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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a Antigüidade, o jogo esteve presente na história humana, exercendo fascínio no 

decurso dos séculos e atravessando incólume em sua estrutura, por produzir e resgatar o 

lúdico. Filósofos, antropólogos e etnólogos demonstram interesse pelo lúdico e o definem 

como uma atividade que tem sua própria razão de ser, por conter em si mesmo, o seu objetivo 

(YOZO, 1996, p. 11). 

 

Na Idade Média, pajens e filhos da nobreza simulavam combates e defesas imaginárias. No 

século XIX, a área militar usava a simulação com fins de treinamento para antecipar 

estratégias e táticas aplicáveis em batalhas reais (SANTOS, 1999, p. 1). 

 

A evolução humana demonstra que o lúdico representa no processo de aprendizagem uma 

forma direta no desenvolvimento de habilidades e conhecimentos culturais de uma sociedade 

por intermédio das regras, limites e objetivos claros de forma voluntária e prazerosa (YOZO, 

1996, p. 13). 

 

No universo dos jogos lúdicos, os jogos representam uma forma de indivíduos treinarem para 

decidir seu próprio destino. Aliado a esse contexto, o estudo e proposta da inserção de 

modalidades alternativas de ensino adquirem importância. Sobretudo modalidades que 

envolvam os alunos e os tornem atores de seu processo de ensino-aprendizagem. O role-play é 

um jogo de papéis em que a interatividade é gradativamente trabalhada. No processo do 

aprendizado, os alunos estabelecem relações que conjugam a imaginação dramática com o 

senso prático e a reflexão por intermédio da participação nesse jogo (VICENTE, 2001, p. 10), 

(KOLDELA,2002, p.234). 

 

Segundo a Blackwell Encyclopedic Dictionary of Human Resource Management (1997, p. 

296): “Role-play é uma forma de simulação usada basicamente para treinamento de 

habilidades interpessoais”. O role-play permite que os educandos tenham a oportunidade de 

treinar ações do mundo real de uma forma segura e inovadora. 
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O role-play faz parte do estudo da Didática que, por intermédio de abordagens teóricas 

diversas, procuram explicar o processo de ensino e aprendizagem. Assim, deve-se resgatar a 

origem da palavra Didática que foi publicada pela primeira vez na obra Didácta Magna no 

final de 1657 (SANTOS, 1999, p. 2). 

 

Igualmente importante, é o conhecimento sobre os estilos de aprendizagem, que pode auxiliar 

o docente tornando-o mais sensível às diferenças pessoais entre discentes, em sala de aula 

(CLAXTON; MURRELL, 1987 apud BATISTA 2004, p. 46). 

 

Os conceitos de ensino e aprendizagem estão ligados de maneira ambígua: se, por um lado, o 

ensino coloca ênfase na atuação do professor e o aluno assume uma postura passiva, a 

aprendizagem proporciona ao aluno uma postura ativa e o professor assume o papel de 

facilitador da aprendizagem. Esse processo complexo leva em consideração diferenças 

individuais dos alunos no âmbito da motivação, reação, memorização, retenção etc. (GIL, 

1997). 

 

Assim sendo, outros pontos de interesse entre os assuntos supracitados, serão abordados no 

decorrer desta pesquisa: didática, educação superior, modalidades didáticas, role-play, 

aprendizagem, satisfação e desenvolvimento de habilidades, estilos de aprendizagem, 

avaliação do docente. 

 

 

1.1 Cenário atual 

 

Ações reflexivas sobre a necessidade de construção de um novo projeto educativo, capaz de 

enfrentar os desafios do momento histórico atual, evidenciam a fragilidade dos modelos de 

ensino-aprendizagem tradicionais. O processo de aprendizagem no campo da Contabilidade, 

também, vem atravessando esses desafios. Apesar do seu modelo conceitual referenciar-se em 

um conjunto de práticas contábeis que foram ou estão sendo aplicadas, constata-se a 

dificuldade cada vez maior de promover envolvimento do aluno no seu próprio processo 

ensino-aprendizagem (FREITAS, MAXIMIANO,2000). 
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Segundo Silva (2001, p. 40) o conhecimento é personalizado e a diversificação constante das 

técnicas e métodos estimula o ensino-aprendizagem tornando-o mais produtivo e prazeroso.  

Por esse motivo o estudo da Contabilidade também deve ser personalizado e proporcionar ao 

aluno estímulos que conduzam a uma reflexão permanente. O ensino precisa ser visto como 

convite à exploração e à descoberta e não apenas transmissão de informações e de técnicas.  

 

Por meio da preocupação com o aprendizado das relações interpessoais, Holsbrink (1998, p. 

30) adota uma definição bem mais específica para role-play: “é um método de ensino por 

meio do qual se aprende a resolver um problema de comunicação apresentado como 

simulação de um caso e representado em uma peça”. 

 

O role-play apresenta-se como uma ferramenta direcionadora, potencialmente efetiva para um 

processo de aprendizagem no ensino contábil. 

 

 

1.2 Definição do problema 

 

No atual contexto mundial, o ensino contábil enfrenta grandes desafios e a busca de inovações 

metodológicas consiste em uma necessidade vital que encontra subsídios no posicionamento 

crítico de Marion (1994) ao salientar que o aluno de Ciências Contábeis é visto como um 

sujeito passivo no processo de ensino aprendizagem e que o mesmo é forçado a memorizar 

regras e conceitos, sem compreender a essência que envolve esses conhecimentos. O autor 

argumenta que o aluno deve exercer o papel de agente ativo no processo de ensino 

aprendizagem e o professor deverá atuar como facilitador desse processo. 

 

A preocupação com o ensino contábil é crescente e alguns autores alertam para sua possível 

extinção se vários problemas sérios não forem analisados e superados; entre os principais 

destacam-se: o rápido decréscimo do número e qualidade dos estudantes dos cursos de 

Contabilidade, os alunos não apresentarem disposição de cursar Contabilidade caso tivessem 

que recomeçar os seus estudos e o posicionamento crítico dos profissionais contábeis ao 

classificarem o ensino contábil como desatualizado e carente de mudanças profundas 

(ALBRECHT; SACK, 2000, p. 1). 
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Corroborando essa assertiva, Machado (1982, p. 38) argumenta: 

 

O curso de Contabilidade [...] além de não satisfazer completamente às nossas necessidades, é 

quase de um modo geral ministrado com pouca eficiência, visto a dificuldade de se encontrar bons 

professores, além de outras circunstâncias – tais como grande número de alunos em cada classe, 

falta de uma boa disciplina – e mesmo a deficiência das aulas quanto ao seu sistema prático, que 

de prática propriamente dita pouco tem.  

 

A utilização de jogos e dinâmicas de grupo traz para a sala de aula a realidade do exercício 

profissional. Por meio do processo interativo, equipes são formadas definindo objetivos e 

cumprindo regras antecipadamente, nas atividades apresentadas pelos docentes. As 

características pessoais, como interesse, aptidões, desejos, inibições, frustrações, expectativas 

e medos, são despertadas e evidenciadas nesses trabalhos de grupos (MILITÃO; 

ALBIGANOR, 2000, p. 14). 

 

O uso das modalidades didáticas por meio de jogos e simulações permite que os alunos 

aprendam a aplicar a teoria e conceitos para diversos problemas. Os estudantes tornam-se 

ativos no processo de aprendizagem e são encorajados a aprender de forma mais descontraída, 

distanciando-se dos processos de simples memorização de regras, definições e procedimentos 

(MENDES, 2000). 

 

O role-play permite que os participantes tenham uma imediata oportunidade de praticar 

atitudes e comportamentos em uma situação de ensino (EL-SHAMY, 2005, p. 4). 

 

Em vista dessas considerações, formulam-se as seguintes questões de pesquisa para delinear o 

estudo: 

 

O nível da percepção da aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e satisfação discente 

é maior quando o estudo é feito mediante inserção da modalidade didática do role-play ou 

segundo um exercício grupal? 

 

Existe alguma influência do estilo de aprendizagem no nível da satisfação, aprendizagem e 

desenvolvimento de habilidade percebido pelos discentes com a inserção da modalidade 

didática do role-play e exercício grupal? 
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Existe alguma diferença no nível da avaliação docente aplicada antes (considerando as 

modalidades didáticas predominantemente desenvolvidas no curso – aulas expositivas e 

exercícios) e após o quase-experimento (considerando as modalidades didáticas do role-play e 

do exercício grupal)? 

 

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

O objetivo geral desta pesquisa consiste, primeiramente, verificar, por intermédio de um 

quase-experimento, se o nível da percepção de aprendizagem, desenvolvimento habilidades e 

satisfação discente é maior quando o estudo é feito por intermédio da inserção da modalidade 

didática do role-play ou por meio de um exercício grupal. 

 

No entanto, como a percepção discente não é mensurável de forma direta, faz-se necessária a 

inclusão de outras variáveis que podem exercer influência nos resultados e indicadores 

válidos para o nível da percepção. 

 

O conhecimento sobre os estilos de aprendizagem pode auxiliar o docente, tornando-o mais 

sensível às diferenças pessoais entre discentes, em sala de aula (CLAXTON; MURRELL, 

1987 apud BATISTA, 2004, p. 46). 

 

Por conseguinte, como a modalidade didática possivelmente privilegia estilos de 

aprendizagem com características divergentes, surge um segundo objetivo: verificar se existe 

alguma influência do estilo de aprendizagem no nível da satisfação, aprendizagem e 

desenvolvimento de habilidade percebido pelos discentes com a inserção da modalidade 

didática do role-play e exercício grupal. 

 

A transformação do aluno em agente ativo no processo ensino-aprendizagem tem sido um 

tema debatido por pesquisadores. Bruner (1996) enfatiza que o aluno pode vivenciar 

experiências quando é o agente ativo do seu próprio aprendizado, deixando de ser um mero 

espectador. 
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Assim, considerando a experiência ativa discente na aplicação quase-experimental do role-

play e do exercício grupal, o estudo tem como terceiro objetivo averiguar se existe alguma 

diferença no nível da avaliação docente antes (considerando as modalidades didáticas 

predominantemente desenvolvidas no curso – aulas expositivas e exercícios) e após o quase-

experimento (considerando as modalidades didáticas do role-play e do exercício grupal). 

Com relação aos objetivos específicos, o estudo propõe-se a: 

 

 Identificar quais são os estilos de aprendizagem predominantes nos componentes 

do estudo; 

 Verificar a satisfação e percepções discentes sobre aspectos operacionais e 

importância da modalidade didática do role-play. 

 

 

1.4 Hipóteses da pesquisa 

 

 

 

Nos estudos científicos, as questões de pesquisa necessitam de respostas provisórias, que são 

as hipóteses de pesquisa a serem testadas. Sendo assim, as possíveis explicações para os 

problemas desta pesquisa são as seguintes: 

 

 O nível da percepção da aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e satisfação 

discente é maior quando o estudo é feito utilizando-se da inserção da modalidade 

didática do role-play; 

 

 Existe influência do estilo de aprendizagem (divergente) com o nível de satisfação, 

aprendizagem e desenvolvimento de habilidade percebida pelos discentes com a 

inserção da modalidade didática do role-play e exercício grupal; 

 

 Existe diferença positiva e favorável na avaliação docente após o quase-experimento 

levando-se em consideração as modalidades didáticas de role-play e exercício grupal. 
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1.5 Justificativas do estudo 

 

O ensino contábil, por sua vez, enfrenta grandes desafios, especialmente, no que se refere à 

busca de novos caminhos para formação do estudante de Ciências Contábeis, constituindo-se 

em base importante para que o objetivo da Contabilidade seja atingido. O objetivo da 

Contabilidade é fornecer informações para seus vários usuários de maneira a propiciarem 

decisões racionais, envolvendo, inclusive, informações preditivas e tendências (MORAIS; 

SANTOS; SOARES, 2004), (IUDÍCIBUS, 1994, p. 21). 

 

Considerando os argumentos supracitados, torna-se evidente a necessidade de um ensino que 

permita ao aluno experiências mais significativas no âmbito dos negócios. Ben-Ari (2001) cita 

que o aprendizado será considerado ativo quando o aluno selecionar e transformar o 

conhecimento em atitudes facilitadoras na tomada de decisões e estimuladoras do raciocínio e 

experiências significativas.  

 

Embora o cumprimento da missão contábil repouse na formação desses futuros profissionais, 

poucas são as pesquisas voltadas ao ensino da Contabilidade. Segundo Marion (1998, p. 2): 

“[...] podemos dizer que o professor de Contabilidade, de maneira geral, constitui uma das 

categorias que menos pesquisa na área contábil. Não nos referimos à pesquisa de novas 

descobertas na área profissional, mas sim no que tange ao ensino da Contabilidade.” 

 

Por sua vez, Martins e Passos (2003) comentam que são cada vez mais escassas as 

investigações teórico-empíricas que exploram a temática do ensino-aprendizagem na área da 

educação contábil. 

 

Por fim, esta pesquisa se propõe a preencher uma lacuna nas questões atuais no ensino 

contábil brasileiro por meio da inserção de modalidades didáticas alternativas como o role-

play e adquirem importância por envolver os alunos e torná-los atores de seu processo de 

ensino-aprendizagem. 
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1.6 Tipologia do estudo 

 

A técnica de pesquisa aplicada foi a quantitativo-descritiva que, segundo Lakatos e Marconi 

(2002, p. 84): 

 

Consiste em investigações de pesquisa empíricas cuja principal finalidade é o delineamento ou 

análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de 

variáveis principais ou chave. Qualquer um desses estudos pode utilizar métodos formais, que se 

aproximam dos projetos experimentais, caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a 

finalidade de fornecer dados para a verificação de hipóteses. Todos eles empregam artifícios 

quantitativos tendo por objetivo a coleta sistemática de dados sobre populações, programas, ou 

amostra de populações e programas. Utilizam técnicas como entrevistas, questionários, 

formulários, etc. 

 

 

1.7 Estrutura do trabalho 

 

Levando-se em consideração os objetivos propostos nesta pesquisa, os capítulos serão 

divididos em cinco seções, apresentados na seqüência. 

 

Esse capítulo introdutório apresenta a pesquisa, objetivos e sua contribuição para a educação 

contábil. 

 

O capítulo 2 apresenta uma fundamentação teórica sobre didática e educação, modalidades 

didáticas, role-play (características e objetivos, as vantagens e desvantagens foram discutidas 

no decorrer do texto), aprendizagem, satisfação e o desenvolvimento de habilidades, estilos de 

aprendizagem, avaliação docente; 

 

No capítulo 3 são tratados os fundamentos que balizaram os procedimentos metodológicos do 

quase-experimento didático, planejamento e instrumentos de coleta de dados. 

 

O capítulo 4 traz uma descrição e análise dos dados que envolvem os resultados e discussões 

levantadas neste estudo.  

 

Finalmente, são apresentadas as conclusões deste trabalho em relação às questões problemas 

levantadas neste estudo, assim como algumas recomendações de trabalhos futuros que podem 
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ser desenvolvidos valendo-se desta pesquisa. Complementando o trabalho aparecem as 

referências bibliográficas e apêndices. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Na contextualização do ensino superior contábil Brasileiro percebe-se a configuração de uma 

nova etapa: “a efetiva disseminação da cultura de pesquisa na área”. Embora sua atuação 

educacional contábil seja tímida em comparação a outras áreas de pesquisa, urge por soluções 

educacionais criativas e qualitativas que promovam a ampliação dessa cultura 

(CORNACHIONE JR, 2004, p. 23). 

 

Assim, considerando o contexto no qual essa pesquisa se insere, faz-se necessária uma revisão 

teórica preliminar sobre Didática, educação superior e teorias do ensino superior. 

 

Didática é um termo conhecido desde a antiga Grécia. Seu significado aproxima-se muito do 

significado atual ao referir-se ao ensino, servindo de objeto de reflexão entre filósofos e 

pensadores no campo pedagógico (CASTRO, 1991). 

 

Nérici (1985, p. 17) ao discorrer sobre Didática, define-a como um “conjunto de recursos 

técnicos que tem em mira dirigir a aprendizagem do educando, tendo em vista levá-lo a 

atingir um estado de maturidade”. 

 

Por sua vez, Nagle (1976) enfatiza a interdisciplinaridade e importância da Didática ao citar: 

“quando se fala de finalidade da educação, pensa-se na Filosofia da Educação; quando se fala 

de métodos de ensino, a ligação é direta e exclusiva com o domínio da Didática”. 

 

Uma trajetória histórica da Didática é traçada por Castro (1991) e será descrita, 

resumidamente, nas linhas abaixo: 

 

 Século XVII: Surgimento da Didática - Um campo de estudos é inaugurado com esse 

nome; dessa nova disciplina esperavam-se profundas reformas humanitárias, em 

virtude das novas orientações aos educadores que formariam as novas gerações. Nesse 

período foi constituída a primeira tentativa de agrupar os conhecimentos pedagógicos 

com atributos de situação superior. A Didática surge da ação de dois educadores: 
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Ratiquio e Comênio provenientes da Europa Central e servidores ardorosos da causa 

da Reforma Protestante. 

 

 Século XVIII: Uma certa apatia marcava as instituições dos didatas no decurso do 

tempo e a História da Educação evidenciava apenas parcas iniciativas até o final do 

século XVIII. Rosseau surge como autor da segunda grande revolução Didática ao 

resgatar um novo conceito de infância. Apesar da pesquisa e a ação pedagógica 

sofrerem fortes influências da valorização da infância, tiveram que aguardar mais um 

século para alcançar uma efetividade mais concreta. 

 

 Século XIX: Na primeira metade do século XIX, João Frederico HEBART (1776-

1841) aspirava ser o criador de uma Pedagogia Científica, em virtude dos 

conhecimentos que detinha sobre a Filosofia e Psicologia da época. Destacou-se no 

âmbito didático por intermédio da relevância metodológica ao defender a idéia da 

“Educação pela Instrução”. Os fundamentos de suas propostas receberam críticas dos 

precursores da Escola Nova (movimento doutrinário ideológico caracterizado por sua 

contraposição às concepções didáticas consideradas tradicionais) no final do século 

XIX. A Didática do século XIX apresenta ambigüidade entre dois modos de 

interpretar a relação didática: ênfase no sujeito – que seria “influenciado” a aprender 

pelo caminho com curiosidade e motivação – ou ênfase no método, como caminho que 

conduz ao saber. 

 

 Século XX: O panorama do final do século XX apresenta certa complexidade; a 

Didática é afetada por inquietudes da própria época, ora busca apoiar-se na psicologia 

freudiana, ora recorre às correntes neomarxistas. Essa fermentação ideológica não 

consegue encontrar um equilíbrio harmônico. Vale destacar a inexistência de duas 

Didáticas, uma teórica e outra prática: “são duas faces da mesma moeda, e, como elas, 

interdependentes”. Seu foco é o ensino e a melhoria do ensino, seu avanço em busca 

de uma autonomia sem prejudicar suas relações com disciplinas afins é tarefa para o 

século XXI. 

 

Por sua vez, Santos (1999, p. 10) destaca a importância da Didática e seu papel relevante na 

união de propostas educacionais filosóficas, na formação da cultura da sociedade e na 
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transmissão dos conhecimentos que favorecem a formação de um espírito crítico, participante 

e atuante no desenvolvimento da sociedade por meio da prática constante da educação. 

 

A educação é oriunda de uma extensa cadeia histórica de pesquisas em diferentes áreas do 

saber. As lentes da educação têm sido focadas por meio da filosofia, sociologia, psicologia e 

no desenvolvimento humano como um todo. A educação, igualmente ao que acontece em 

outras áreas do saber, é constituída por um volume considerável de teorias lidando com 

diferentes temas relevantes (CORNACHIONE JR, 2004, p. 46). 

  

Ramsden (2000, p. 108-114) procurou agrupar as teorias de ensino na educação superior em 

um modelo coerente, com o intuito de consolidá-las segundo os princípios de ensino efetivo, 

baseados no conhecimento existente sobre como os alunos aprendem. O modelo proposto foi 

construído sobre a idéia de que há diferentes teorias representadas nas atitudes dos professores 

ao ensinar e em suas estratégias instrucionais. 

 

O autor apresenta três tipos básicos de teorias baseado em declarações que professores 

fizeram sobre os problemas e possibilidades de melhoria no ensino e aprendizagem. 

 

A primeira teoria foi denominada “Ensino como narrativa ou transmissão”, a qual se baseia na 

definição de ensino como a tarefa de “transmitir conteúdo competente ou a demonstração de 

procedimentos” ou, ainda, como a transmissão de cultura e instrução de práticas. O 

conhecimento a ser transmitido nesse nível é para ser visto como não problemático, devendo 

ser instilado nos estudantes, os quais são vistos como recipientes passivos no processo de 

aprendizagem. Essa teoria serve de base para a didática tradicional, na qual se considera como 

necessário e suficiente que o professor seja um expert no assunto ensinado. O conhecimento 

sobre a matéria é visto como independente das técnicas de ensino e quaisquer falhas no 

processo não são passíveis de atribuição ao professor. 

 

Na segunda teoria do “Ensino como organização das atividades dos estudantes”, o foco passa 

do professor ao estudante, sendo o ensino visto como um processo de supervisão envolvendo 

a articulação de técnicas delineadas para assegurar a aprendizagem dos alunos. A 

aprendizagem é considerada como um problema desconcertante, no qual o alcance de ideais 

tais como o desenvolvimento da independência, do pensamento crítico e de práticas de ensino 

que sejam estimulantes são procurados mediante a atividade dos estudantes, regulada por um 
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grupo restrito de regras que os habilitam à obtenção do entendimento. Um pressuposto dessa 

teoria é de que existe um conjunto de métodos que podem, infalivelmente, induzir os 

estudantes ao aprendizado. Esses métodos incluem técnicas para a promoção da discussão em 

classe e processos que requerem dos estudantes que elaborem ligações entre seus 

conhecimentos teóricos e suas experiências práticas. 

 

A terceira teoria do “Ensino como formação da aprendizagem possível” enfatiza que o 

professor e o estudante são dois lados da mesma moeda, constituindo-se na mais complexa 

dentre as teorias abordadas. O ensino é compreendido como um processo de trabalhar 

cooperativamente com os estudantes, para ajudá-los a mudar sua compreensão. Envolve 

descobrir as dificuldades de compreensão dos alunos e mudá-las mediante a criação de um 

contexto de aprendizagem que os encoraje a se empenharem com o conteúdo. Essa teoria 

baseia-se em pressupostos epistemológicos diferentes das duas anteriores, pois o aluno é visto 

como sujeito no processo e o único que pode construir o conteúdo, mediante um processo 

próprio de construção da realidade. O papel do professor é de remover os obstáculos que 

possam prejudicar esse processo, mediante atividade especulativa e reflexiva e do contínuo 

incremento de práticas com o objetivo de construir conhecimento profissional elaborado. 

 

O Quadro 1 evidencia, de forma resumida, as teorias do ensino superior supracitadas. 

 

Quadro 1: Teorias do Ensino Superior 

 Teoria 1 

Ensino como narrativa 

Teoria 2 

Ensino como organização 

Teoria 3 

Ensino como tornar a 

aprendizagem possível 

Foco Professor e conteúdo Técnicas de ensino que 

resultarão em aprendizagem 

Relação entre estudantes e o 

assunto 

Estratégia Transmitir informação Gerir o processo de ensino Engajar; desafiar; imaginar-

se como estudante 

Ações Principalmente a 

apresentação 

“Aprendizagem ativa”; 

organização de atividades 

Sistematicamente adaptar 

para ajustar à compreensão 

do estudante 

Reflexão Não reflexivo; verdades 

absolutas 

Aplicar práticas para 

melhorar a aprendizagem 

Ensino como um processo 

escolar semelhante à 

pesquisa 

Fonte: Ramsden (2000, p. 115). 

 

Esse autor fundamenta suas teorias, por meio da observação de que a maneira “como os 

estudantes aprendem era freqüentemente de uma qualidade medíocre, em termos de 

resultados, comunicação e satisfação dos estudantes”. Argumenta que, nessas circunstâncias, 
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a idéia de qualidade da aprendizagem é vista como uma função do contexto de aprendizagem, 

e por outro lado, como a percepção por parte dos estudantes daquilo que está sendo ensinado 

(RAMSDEN, 2000, p. 107). 

 

 

2.1 Modalidades didáticas 

 

O domínio e conhecimento das modalidades de ensino disponíveis consistem em ferramentas 

importantes para que o educador desenvolva sua função de forma consciente e desperte no 

educando o prazer de aprender e desenvolver suas habilidades e competências. O ensino 

proporciona aos alunos na condição de agentes ativos do processo da educação, o 

desenvolvimento de suas capacidades, competências e habilidades intelectuais que estimulem 

o pensamento e o raciocínio crítico do ambiente em que se vive e relacione aspectos 

significativos da realidade (LIBÂNEO, 1994). 

 

O termo estratégia de ensino é designado por um conjunto de atividades didáticas 

seletivamente organizado pelo professor e que servirão de auxílio no alcance dos objetivos 

docentes. A estratégia abrange métodos, técnicas e recursos institucionais (KURI e 

GIORGETTI, 1994). 

 

A estratégia de ensino é um conjunto de métodos e técnicas que objetivam o êxito do processo 

ensino aprendizagem (ABREU; MASETTO, 1990). 

 

Diferentes modos de aprendizagem foram classificados por Uris (1966), que durante os anos 

50, preocupou-se com a forma de lidar com o comportamento humano nas empresas, 

aplicando técnicas derivadas da psicologia social.  

 

O Quadro 2 resume os seus principais aspectos. Entre os modos de aprendizado está o role-

play, tema da presente pesquisa, que se caracteriza pelo aprendizado por meio da simulação. 
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Quadro 2: Modos de aprendizado classificados por Uris 

Modos de 

aprendizado 

Recurso 

predominante 

Orientação 

metodológica 

Aplicação dos métodos de ensino 

nas empresas 

Pela experiência A própria situação 

de trabalho 

Método prático ou 

aprender fazendo 

Aprendizagem metódica do trabalho, 

rodízio, estágio, delegação, 

comissões, comitês ou grupos de 

trabalho. 

Pela teoria Conceitos e palavras Método conceitual 

ou aprender pela 

teoria 

Explanação oral, debate cruzado, 

estudo dirigido, instrução 

programada, painel, simpósio, 

universidade aberta 

Pela simulação A imitação da 

realidade de 

trabalho 

Método simulado ou 

aprender imitando a 

realidade 

Dramatizações, jogos de empresas, 

role-play, estudos de caso, jogos e 

exercícios diversos, projetos 

(elaborar cenários) 

Pelo 

desenvolvimento 

do espírito 

Comportamento 

humano/ sua 

modificação 

Método 

comportamental ou 

aprender por 

desenvolvimento 

psicológico. 

Aconselhamento psicológico,  

training group, psicodrama, 

socioanálise, dinâmica de grupo. 

Fonte: Auren Uris (1966) e A.W. Biscaro (1994) 

 

Diferentes modalidades didáticas foram classificadas por Krasilchik (2004, p. 78-110). Essas 

diversas modalidades de transmissão do conhecimento podem adequar-se a várias finalidades.  

 

Segundo Krasilchik (2004, p. 77) a escolha da modalidade didática dependerá do conteúdo e 

dos objetivos selecionados, da classe a que se destina, do tempo e dos recursos disponíveis, 

assim como dos valores e convicções do professor.  

 

Assim, Krasilchik (2004, p. 78-110) separa as diversas modalidades didáticas de acordo com 

sua possibilidade de melhor servir aos objetivos do ensino: 

 

 Para transmissão de informação: aula expositiva e demonstração; 

 Para realizar investigações: aulas práticas, projetos; 

 Para analisar as causas e implicações do desenvolvimento: simulações e trabalho 

dirigido. 

 

Torna-se importante descrever sucintamente cada um destes métodos abordados por 

Krasilchik (2004, p. 78-110) com vista a apontar a importância desses no processo de 

aprendizagem no campo da Contabilidade.  
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2.1.1 Aulas expositivas  

 

Têm como função informar os alunos. Geralmente, os professores repetem os livros didáticos 

ao passo que os alunos ficam passivamente ouvindo. Podem permitir ao professor transmitir 

suas idéias, enfatizando aspectos importantes, impregnando o ensino com entusiasmo que tem 

pela matéria. Sua popularidade está ligada a dois fatores: economia e domínio docente. A 

passividade dos alunos representa uma das grandes desvantagens das aulas expositivas, pois 

gera uma série de inconvenientes: a retenção é pequena e há decréscimo de atenção dos 

ouvintes durante a aula. 

 

 

2.1.2 Discussões 

 

Consiste na transição da aula expositiva em que só o professor fala, para uma outra 

modalidade em que há diálogo, representando progresso na qualidade da transmissão. Assim 

que se começa a introduzir esse tipo de modalidade em geral a reação da classe é tão 

favorável que o professor passa a substituir as exposições por discussões. 

 

Para que os resultados sejam positivos, o professor deve observar alguns cuidados: 

 

 Evitar falar demais; 

 Interferir nas respostas dos alunos; 

 Não observar um tempo de resposta; 

 Fazer perguntas óbvias; 

 Deixar que a discussão se prolongue, ficando cansativa. 

 

 

2.1.3 Demonstrações 

 

 A utilização de demonstração é justificada em casos em que o professor deseja economizar 

tempo, ou não dispõe de material em quantidade suficiente para toda a classe.  
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Serve também, em alguns casos, como garantia de visibilidade do mesmo processo para todos 

os componentes da classe e geralmente serve de ponto de partida para uma discussão ou aula 

expositiva. 

 

 

2.1.4 Aulas práticas 

 

Também conhecidas como aulas de laboratório, têm um lugar insubstituível, pois 

desempenham funções únicas: permitem que os alunos tenham contato direto com processos. 

Somente nas aulas práticas os alunos enfrentam problemas não previstos, cuja resolução 

desafia sua imaginação e raciocínio. O envolvimento do aluno depende da forma de propor o 

problema e das instruções e orientações fornecidas pelo professor aos estudantes. O mesmo 

assunto pode ser usado em um exercício que vise à confirmação de uma teoria, ou usado 

como objeto de pesquisa.  

 

 

2.1.5 Excursões 

 

As excursões têm uma importante dimensão cognitiva e também apresentam resultados 

expressivos que, embora não possam ser previstos com antecedência, são experiências 

estéticas e de convivência muito ricas e que variam de indivíduo para indivíduo. 

 

As relações de alunos e professores fora do formalismo da sala de aula acabam sofrendo 

modificações que perduram depois da volta à escola, criando um companheirismo oriundo de 

uma experiência comum e uma convivência muito agradável e produtiva. 

 

 

2.1.6 Instrução individualizada 

 

Assim são chamadas todas as atividades em que o aluno tem liberdade para seguir sua própria 

velocidade de aprendizagem, situando-se nessa definição vários tipos de trabalhos escolares: a 

instrução programada, os estudos dirigidos, atividades online e, eventualmente, projetos. Os 

projetos, por exemplo, são atividades executadas por um aluno ou por uma equipe para 
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resolver um problema, resultando em um relatório, modelo, coleção, enfim, em um produto 

final concreto. Seus objetivos educacionais mais importantes são o desenvolvimento da 

iniciativa, da capacidade de decidir e da persistência na execução de uma tarefa. O professor 

terá por função a orientação, auxílio na resolução das dificuldades que forem surgindo no 

decorrer do trabalho e análise das conclusões. 

 

 

2.1.7 Simulações 

 

Modalidade didática usada para designar atividades em que os participantes são envolvidos 

numa situação problemática com relação à qual devem tomar decisões e prever suas 

conseqüências. Nessa ampla definição, estão incluídas atividades diversas, desde 

dramatização até o uso de computadores. Os tipos de simulações mais simples são jogos, cuja 

função é ajudar a memorizar fatos e conceitos. 

 

Segundo a autora “um outro tipo de simulação, chamado role-play ou dramatização, destina-

se a envolver os alunos num conflito em relação ao qual devem formar juízos de valor. (...) O 

risco que se corre é o de argumentação tornar-se um mero exercício retórico, podendo 

descambar para o exagero ou criar uma atmosfera artificial que mascara o sentido da 

atividade”. Para minimizar essa possível tendência, faz-se necessário que se escolha para o 

estudo uma situação real e sejam relacionados personagens que despertem o interesse dos 

alunos.  

 

Independente das modalidades ou estratégias de ensino utilizadas deve estar presente em todo 

processo de ensino a consciência da existência dos diferentes estilos de ensino aprendizagem 

e competências profissionais que podem e devem ser desenvolvidas, concomitantemente, com 

a abordagem da disciplina. 

 

No próximo tópico, será descrita a fundamentação teórica sobre a modalidade didática do 

role-play, sua forma de elaboração, as características e objetivos, as vantagens e 

desvantagens.  
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2.2 O role-play como modalidade didática 

 

A utilização dessa modalidade didática no ensino da Contabilidade é um recurso para 

promover a interatividade e, por intermédio do uso de encenações, despertar um espírito 

discente reflexivo e contextualização teórica do universo contábil.  O role-play é um jogo de 

papéis que, embora pareça inicialmente esquisito, permite que pessoas adultas brinquem e 

aprendam ao assumir diferentes papéis. A diversão consiste em um mergulho descontraído no 

universo infantil, um resgate não intencional das brincadeiras , quando a menina por meio da 

observação, assumia um papel e brincava de ser mãe, professora, cantora e o menino por sua 

vez, assumia o papel de super-herói, bombeiro, policial etc. Assim, é correto afirmar que o 

role-play é algo que já faz parte do universo e da imaginação humana (CECHIN, 2002). 

 

O adolescente e o adulto necessitam da “ficção para alimentar o imaginário, aliviar tensões, 

encontrar respostas às dúvidas, viver experiências impossíveis de serem vividas no mundo 

real, rompendo com os limites do tempo e do espaço” (HIGUCHI; ROBERTI, 2000, p. 182 

apud CECHIN, 2002).  

 

Por sua vez, Richter (1988, p. 101) enfatiza que o role-play:  

 

[...] leva os alunos a se “soltarem” na classe, perdendo a inibição e se tornando mais 

comunicativos e participantes – mais sujeitos no processo [...] ao mesmo tempo, o ambiente lúdico 

favorece a criatividade e o trabalho com ambos os lados do cérebro. 

 

O role-play permite que os educandos desenvolvam conhecimentos ao sentirem emoções 

similares ao papel que desenvolvem, como se fosse na vida real (CECHIN, 2002). 

 

 

2.2.1 Origens do role-play no psicodrama 

 

Jacob Levy Moreno nasceu em 1889, em Bucareste, Romênia, e foi o criador do Psicodrama. 

Estudou medicina e durante sua preparação na área de pesquisas médicas passou a se 

interessar por um método de tratamento revolucionário, pois não tinha modelos fixos 

profissionais, mas um interesse na filosofia, arte e teatro. Inspirou-se em um fato que marcou 

sua infância: aos quatro anos e meio, quando brincava com outras crianças de ser o próprio 
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Deus, foi desafiado pelos colegas a pular do alto de uma pilha de cadeiras que simbolizavam o 

céu. Empolgado pela fantasia e crença de que era efetivamente Deus, lançou-se do alto das 

cadeiras e quebrou o braço direito na queda. Esse fato marcou o início da teoria socionômica 

(YOZO, 1996). 

 

Moreno acreditava que toda sociedade podia ser tratada mediante a ciência intitulada de 

Socionomia, dividida em: Sociometria – ciência da medida do relacionamento humano; 

Sociatria – ciência do tratamento dos sistemas; Sociodinâmica – estuda a estrutura dos grupos 

sociais isolados e das associações de grupos (KAUFMAN, 1992). 

 

Segundo Kaufman (1992), Moreno criou três grandes ramificações da Socionomia, conforme 

visto no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Ramificações da Socionomia de Moreno 

 

 

 

 

 

SOCIONOMIA 

 

SOCIOMETRIA 

 

Teste sociométrico 

Teste sociométrico de percepção 

 

SOCIATRIA 

 

Psicoterapia de Grupo 

Psicodrama 

Sociodrama 

 

SOCIODINÂMICA 

 

Interpretação de papéis 

Teatro espontâneo e role-playing 

 

Fonte: Kaufman (1992) 

 

Em 1924, publicou o livro Das Stegreiftheater (Teatro da Espontaneidade), no qual um grupo 

de atores representava peças espontâneas, surgindo, assim a inspiração para o uso de técnicas 

lúdicas, a terapia de representações espontâneas, a psicoterapia de grupo e a aprendizagem de 

papéis. A Socionomia é constituída por um tripé formado pelos conceitos de 

espontaneidade/criatividade, tele-relação e teoria de papéis (LANDINI, 1998). 

 

O que se refere ao conceito de papéis, Moreno (1987, p. 413) formulou a expressão "role-

playing", podendo ser dividido em três etapas: 

 

Pode ser útil distinguir entre role-taking (recebimento de um papel) - com o que nos referimos à 

adoção de um papel acabado, plenamente estabelecido, que não permite ao indivíduo qualquer 

variação, qualquer grau de liberdade - role-play (interpretação de papel) - o que permite ao 

indivíduo um certo grau de liberdade - e role-creating (criação de papéis) - o que permite ao 

indivíduo um alto grau de liberdade, como, por exemplo, o ator espontâneo (spontaneity player). 
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2.2.2 Diferenças do role-play e teatro 

 

Vale destacar que Moreno atribuía ao teatro a inspiração de sua teoria, sendo esse uma das 

vertentes do psicodrama. Por esse motivo, usava os mesmos termos. Para Moreno, o 

psicodrama pode ser definido como a ciência que explora a verdade por métodos dramáticos 

(Moreno, 1975, p. 17), e cada pessoa deveria viver seu próprio drama, sendo não só o ator, 

mas também o autor de suas próprias peças. 

 

Em sua significação mais exata a expressão role-play é utilizada para referir-se ao "jogo de 

papéis": 

 

O jogo ou treinamento de papéis permite explorar as possibilidades de um indivíduo de representar 

os papéis determinados (MORENO,1974, p. 122).  

O conceito de jogo psicodramático de papéis é simples. Sua finalidade é proporcionar ao ator uma 

visão dos pontos de vistas de outras pessoas, ao atuar no papel de outros, seja em cena, seja na 

vida real (MORENO, 1974, p. 181). 

 

Para Soeiro (1976, p. 115): 

 

Trata-se de criar situações para o desenvolvimento de determinado papel. Esta técnica é bastante 

útil porque permite colocar o indivíduo frente a reações muito semelhantes àquelas reais [...] faz 

com que o indivíduo, uma vez desenvolvido o papel vivenciado numa situação mais protegida, 

onde serão apontados pelo grupo as suas falhas e os acertos no seu desempenho, terá oportunidade 

de desenvolver esse papel mais rapidamente do que na situação real [...] No início do aquecimento 

o indivíduo sente a dramatização como irreal, mas depois isto se modifica e ele se comporta como 

o faria na vida real. 

 

 

Diferenças básicas são estabelecidas por Moreno (1975) entre a representação do role-play e 

do teatro ao definir que o ato de representar não tem o mesmo sentido de representar no 

teatro: “os atores não são atores, mas pessoas reais e não ‘atuam’ mas ‘apresentam’ os seus 

próprios eus”. 

 

 

Outra diferença é proposta por Kaufman (1992, p. 75): 

 

O role-play é diametralmente oposto ao play acting: desempenhar um papel que não tem nada a 

ver com representar uma peça. O paradoxo do ator - representar outro personagem diferente do seu 
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e dar-lhe cunho de sinceridade - desaparece com o "desempenho de papel", no qual o indivíduo 

localiza-se em uma situação real na qual lhe é pedido que se mostre o mais possível como ela 

realmente é. 

 

Entretanto, o emprego constante do role-play, particularmente ao que se refere ao treinamento 

de alunos e trabalhadores em empresas, tem levado a um desvirtuamento da finalidade 

original para o qual Moreno o criou. Naffah (1979, p. 183) argumenta tecendo uma 

importante diferenciação: 

 

O método do role-playing: "interpretação de papéis" - transformados posteriormente por uma certa 

prática ideológica em "treinamento de papéis" busca, ao passo.método, uma pesquisa, explicitação 

e transformação dos papéis, tomando-os em sua dimensão dinâmica ou interativa.  

A nosso ver ele representa uma derivação do teatro terapêutico. Mas, na verdade, é menos 

específico que os métodos sociátricos; visa à educação e ao desenvolvimento da espontaneidade de 

uma forma mais global ao passo que o psicodrama e o sociodrama especificavam-se no 

"tratamento" das patologias.  

Por isso o role-play tornou-se o método central do psicodrama pedagógico ou educacional. Com a 

transformação do role-play em role-training, entretanto, o método passou a realizar exatamente o 

oposto do que Moreno pretendia (desenvolvimento da espontaneidade, recriação dos papéis). 

Atualmente, as indústrias (e mesmo as escolas) usam-no como uma forma de exercer um controle 

de produção sobre os empregados (ou os alunos, no caso da educação). O role-training desenvolve 

e reforça papéis pré-determinados segundo as exigências do sistema industrial (ou educacional), 

colocando os indivíduos em formas condizentes com a preservação das instituições e do sistema 

econômico-político-simbólico. A identidade de cada um é conferida "de fora", pela função que 

exerce, pelo "status" que ocupa, pelo papel que desempenha. 

 

 

2.2.3 Diferenças do role-play , simulação e jogos  

 

Os termos simulação, jogos e role-play são freqüentemente confundidos na literatura. Ments 

(1989 apud ARMSTRONG, 2003) considera role-play como uma parte de um amplo 

conjunto de técnicas coletivamente conhecidas como “simulação e jogos”. A simulação é 

“uma reprodução simplificada de parte de um mundo real ou imaginário” na qual os 

participantes mantêm seu próprio papel e personalidade e o foco é sobre o ambiente simulado. 

E o jogo é “um sistema estruturado de atividade competitiva que incorpora o material a ser 

aprendido”. 
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2.2.4 Vantagens e desvantagens do role-play  

 

As vantagens do role-play definidas por Ments (1989, p. 25 apud CRAIG e AMERNIC, 

1994) resumidas em sete pontos, são: 

 

 Habilita estudantes a expressar sentimentos ocultos, a discutir temas privados e 

ocultos e desenvolver a empatia pelos outros; 

 Dá prática a vários tipos de comportamentos e mediação ao material descritivo 

acadêmico; 

 Retrata problemas sociais generalizados e interação na dinâmica de grupos; 

 Provê resposta rápida para o tutor e o estudante, juntamente com a oportunidade para 

estudantes com dificuldades de articulação (que respondem não verbalmente ou 

emocionalmente); 

 Envolve atividade e é centrado no estudante e, em consequência, induz efeitos 

motivacionais favoráveis e permite aos estudantes o controle do conteúdo e do ritmo; 

 Muda atitudes; 

 Permite o treinamento no controle dos sentimentos e emoções. 

 

As desvantagens do role-play, listadas por Ments (1989, p. 27 apud CRAIG; AMERNIC, 

1994) podem ser resumidas em seis pontos: 

 

 Utiliza uma grande quantidade de tempo e recursos; 

 Pode tornar-se mais um entretenimento frívolo e tornar-se tão extenso que implique a 

exclusão de teoria sólida e fatos; 

 Usa simplificações que podem ser mal conduzidas; 

 Depende da qualidade do tutor e do estudante; 

 Pode alavancar o afastamento ou despertar sintomas de defesa; 

 Pode conduzir o tutor à perda do controle sobre o que está sendo aprendido ou sobre o 

motivo pelo qual está sendo aprendido. 
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A palavra “play” demonstra seu relacionamento próximo com a disputa (playing) de um jogo. 

A frivolidade de jogar (play) não se refere necessariamente um produto desejado, mas a 

atmosfera do role-play que permite a melhoria do ponto de vista e o exercício da imaginação. 

Isso permite que os participantes experimentem novos comportamentos e práticas em um 

ambiente livre de riscos (ERRINGTON, 1997 apud ARMSTRONG, 2003).  

 

O role-play normalmente não focaliza a vitória: a ênfase é freqüentemente sobre “como você 

pratica o jogo” e na reflexão sobre o “jogo”. No role-play os participantes assumem um papel 

específico entrando num cenário simulado e comportando-se como supõem que devem fazer 

nas circunstâncias. Role-plays podem ser significantemente diferentes; podem ser simples (tal 

como na simulação de uma entrevista) ou complexos (analisar e tomar decisões sobre um 

grande projeto) (ARMSTRONG, 2003). 

 

 

2.2.5 Utilização do role-play no ensino contábil  

 

No Quadro 4 são apresentadas algumas possibilidades do uso do role-play no contexto 

educacional contábil internacional. 

 

Quadro 4: Utilização do role-play no Ensino Contábil Internacional 

AUTOR ANO POSSIBILIDADE DO ROLE-PLAY NO CONTEXTO DO ENSINO 

CONTÁBIL 

Tomassini (1974) O uso do role-play como um meio eficaz de satisfazer a demanda para o ensino 

interativo, destacando sua necessidade com elemento cognitivo da aprendizagem 

ao menos em três níveis: pessoal, interpessoal e organizacional. 

Maier et al. (1975) Os benefícios na adoção desta modalidade no ensino contábil: 

1. Demonstra a diferença entre pensar e agir; 

2. Permite a prática no desenvolvimento de uma ação; 

3. Efetua mudanças de atitude efetivamente, pondo as pessoas em papéis 

específicos; 

4. Treina as pessoas para serem sensíveis aos sentimentos dos outros; 

5. Desenvolve uma apreciação mais completa da parte desempenhada pelos 

sentimentos na determinação do comportamento em situações sociais; 

6. Habilita indivíduos a descobrir suas faltas pessoais; 

7. Permite treinar o controle dos sentimentos e emoções. 

Jones e 

Pfeiffer 

(1979) A importância do role-play no desenvolvimento cognitivo, abordando-o como um 

veículo para a teoria mediante estímulo relevante de situações que envolvam 

problemas do mundo real. 
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AUTOR ANO POSSIBILIDADE DO ROLE-PLAY NO CONTEXTO DO ENSINO 

CONTÁBIL 

Umapathy (1985) Escrevendo sobre a perspectiva do educador de Contabilidade, indicou que: “os 

estudantes se beneficiam do role-play na aprendizagem, em razão da experiência 

baseada na compreensão, retenção e motivação realçada”. 

Ments (1989) Destaca-se sua contribuição, ao listar as vantagens e desvantagens do role-play.  

Comitê da 

Associação 

Americana da 

Contabilidade 

(1990) Incitou aos educadores a assegurar que o ensino da Contabilidade desenvolve a 

capacidade para pensar e resolver problemas com criatividade. 

Deppe (1991) Enfatizou os benefícios do uso do role-play, mediante contribuição para o 

desenvolvimento de competências na profissão contábil. 

Craig e 

Amernic 

(1994) Abordaram que o ensino contábil pode ser realçado com a utilização de 

modalidades didáticas interativas, destacando a utilização do role-play por meio de 

um experimento e evidenciando as reações positivas alcançadas por um grupo de 

alunos. 

Fonte: Adaptado de Craig e Amernic (1994) 

 

Complementando os estudos internacionais relacionados ao role-play, ressalta-se os 

resultados alcançados no âmbito do domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. 

 

Henry e Crawford (1998) aplicaram, durante dois anos, um caso de estudo na disciplina de 

Auditoria, em um curso de Contabilidade. No primeiro ano, o estudo de caso foi realizado 

com a aplicação da modalidade didática role-play presencial. No segundo ano, o mesmo caso 

de estudo qual foi adaptado para ser executado em computadores. Em ambos os casos, houve 

elevada aprovação por parte dos participantes (82% na versão baseada em computador e 92% 

no role-play presencial). No questionário de avaliação, porém, a maioria dos alunos afirmou 

que optaria pelo role-play presencial, se pudesse escolher.  

 

Bell (2001) desenvolveu um estudo de caso utilizando a modalidade didática role-play para a 

condução de um processo de ensino online, assíncrono e anônimo, baseado em ambiente 

Web, direcionado ao staff acadêmico de várias disciplinas, oriundos de diversas universidades 

da Índia e sudeste asiático e ilhas do Pacífico. Os resultados obtidos indicam que o role-play 

pode oferecer um processo de aprendizagem efetivo e que o anonimato pode ser um fator-

chave para o envolvimento e conforto do participante. O ambiente online, porém, pode 

favorecer a ocorrência de um menor engajamento e os fatores culturais e de linguagem podem 

afetar o envolvimento do participante. 
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Freeman e Capper (1998) aplicaram a modalidade didática role-play, de forma assíncrona e 

anônima em ambiente Web, em conjunto com uma seqüência de aprendizagem flexível, com 

o intuito de incentivar os alunos a se aprofundarem em seus estudos. O estudo envolveu 24 

alunos da disciplina de Regulação de Mercados de Seguros em uma universidade da 

Austrália. Os benefícios da integração da Tecnologia de Informação ao planejamento de 

ensino, entrevistas, levantamentos, discussões e análises, indicam que o role-play assíncrono 

baseado em ambiente Web ampliou a aprendizagem dos alunos e ajudou a prepará-los para o 

uso efetivo da tecnologia no local de trabalho. O anonimato aparentemente permitiu que os 

alunos desafiassem seus próprios estereótipos com relação a gênero, raça e idade. 

 

A capacidade de lidar com as emoções é considerada um dos aspectos que podem influir para 

reduzir a possibilidade de fracasso para o empreendedor, mas não é trabalhada no ensino do 

empreendedorismo. Com base em revisão bibliográfica, Sheperd (2004) oferece sugestões 

sobre mudanças no ensino do empreendedorismo, que inclua métodos alternativos que 

auxiliem os alunos a aprender a lidar com a ansiedade e a aprender com seus erros. São 

sugeridas diversas modalidades didáticas para preencher a lacuna existente, dentre as quais, 

palestras ministradas por pessoas com experiências reais, casos de estudo, exercícios de 

reflexão sobre o fracasso, simulações e role-play. Essa última modalidade é considerada como 

uma forma de vivenciar situações de fracasso em um ambiente seguro e de baixo risco. A 

modalidade didática role-play é considerada altamente efetiva para o aprendizado de atitudes 

e comportamentos. 

 

Pierce (2005) utilizou a modalidade didática role-play com papel preparado para facilitar a 

aprendizagem de alunos na área de marketing internacional. Um aluno do doutorado foi 

preparado para desempenhar o papel de um executivo de marketing australiano interessado 

em exportar produtos e serviços para Papua-Nova Guiné. Uma pesquisa interpretativa, na 

forma de um questionário de respostas em aberto, foi utilizado para examinar a contribuição 

do desempenho de papel preparado em termos das percepções dos estudantes da 

aprendizagem diante de uma ação de marketing baseada em dramatização em uma 

universidade australiana. Os resultados indicam que o papel preparado foi benéfico para a 

aprendizagem dos alunos, no contexto do marketing internacional. 

 

No Brasil, três pesquisas referentes à aplicação do role-play, ao ensino da administração 

foram apresentadas no Congresso da ENANPAD XXVIII. 
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 Davel et al. (2004) abordaram a estética como agente contribuidor na revitalização da relação 

entre ensino e aprendizagem da administração. Partiram do pressuposto de que a integração 

de recursos estéticos (filme, música, dança, teatro, fotografia, artes plásticas, literatura) e o 

desenvolvimento de uma concepção estética da aprendizagem e do ensino podem favorecer 

essa revitalização.  

 

Carvalho e Carvalho (2004), mediante esforço teórico-prático, buscaram apoio da modalidade 

didática psicodramática do role-play, para responder à demanda de uma empresa júnior 

vinculada a uma instituição de ensino superior (IES).  

 

Por sua vez, Ruas (2004) apresentou uma experiência de aprendizagem baseada na 

apropriação de práticas da cena teatral, alcançando resultados positivos e ressaltando que a 

utilização de práticas teatrais pode ser empregada como alternativa metodológica em várias 

situações e circunstâncias do ensino em administração e da formação gerencial. 

 

Assim, esta pesquisa se propõe a preencher uma lacuna nas pesquisas brasileiras relativas à 

utilização do role-play na área contábil. 

 

 

2.3 Aprendizagem, satisfação e desenvolvimento de habilidades 

 

Na visão de Piaget “no sentido mais amplo, a aprendizagem é um processo adaptativo se 

desenvolvendo no tempo, em razão das respostas dadas pelo sujeito a um conjunto de 

estímulos anteriores e atuais” (PIAGET & GRÉCCO, 1974, p. 40). 

 

Nesse sentido, considera-se a existência de preferências discentes por aprender em diferentes 

estilos de aprendizagem, em virtude das particularidades inerentes a cada estudante no 

processo da aprendizagem (FELDER, 1996). 

 

Tavares e Alarcão (1990, p. 86) descrevem a aprendizagem como uma construção pessoal 

oriunda de um processo de experiências que acrescenta novos conhecimentos e rentabiliza os 

já existentes.  
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Por sua vez, Cornachione Jr. (2004, p. 48) destaca que a junção de vários elementos redunda 

em uma situação de aprendizado ao citar: 

 

A aprendizagem humana pode ser entendida como um processo discricionário, em dado contexto, 

relacionando espaço, tempo, cultura, assunto, recursos e situação corrente, envolvendo 

aprimoramento pessoal por meio de experiências, atitudes, habilidades físicas e mentais, 

conhecimento, emoções e valores. 

 

No caminho da prática docente, em meio à diversidade dessas classificações para a 

aprendizagem, evoca-se Perrenoud (2000, p. 35) ao especificar que o processo de superação 

dessa fragmentação da prática educacional só será possível mediante um conjunto articulado 

de planos e propostas ancorado em uma intencionalidade única: “criar uma organização do 

trabalho e dos dispositivos didáticos que coloquem cada aluno em uma situação ótima, 

priorizando aqueles que têm mais a aprender.” 

 

Saviani (2000, p. 41) traçando uma visão aprofundada dos caminhos da aprendizagem: 

 

 [...] dentro da cotidianidade do aluno e na sua cultura; mais que ensinar e aprender um 

conhecimento, é preciso concretizá-lo no cotidiano, questionando, respondendo, avaliando, num 

trabalho desenvolvido por grupos e indivíduos que constroem o seu mundo e o fazem por si 

mesmos. 

 

Assim, as conseqüências da superação da prática educacional são alunos permanentemente 

ativos elaborando noções e concomitantemente associando-as a aspectos significativos da 

realidade existencial (LIBÂNEO, 1994). 

 

Considerando que os participantes do quase-experimento são estudantes universitários, se faz 

necessária a compreensão do processo de aprendizagem à luz das teorias pedagógicas do 

ensino superior. 

 

A palavra Pedagogia tem origem na Grécia Antiga: paidós (criança) e agogé (condução). O 

pedagogo era o escravo que conduzia as crianças. O forte apelo no âmbito infantil tem levado 

alguns pesquisadores a considerarem a Pedagogia “ineficiente” para o ensino de adultos e 

suscitado a teoria Andragógica como “[...] tentativa de desenvolvimento de uma teoria 

específica para o aprendizado relacionado a pessoas adultas” ( KNOWLES, 1970). 
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Entretanto, Costa (2006) destaca a existência e progresso da teoria pedagógica do ensino 

superior ao citar: “[...] É bem sabido que há uma pedagogia própria do ensino superior, 

melhor dito até pedagogias, no plural, porque com algumas diferenças na pré e na pós-

graduação. [...] a pedagogia do ensino superior tem vindo a progredir imensamente, com 

novos conceitos e novos métodos”. 

 

Diante das mudanças no ensino superior em relação a um modelo pedagógico de dependência 

em que o currículo é visto como um fim, que objetiva o acúmulo de saberes, urge a mudança 

do paradigma educacional e o desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades 

e atitudes) é o caminho apontado para que essa mudança seja ocasionada (MARTINS, 2006, 

p. 1). 

 

Tanguy apud Ramos (2002, p. 222) argumenta que esse movimento indefinido de um modelo 

pedagógico encontra suas origens na necessidade de adequação ao mundo econômico como 

meio de se definirem os conteúdo de ensino e atribuir sentido prático aos conhecimentos. 

 

Nesse sentido, Ramos (2002, p. 223), na busca da solução para um modelo pedagógico 

adequado para as atuais demandas educativas, enfatiza que: 

 

A pedagogia da competência assume duas dimensões: uma psicológica, em que a noção de 

competência é apropriada sob a ótica das teorias psicológicas da aprendizagem; outra sócio-

econômica, pela qual essa noção adquire um significado no âmbito das relações sociais de 

produção.  
 

Em suma, os conceitos pesquisados permitem aferir que o modelo da pedagogia da 

competência é suportado pela modalidade didática do role-play na qual o aluno necessita de 

desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) em seu processo de 

formação. 

 

Ressaltando que uma das variáveis importantes desta pesquisa é a aprendizagem percebida, 

evidenciam-se, no próximo tópico, os parâmetros e instrumentos que permitam efetivamente 

diagnosticar a avaliação da aprendizagem percebida pelos grupos envolvidos na pesquisa. 
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2.3.1 Aprendizagem percebida no role-play  

 

A aprendizagem percebida pelos participantes do quase-experimento é uma das variáveis 

desta pesquisa. Desta forma, faz-se necessário à confecção de um instrumento capaz de 

analisar a aprendizagem percebida discente diante da submissão das modalidades didáticas 

(role-play e exercício grupal) aplicadas no quase-experimento.  

 

Cornachione Jr. (2004, p. 60), considera o trabalho de Bloom como de presença especial para 

seu tempo, ao classificar os objetivos educacionais em três domínios: cognitivo, psicomotor e 

afetivo. 

 

Esta pesquisa busca determinar as percepções dos participantes do quase-experimento 

embasados prioritariamente nas dimensões do domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. 

 

Na busca da compreensão do relacionamento entre a inserção da modalidade do role-play e a 

aprendizagem percebida, será utilizada na abordagem conceitual o processo cognitivo, em 

vista de sua visualização discente não como um recipiente passivo de informação, mas como 

um agente proativo no processo da aprendizagem (RAMSDEN, 2000). 

.  

Cognição será tratada, nesta pesquisa, como um processo e um estado mental da compreensão 

da aprendizagem por intermédio da percepção discente.  

 

Algumas definições de compreensão e percepção são apresentadas a seguir: 

 

O processo de compreensão precede à base de todo entendimento e transcende esse mesmo 

conhecimento por meio de sua verdadeira compreensão, conferindo significado ao 

conhecimento (ARENDT, 1993, p. 42). 

 

Ratneshwar e Chaiken (1991) enfatizam a relevância do conhecimento individual e definem a 

compreensão como o “ato de utilizar o conhecimento prévio para extrair o significado de uma 

mensagem na base de seus componentes [...] e na relação entre esses componentes.” 
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Ballone (2003) tece comentários sobre a complexidade envolvida no processo da percepção: 

 

Ainda que dois seres humanos dividam a mesma arquitetura biológica e genética, talvez aquilo que 

um deles percebe como uma cor ou cheiro, não seja exatamente igual à cor e cheiro que o outro 

percebe. Nós damos o mesmo nome a esta percepção mas, com certeza, não sabemos se elas 

relacionam à realidade do mundo externo exatamente da mesma maneira que a realidade percebida 

por nosso semelhante. Talvez nunca saberemos. 

 

O autor supracitado divide a percepção em três níveis: 

 

 Percepção anterior à realidade consciente é a despojada de toda e qualquer 

subjetividade, é a objetividade pura. Ela é anterior a toda e qualquer interpretação, 

anterior a toda e qualquer compreensão e anterior a toda e qualquer significação. 

 Percepção anterior à realidade permite a experiência da própria percepção em estado 

puro. Ela é radicalmente exterior ao sujeito, é a percepção do mundo exterior objetivo 

por excelência. É uma sensação vazia de subjetividade. 

 Percepção posterior à realidade consciente é a que não contém propriamente uma nova 

subjetividade mas toca nela partindo-se de estímulos atuais. Ela reforça a 

subjetividade preexistente e, a partir dela, constrói novos elementos subjetivos. 

 

Argumentando sobre possíveis diferenças entre sensação e percepção, Fidalgo (2002) cita: 

 

Uma pessoa analfabeta não vê menos que uma pessoa que saiba ler. Defronte do mesmo texto, 

ambas vêem o mesmo e, no entanto, não é o mesmo que elas vêem. As sensações são idênticas, 

mas as percepções são completamente distintas. O analfabeto dá-se conta de um papel com 

rabiscos, até pode mesmo saber que se trata de um texto, mas não percebe o texto. Ao nível de 

sensações todos vêem o mesmo, mas ao nível da percepção, há uns que vêem muito mais que 

outros. 

 

Neste sentido, Ballone (2003) complementa: 

 

A percepção, ao contrário da sensação, não é uma fotografia dos objetos do mundo determinada 

exclusivamente pelas qualidades objetivas do estímulo. Na percepção, acrescentamos aos 

estímulos elementos da memória, do raciocínio, do juízo e do afeto, portanto, acoplamos às 

qualidades objetivas dos sentidos outros elementos subjetivos e próprios de cada indivíduo. [...] 

Poderíamos, a título de simplificação e grosso modo, considerar que as sensações seriam 

determinadas por fatores exclusivamente neurofisiológicos, ao passo as percepções seriam 

determinadas por fatores psicológicos.  

 

Os modelos de cognição que delineiam o processo dinâmico de interpretação das informações 

são descritos no decurso do texto. 
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MODELOS DE COGNIÇÃO 

 

Inúmeros modelos de cognição são descritos na literatura. Neste trabalho serão considerados 

alguns que dão ênfase ao processo ascendente da cognição com o intermitente aumento da 

compreensão. Boff (2000, p. 37) sumariza alguns desses modelos: 

 

 MODELO DE BLOOM 

 

Tradução. Nível mais elementar de compreensão é a habilidade com que o produto de 

uma comunicação é traduzido de uma linguagem para outra, preservando o conteúdo 

mesmo que a forma seja alterada. Exemplos de habilidades: traduzir adequadamente 

um texto em Inglês para o Português; elaborar um gráfico tomando-se por base os 

dados textuais e vice-versa. 

 

Interpretação. Nível intermediário de compreensão é o esclarecimento do produto de 

uma comunicação por intermédio da reordenação, sumário ou nova visão do material. 

Primeiro há necessidade de traduzir a informação, para depois interpretá-la, separando 

as partes relevantes das irrelevantes, fazendo generalizações, inferências, associações 

etc. Exemplos de habilidades: fazer um resumo de um texto; analisar um gráfico e 

fazer comentários sobre os dados apresentados. 

 

Extrapolação. Nível mais profundo de compreensão é a criação de novos conteúdos 

baseados no produto de uma comunicação. A extrapolação requer que um documento 

seja antes traduzido e interpretado, para então reconhecer os limites da informação 

apresentada e criar extensões por meio da definição de implicações, análises, previsões 

etc. Raramente a extrapolação pode transmitir certeza. Exemplos de habilidades: 

projetar tendências com base em uma série histórica de dados; estabelecer hipóteses 

com base na associação de informações. 

 

 MODELO DE COX 

 

Apresenta um modelo cognitivo dividido em três fases: percepção, compreensão e 

simbolização. O estágio cognitivo inicial é a percepção de palavras, imagens ou 

eventos, que pode ser representado pela questão “o quê”.  
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O estágio seguinte é a compreensão do significado das palavras, imagens ou eventos, 

derivado das relações entre a nova informação e o conhecimento e experiência 

existente, representado pela questão “por quê”.  

 

Finalmente, a simbolização é a geração de significado como produto do 

relacionamento ocorrido no estágio de compreensão. Os estágios não acontecem 

distintamente, mas fazem parte de um processo contínuo de evolução, que 

normalmente não é linear, de um estágio cognitivo elementar para outro mais 

complexo e rico em significado. 

 

 MODELO DE WITTROCK 

 

Propõe o modelo geração de compreensão, baseado nas habilidades de linguagem das 

pessoas. A capacidade de leitura, escrita, fala e audição tem em comum importantes 

processos psicológicos e cognitivos. Como a informação pode ser lida, escrita, falada e 

ouvida, a compreensão é gerada a partir da relação entre essas capacidades. 

 

Os componentes do modelo são: geração, motivação, atenção e memória. A lógica do 

modelo é a seguinte: 

 

 A compreensão envolve a geração de dois tipos de relação: entre as partes da 

informação e entre a informação e o conhecimento e a experiência;  

 A geração desses dois tipos de relação exige como pré-requisitos: 

1. A motivação para investir esforço no consumo da informação; 

2. A atenção para orientar o processo de seleção da informação relevante; e 

3. A memória para armazenar a informação compreendida, que vai se incorporar 

ao conhecimento e experiência existentes.  

 

O modelo de Wittrock é válido para qualquer forma de percepção do indivíduo ao absorver 

informação do ambiente, compreendê-la e transformá-la em conhecimento. 

 

Os modelos supracitados apresentam uma visão comum sobre o processo dinâmico da 

cognição.  
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E o indivíduo é apresentado como um agente ativo da informação, que não apenas aglutina a 

informação adquirida, como também utiliza seus recursos de interpretação (conhecimento e 

estratégias de processamento de informação de sua capacidade cognitiva) para gerar novos 

significados e transformá-los em conhecimento (BOFF, 2000, p. 39). 

 

Para Ausubel et al (1980, p. 51) o aluno que, no decorrer do seu processo educativo, teve 

condições de adquirir uma estrutura cognitiva transparente, estática e adequadamente 

organizada, apresenta vantagens na consolidação de novos conhecimentos.  

 

Assim, este trabalho utilizará a nova abordagem da Taxionomia dos Objetivos Educacionais 

desenvolvidos por Bloom para medir a aprendizagem percebida pelos participantes do role-

play no quase-experimento. 

 

A nova abordagem da Taxionomia dos Objetivos Educacionais de Bloom (ANDERSON; 

KRATHWOHL, 2001 apud BATISTA, 2004 p. 42), fica resumidamente caracterizada 

conforme o Quadro 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

Quadro 5: Resumo da nova abordagem da Taxionomia de Bloom 

OBJETIVO DESCRIÇÃO 

LEMBRAR 

 
 Categoria que enfatiza a retenção de conhecimentos relevantes possuindo dois processos 

denominados: Reconhecendo e Recordando. Para avaliar a aprendizagem nessa categoria, 

são fornecidas ao estudante tarefas em condições bastante similares àquelas que ele 

recebeu os conteúdos. Essa categoria de conhecimento é essencial para uma 

aprendizagem significativa e solução de problemas uma vez que é utilizada em tarefas 

mais complexas. 

ENTENDER 

 
 Essa categoria está voltada para a construção de significado valendo-se de mensagens 

recebidas tanto via comunicação oral, escrita ou gráfica. Entretanto, essas mensagens são 

transmitidas aos estudantes durante aulas expositivas, em livros ou por meio de recursos 

computacionais. Exemplos de potenciais mensagens instrucionais incluem demonstração 

física em sala de aula, simulação via computador ou, também, várias representações 

verbais, ilustradas ou simbólicas. Os estudantes entendem quando eles constroem 

conexões entre os novos conhecimentos e os conhecimentos recebidos a priori. 

APLICAR 

 
 Envolve a utilização de procedimentos na execução de exercícios ou de solução de 

problemas. Um exercício é uma tarefa em que o estudante já conhece o procedimento 

apropriado a utilizar. Um problema é uma tarefa em que o estudante, inicialmente, não 

conhece qual procedimento deverá ser utilizado, então o estudante deve localizar um 

procedimento para a solução do problema. Essa categoria comporta dois processos: 

Executando e Implementando. Ao passo que o primeiro pressupõe o conhecimento do 

procedimento que solucionará o exercício, o segundo requer algum grau de entendimento 

tanto do problema quanto do procedimento a ser utilizado. 

ANALISAR 

 
 Essa categoria envolve a habilidade de separar um determinado conteúdo em partes e 

determinar o relacionamento entre elas distinguindo suas partes relevantes e não 

relevantes, determinando como os elementos se ajustam ou funcionam em determinada 

estrutura, e entendendo o propósito do conteúdo. Embora aprender a analisar possa ser 

visto como um fim em si mesmo é, provavelmente, mais defensável do ponto de vista 

educacional considerar a análise como extensão do entendimento e como um precedente 

para a avaliação ou criação. 

AVALIAR 

 
 Essa categoria é definida como fazer julgamentos a partir de critérios e normas. Os 

critérios mais freqüentemente utilizados são qualidade, efetividade, eficiência e 

consistência. Esses critérios podem ser determinados pelos estudantes ou por terceiros, e 

as normas podem ser qualitativas ou quantitativas. Essa categoria inclui o processo 

cognitivo checando que está relacionado com julgamentos sobre a consistência interna de 

um conteúdo e, por sua, vez criticando aspectos relacionados com julgamentos realizados 

conforme uma base externa 

CRIAR 

 

 

 Envolve colocar elementos juntos de forma coerente ou funcional. Objetivos 

classificados, nessa categoria, pressupõem estudantes construindo um novo produto por 

meio da reorganização mental de alguns elementos ou partes em uma estrutura não 

claramente presente anteriormente. O processo presente, nessa categoria, é geralmente 

coordenado com as experiências de aprendizagem anteriores dos estudantes. Embora 

requeira o pensamento criativo dos estudantes, criar não é uma expressão de livre 

criatividade, pois é limitada pela demanda da atividade de aprendizagem ou situação. 

Fonte: Adaptado pela autora (BATISTA, 2004) 

 

 

2.3.2 Satisfação no role-play  

Para a compreensão do relacionamento entre a inserção da modalidade do role-play e a 

satisfação será utilizada na abordagem conceitual do domínio afetivo, em vista do seu 

relacionamento com atitudes e valores discentes. 
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O domínio afetivo (KRATHWOHL et al. 1964) evidencia seis categorias consideradas em 

nível ascendente de complexidade (BLOOM, 1971): 

 

(a) Recepção: o estudante aceita participar de atividades e evidencia disposição e 

disponibilidade de recepção neste nível; 

(b) Resposta: neste nível, o estímulo para atividade é mais avançado e envolve disposição 

e satisfação em responder; 

(c) Valoração: consiste na aceitação de valores como próprios, demonstra preferência e 

compromisso, entusiasmo e motivação por um valor; 

(d)  Organização: mediante confrontação, um conjunto de valores ou atitudes consistentes 

podem ser aplicados pelo aluno; 

(e)  Caracterização: os valores organizados constituem a personalidade discente. 

 

Em suma, o domínio afetivo lida com atitudes e valores e como os alunos passam a inseri-los 

em suas tomadas de decisões. 

 

Atitude segundo Mattar (1996, p. 86) “é uma predisposição subliminar da pessoa na 

determinação de sua reação comportamental em relação a um produto, organização, pessoa, 

fato ou situação”. Complementa que os três componentes da atitude são: 

 

 Cognitivo, significa a relação entre crenças pessoais em relação a fatos, situações, 

pessoas; 

 Afetivo, envolve os sentimentos pessoais em relação a fatos, situações, pessoas; 

 Comportamental, demonstra a predisposição para uma reação comportamental em 

relação a fatos, situações, pessoas. 

 

Por sua vez, os valores são como uma “moldura” da existência individual e coletiva. São 

mutáveis porque os seres humanos acompanham as mudanças e avanços científicos 

(FAGUNDES, 2001). 

O valor é uma resposta de comparação, assim como a satisfação, baseada em um padrão de 

valoração, de cunho cognitivo, podendo ser feita sem a obrigatoriedade do componente 

afetivo (OLIVER 1999, p. 43-62). 
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O conceito de satisfação começa a ser mais bem entendido quando se tenta conceituar o termo 

não como uma definição de dicionário, mas, sim, como um processo no qual os conceitos-

chave são definidos com suas respectivas formas de interação (MACHADO, 2004). Esse 

mesmo autor complementa sua visão enfatizando que a própria avaliação da satisfação passa 

por inúmeros aspectos que envolvem o sentimento e a emoção, confundindo-se, 

freqüentemente, com o próprio sentimento de satisfação. 

 

Para Beber (1999), o processo de medição da satisfação é acompanhado por uma série de 

dificuldades, destacando-se: 

 

 A medição é bastante relativa por ser uma característica psicológica do indivíduo, 

como seria medir o grau de felicidade; 

 O conceito de satisfação possui significados diferentes para diferentes pesquisadores, 

fato que dificulta as comparações; 

 O grau de satisfação varia ao longo do tempo e a obtenção de novas informações; 

 A satisfação muda com os diferentes tipos de indivíduos. 

 

Um conceito adequado ao objetivo desta pesquisa é definido por Kemczinski et al. (2000): “a 

satisfação discente entende-se como o grau de contentamento do aluno em relação a método 

de ensino”. 

 

Lowman (2004, p. 66) argumenta que grande parte dos acadêmicos considera que a 

aprendizagem é agradável por si mesma. No entanto, [...] “eles derivam satisfação 

descobrindo respostas, excitação vendo como suas mentes funcionam e alegria na apreciação 

das artes”. 

 

A satisfação dos alunos ao participarem do role-play foi estudada por diversos autores da área 

contábil e de negócios como Craig e Amernic (1994), Armstrong (2003) e Sogunro (2004), 

existindo entre eles um consenso de que, embora apresente vantagens e desvantagens, sua 

utilização exerce influência positiva na satisfação discente. 

 

Esta pesquisa considerou a satisfação com a vivência do role-play, segundo adaptações do 

instrumento de pesquisa adotado por Batista (2004, p. 43)  
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Objetivando verificar a satisfação e percepções discentes sobre aspectos operacionais e 

importância da modalidade didática do role-play, mediante adaptações, adotou-se a 

ferramenta de pesquisa (focus group) aplicada por Nova (n/p). 

 

 

2.3.3 Habilidades no role-play  

 

O domínio psicomotor contempla os objetivos relacionados ao desenvolvimento de 

habilidades manipulativas ou motoras (BLOOM et al. 1973). O conceito de habilidade 

relaciona-se com a execução de tarefas, aplicação de conhecimentos, na forma de agir e 

pensar (RESENDE, 2000). O desenvolvimento de habilidades de estudantes ao participarem 

do role-play foi estudado por diversos autores da área contábil e de negócios como Armstrong 

(2003) e Sogunro (2004). 

  

A eficácia do role-play como modalidade pedagógica para a formação de líderes foi analisada 

por Sogunro (2004). Foram desenvolvidos dois cenários, sendo o primeiro voltado para o 

desenvolvimento da habilidade de compreensão dos sentimentos dos outros e o segundo, para 

a análise de diferentes estilos de autoridade, os quais foram aplicados a um universo de 29 

alunos. O autor afirma ter ficado demonstrado que as pessoas aprendem mais rapidamente 

com o role-play em relação aos métodos tradicionais e que essa modalidade didática possui 

credibilidade para engendrar maior compreensão de práticas críticas e atitudes que podem à 

efetividade da liderança e sucesso escolar em curto espaço de tempo. Isto não significa, 

porém, que as modalidades tradicionais devam ser abandonadas, mas que o role-play pode 

representar um importante papel como método educacional complementar, no fortalecimento 

da efetividade do ensino e aprendizagem de negócios, especialmente na liderança, 

gerenciamento, administração, supervisão, magistério, enfermagem, serviço social, relações 

públicas e outros programas de preparação. 

 

Com o objetivo de avaliar as abordagens e aplicações da modalidade didática role-play ao 

ensino do turismo e hospitalidade, Armstrong (2003) aplicou-a ao ensino da gestão de turismo 

sustentável em uma Universidade na Austrália. Foi criado e implementado um cenário 

envolvendo o desenvolvimento de um resort fictício, durante o qual os participantes deveriam 

atuar e lidar com todos os stakeholders envolvidos. A avaliação do role-play foi realizada 
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mediante observação e reflexão, relatórios, questionários e focus group. O role-play foi 

considerado efetivo para o desenvolvimento de habilidades de educação superior, tais como 

pesquisa, análise e comunicação para a maioria dos estudantes, alcançando sucesso também 

no encorajamento do desenvolvimento de práticas vocacionais, bem como na compreensão da 

prática do negócio, práticas de comunicação oral em ambiente de negócios, práticas 

interpessoais e trabalho em equipe. 

 

Esta pesquisa levará em consideração o desenvolvimento de habilidades com a vivência do 

role-play e exercício grupal, segundo adaptações do instrumento de pesquisa adotado por 

ARMSTRONG (2003). 

 

 

2.4 Estilos de aprendizagem 

 

Existem várias teorias de estilos de aprendizagem e instrução que podem ser encontradas na 

literatura. Hirota (2001, p. 29) descreve quatro principais vertentes das correntes: 

behaviorismo, humanismo, cognitivismo e construtivismo. 

 

O behaviorismo está fundamentado no estabelecimento de objetivos observáveis, mensuráveis 

e controláveis e considera que a aprendizagem é a manifestação ocorrida em virtude de 

determinados estímulos. Em outras palavras, o comportamento é a mola mestra do 

aprendizado e é controlado por suas conseqüências, retornando ao ciclo do aprendizado 

sempre que existir um bom estímulo. O professor é a figura central e dele depende o sucesso 

no processo ensino-aprendizagem (MOREIRA, 1995). 

 

De outro modo, a corrente humanista está centrada no aluno e a aprendizagem ocorre por 

intermédio do seu processo reflexivo. Essa linha defende a liberdade discente na escolha dos 

conteúdos de estudo e na forma como deverão ser aprendidos desde que haja motivação nesse 

processo. O professor conduz o processo de aprendizagem do aluno com um planejamento 

prévio que estimule a descoberta de novas informações (JACOBS, 1992). 
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O Cognitivismo leva em consideração que a aprendizagem é um processo que tem a 

capacidade de compreender, transformar e guardar informações desde que sejam 

significativas e estejam relacionadas com o mundo real (MOREIRA, 1995). 

 

O Construtivismo considera que a construção do conhecimento deve partir do indivíduo em 

um processo que permita a interpretação nova da informação embasada em experiências 

anteriores (MOREIRA, 1995). 

 

No sentido figurado, considera o processo de aprendizagem como uma série de elos que por 

meio da união com elos anteriores permitem a construção de uma grande corrente estruturada 

e hierarquizada.  

 

Uma gama de conceitos e teorias de aprendizagem é relatada na teoria educacional. 

Entretanto, ante os objetivos e tendências dessa pesquisa, será utilizada a abordagem 

cognitiva. 

 

Diversas são as abordagens sobre os estilos de aprendizagem, desenvolvidas de forma 

peculiar a partir dos diferentes níveis das diferenças individuais (ANDERSON, 1994 apud 

BATISTA, 2004, p. 46). 

 

Após a apresentação de algumas teorias dos estilos de aprendizagem, será evidenciado no 

Quadro 6, um resumo dos principais instrumentos de aferição de estilos de aprendizagem e 

suas respectivas categorias. 
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Quadro 6: Resumo das Teorias e Instrumentos de Estilos de Aprendizagem 

CATEGORIA/ESTILO TEORIA INSTRUMENTO ELEMENTOS DOS ESTILOS 

1. Personalidade 

1.1 Dependência e 

Independência do Ambiente 

Diferenciação Psicológica Teste Figuras encaixadas Campo Dependentes/ Campo Independentes 

1.2 Myers-Briggs Tipos Psicológicos (Jung) MBTI Extroversão/ Introversão - Sensação/Intuição 

Pensamento/Sentimento - Percepção/Julgamento 

1.3 Reflexão versus 

Impulsividade 

Não Identificada Teste Figuras encaixadas e das gravuras idênticas Impulsivo e Reflexivo 

1.4 Omnibus Inventário de 
personalidade 

Não Identificada Teste com 14 escalas para medir diferentes 
modos de sentimento, impulsos, e pensamentos e 

como eles estão relacionados com o indivíduo e 

com os outros. 

Pensamento Científico 
Pensamento Literário 

Pensamento Histórico 

Pensamento das Ciências Sociais 

Pensamento Artístico 

Pensamento da Linguagem e Música 

Pensamento da Engenharia e Arquitetura 

Pensamento Idealista 

Pensamento Criativo 
 

1.5 Tipologia de Personalidade 

de Holland 

Não Identificada Inventário de Estilos de Aprendizagem Realista, Investigativo,Social, Convencional, Empreendedores, Artístico 

2. Processamento de Informações 

2.1 Pask Não Identificada Não Identificado Holísticos e Seriais 

2.2 Siegel e Siegel Aprendizagem por fatos ou conceitos Não Identificado Não identificado 

2.3 Schmeck Não Identificada Não Identificado Elaboradores, profundos e.superficial-reiterativo 

2.4 Kolb Aprendizagem Vivencial Inventário de estilos de aprendizagem Acomodador, Convergente, Assimilador, Divergente 

2.5 Gregore (Relacionada com a Aprendizagem 
Vivencial) 

Não Identificado Concreto Seqüencial(CS) / Concreto Randômico(CR)  
Abstrato Seqüencial (AS)/ Abstrato Randômico (AR) 

3..Interação Social 

3.1 Mann (Relacionada ao comportamento em sala) Entrevista e análise fatorial Estudantes: submissos, dependentes e ansiosos, trabalhadores, desencorajados, heróicos, franco-

atiradores, chamadores de atenção, silenciosos. 

3.2 Grasha e Reichmann (Relacionada ao aprendizado universitário 

em sala de aula) 

Escala de estilos de aprendizagem do estudante 

Grasha-Reichmann 

Independente/Dependente - Colaborarivo/Competitivo 

Participante/Ausente 

3.3 Furhmann e Jacobs Não Identificada  Não Identificado Dependentes, Independente e Colaborador 

3.4 Eison Comportamento quanto à avaliação e 

quanto à aprendizagem 

LOGO II Alta Orientação para estudo e Alta orientação para nota. Alta orientação para o estudo e baixa orientação 

para nota, Baixa orientação para o estudo e alta orientação para notas, 

Baixa orientação para o estudo e baixa orientação para notas 

4. Métodos Instrucionais 

4.1 Canfield Hierarquia das necessidades  

(Maslow) e motivação (McClelland) 

Inventário de estilos de aprendizagem Condições (4 elementos cada um com 2 opções). Conteúdo (4), Forma (4), Expectativa. 

Fonte: (Claxton e Murrell, 1997; Jacobsohn, 2003, Cornachione Jr, 2004; Batista, 2004.) 
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No próximo tópico, serão abordados aspectos dos estilos de aprendizagem e seu 

relacionamento com o role-play . 

 

 

2.4.1 Os estilos de aprendizagem no role play 

 

Um dos objetivos desta pesquisa é a determinação dos estilos de aprendizagem dos 

participantes do quase-experimento. 

 

Quando existem objetivos de mudanças comportamentais e atitudinais no processo de 

aprendizagem, o ciclo de aprendizagem vivencial proposto por Kolb (1984, p. 141) deve ser 

considerado (KEIS; WOLFE, 1990).  

 

A participação ativa do aluno no processo de aprendizagem foi conceituada por Armstrong 

apud Teixeira (2006): 

 

A expressão aprendizagem vivencial refere-se àquela técnica em que são utilizadas como base para 

o processo de aprendizagem a experiência e vivência do aluno. Esta definição implica em adotar a 

postura de que o processo de aprendizagem é ativo. 

 

Existe uma variação abrangente do que possa ser considerado material de aprendizagem por 

parte dos autores, ao incluírem: role-playing, método de caso, projetos de pesquisa e 

exercícios estruturados (TEIXEIRA, 2006). 

 

Essa pesquisa considera que teoria de aprendizagem subjacente à modalidade didática do 

role-play é a teoria da aprendizagem vivencial. A aprendizagem vivencial ocorre quando 

existe o envolvimento pessoal em uma atividade e, posteriormente, a análise crítica, a 

extração de conceitos e utilidade da atividade mediante aplicação dos seus resultados (KOLB, 

1984, p. 101). 

 

A aprendizagem vivencial não se resume em “aprender fazendo”. Está voltada para mudança 

de comportamento e compreensão dessa mudança. Teixeira (2006) destaca as etapas da 

aplicação de um exercício de aprendizagem vivencial: 
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 O aluno é solicitado a descrever como ele agiria ou como deveria agir em uma dada 

situação (essa é uma etapa opcional); 

 

 O aluno é colocado numa situação que deve agir, isto é, tomar uma decisão, 

desempenhar um papel ou analisar fatores relativos à situação dada; 

 

 A experiência do aluno na etapa 2 é analisada. Como foi seu comportamento na 

situação? Como ele se sentiu?; 

 

 É feita uma comparação entre a forma de agir que era esperada (da  

etapa 1) e a ação real (da etapa 3); 

 

 É sugerida pelo facilitador (professor) uma abordagem alternativa e dada ao aluno a 

oportunidade de experimentar a alternativa sugerida (também opcional essa etapa); 

 

 O grupo (a classe) e o facilitador (professor) auxiliam a apoiar o aluno no momento 

em que ele está experimentando a alternativa (nova abordagem ou nova ideia). Essa 

etapa, também opcional, pode se realizar por meio da discussão de grupo e leituras 

extras que tratem da situação vivencial. Essas experiências tendem a sensibilizar os 

alunos para discussões e leituras subsequentes à medida que os induzem a buscar uma 

“resposta” para seu problema; 

 

 O aluno avalia a nova abordagem (ideia) e faz planos de ação futura quando se 

defrontar com uma situação similar. 

 

Dessa forma, pode-se dizer que a aprendizagem vivencial envolve não somente o fazer, como 

também a execução, comparação, avaliação de uma nova alternativa e recebimento de reforço, 

criando um ambiente propício à mudança do comportamento discente 

(BORDENAVE;PEREIRA, 1977). 

 

Para Kolb (1997, p. 91), os alunos precisam desenvolver quatro tipos de habilidades 

diferentes para que o aprendizado seja atingido com efetividade: 
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[...] eles precisam ser capazes de se envolver completa, aberta e imparcialmente 

em novas experiências (experiência concreta), refletir sobre essas experiências e 

observá-las a partir de diferentes perspectivas (observação reflexiva), criar 

conceitos que integrem suas observações em teorias sólidas em termos de lógica 

(conceituação abstrata), e usar essas teorias para tomar decisões e resolver 

problemas (experimentação ativa) . 

 

Na Figura 1, será evidenciado um resumo das principais características e seus respectivos 

estilos de aprendizagem. 

 

 

Figura 1: Resumo das características e estilos de aprendizagem de Kolb. 

Fonte: Kolb (1997). 

 

Corrêa Junior (2005, p. 15-17) estabelece diferenças dos principais estilos de aprendizagem 

de Kolb, como: Divergente ("Diverger"), Assimilador ("Assimilator"), Convergente 

("Converger") e Acomodador ("Accomodator"), que são indexados segundo as dimensões 

definidas acima. Segue abaixo a descrição dos estilos de aprendizagem baseando-se nesses 

índices:  

 

 Divergentes (concreto, abstrato): a questão típica desse estilo de aprendizagem é "Por 

quê?". Os estudantes desse estilo respondem bem à explicação de como o material 

estudado se refere às suas experiências, interesses e carreiras futuras. Divergentes 

captam as informações por meio de experiência concreta, baseando-se nos 

sentimentos, precisam expressar seus sentimentos quando estão aprendendo, 
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procurando por significados pessoais sobre o que aprendem, e querem interagir com 

professores e colegas. Eles precisam ser convencidos de que o material estudado é 

importante para eles como pessoas e/ou para outras pessoas as quais eles sintam 

empatia ou se identifiquem. Aprendem por intermédio de discussões e são 

interessados em como as informações afetam as pessoas. Trabalham para manter o 

grupo harmonioso e são chamados divergentes porque podem ver as coisas de 

diferentes perspectivas e geram novas idéias facilmente. Assim saem-se muito bem em 

reuniões do tipo brainstorming. Para obter sucesso com esses estudantes deve-se atuar 

como motivador, estimulando-os a aprender o conteúdo e mostrando a eles como o 

conteúdo se encaixa em suas vidas. Divergentes querem interagir pessoalmente com 

seus instrutores e serem reconhecidos como indivíduos. Assim, o instrutor deve 

testemunhar o crescimento pessoal do estudante.  

 

 Assimiladores (abstrato, reflexivo): a questão típica desse estilo de aprendizagem é "O 

quê?". Estudantes desse estilo são bem sucedidos quando as informações são 

apresentadas de maneira organizada e lógica, e obtêm aproveitamento melhor se 

tiverem tempo para refletir. Assimiladores captam as informações por intermédio de 

conceitualização abstrata e as processam por intermédio de observação reflexiva. Eles 

gostam de informações que justifiquem o que estão aprendendo, querem saber o que 

os especialistas pensam e procuram compreender os conceitos. São bem sucedidos na 

escola tradicional. De fato, a maioria dos estudantes, apesar de terem seus estilos 

próprios, adaptam-se ao estilo do assimilador para obter sucesso na escola. Eles são 

chamados assimiladores porque se utilizam de pedaços de informações, analisam, 

organizam, e assimilam-nos como um todo. Gostam de organizar e têm tendência a 

serem detalhistas. Têm sucesso nos procedimentos quando se baseiam na literatura. 

Nas suas abordagens são cuidadosos, metódicos e cautelosos, tentando evitar erros. 

Eles aprendem bem lendo sobre os tópicos e preferem não trabalhar em grupos, exceto 

para seguir normas. Para ser efetivo, o instrutor deve unicamente ser uma autoridade 

no assunto e uma fonte de informações. Assimiladores gostam de assistir as aulas e/ou 

palestras e preferem que o professor explique o conteúdo de forma organizada e 

precisa.  

 

 Convergentes (abstrato, ativo): a questão típica desse estilo de aprendizagem é 

"Como?". Os estudantes desse estilo gostam de ter a oportunidade de trabalhar 
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ativamente em tarefas bem definidas, e de aprender por tentativa e erro em um 

ambiente que lhes permita errar com segurança. Os convergentes captam as 

informações por intermédio de conceitualização abstrata e as processam de forma 

ativa. Gostam de testar as informações, tentar coisas, perceber coisas à parte, ver como 

as coisas funcionam e aprender fazendo. Testam a viabilidade e utilidade das 

informações. Assim, não gostam de permanecer sentados por um longo período, 

assistindo aulas ou lendo uma grande quantidade de material. Eles dão ênfase a fazer 

as coisas sem perder tempo; são aprendizes que convergem mais rapidamente ou 

chegam rapidamente a tomar decisões, que procuram por uma resposta correta e 

cortam caminho, passando somente pela parte mais essencial da matéria. Gostam de 

exemplos a seguir, em detrimento de assistir a aulas ou palestras. O ambiente de 

laboratório é ideal para eles. Tendem a ver o trabalho em grupo e as discussões como 

perda de tempo, porque podem fazer o trabalho mais rapidamente de forma individual. 

Para obter sucesso com os convergentes, o instrutor deve trabalhar como um técnico, 

provendo práticas orientadas e respostas. Esses estudantes preferem que os professores 

os ajudem a colocar as lições em prática. O instrutor precisa tornar-se menos 

ativamente envolvido, agindo como uma fonte de informações e permitir ao 

convergente ter um papel mais ativo.  

 

 Conciliadores ou Acomodadores (concreto, ativo): a questão típica desse estilo de 

aprendizagem é: "E se?". Os estudantes desse estilo gostam de aplicar as informações 

em novas situações para resolver problemas reais. Os acomodadores captam as 

informações por intermédio de experiências concretas e processam-nas por intermédio 

de experimentação ativa. Eles são entusiastas e preferem aprender por intermédio de 

descobertas próprias. Seguem seus próprios horários e ordem quando estudam e não 

gostam de muitos procedimentos e regras. Por outro lado, gostam de interação com 

outras pessoas, de discussões em grupo, de obter informações e criar algo novo com 

elas, e ainda de descobrir coisas por sua própria conta. O papel do instrutor é o de 

avaliador e revisor. Esses estudantes precisam do professor para encorajá-los às 

descobertas, permitindo-lhes que se auto-instruam. Eles preferem alguma interação 

com o instrutor, mas pouca supervisão e querem que o instrutor permaneça em 

segundo plano, para servir como um recurso extra e para avaliar o que estão fazendo.  

Dessa forma, é necessária a utilização de um instrumento capaz de classificar os estilos de 

aprendizagem discentes. 
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Em síntese, o Inventário dos estilos de Aprendizagem proposto por Kolb foi utilizado nesta 

pesquisa para determinar quais os estilos de aprendizagem dos alunos envolvidos no quase-

experimento respaldado em sua utilização em mais de 150 pesquisas acadêmicas 

(KARUPPAN, 2001). 

 

No próximo tópico, serão abordados aspectos da avaliação docente e aspectos do seu 

relacionamento com o role-play. 

 

 

2.5 Avaliação docente e o role-play  

 

A avaliação educacional despertou interesse de educadores a partir dos anos 40 do século XX, 

influenciados pelos estudos sobre a accountability ou “prestação de contas” que exerceu forte 

papel na formulação de metodologias e pesquisas (BOCLIN, 2004, p. 01) 

 

O professor destaca-se como instrumento principal do processo de ensino aprendizagem, 

responsável na instrução, orientação, comunicação e transmissão de conhecimentos. 

Utilizando-se dos recursos disponíveis, metodologia e plano de ensino, tem como principal 

objetivo facilitar a aprendizagem discente (AMARAL et al. 2006). 

 

O aprimoramento do ensino contábil brasileiro está diretamente vinculado ao desempenho 

docente. Neste sentido, Nossa (1999, p. 108) argumenta que o desempenho docente na área 

contábil apresenta-se de forma “sofrível” e as principais causas são: 

 

 expansão extraordinária do número de cursos de Ciências Contábeis; 

 círculo vicioso existente no ensino (falta de compromisso entre escola, professor e 

      aluno) e o descaso com a educação; 

 falta de investimentos por parte das instituições; 

 falta de pesquisas na área contábil e de conhecimentos em cultura geral; 

 maior atratividade por parte do mercado profissional contábil e falta de incentivo à 

 carreira acadêmica; 

 falta de reflexão do conteúdo ministrado na sala de aula principalmente pelos 
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      professores ligados ao mercado profissional; 

 falta de critérios adequados para a contratação de professores pelas instituições etc. 

 

Assim, a tríade (professor, aluno e ensino) no contexto da avaliação educacional deve  

funcionar de forma concatenada para alcançar o ápice no processo ensino-aprendizagem, 

conforme  argumenta Boclim (2004, p. 1): 

 

No processo de ensino tudo acontece na razão direta das relações entre professores e alunos e cujo 

palco e cenário vêm a ser as salas de aulas, os laboratórios, bibliotecas e demais ambientes 

acadêmicos. Conhecer os atributos dessas relações e seus efeitos sobre a qualidade da 

aprendizagem é desafiador e se projeta na continuidade das ações educativas sempre em 

transformação. Avaliar essas relações docentes/alunos é tarefa indispensável para o aprimoramento 

do processo ensino-aprendizagem. 

 

 

Essa relação (professor, aluno e ensino) tem sido tema de profundas reflexões para 

pesquisadores no âmbito educacional contábil brasileiro, conforme observa-se na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Estudos de avaliação e competências docentes no âmbito contábil brasileiro 

 
Fonte: Amaral et al. (2006) 

 

No âmbito internacional, Craig e Amernic (1994) desenvolveram um estudo de caso com 

aplicação da modalidade didática role-play em universidades da Austrália (56 alunos) e 

Canadá (55 alunos), no qual foram utilizadas informações contábeis num contexto de relações 
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do trabalho. A avaliação do role-play efetuada pelos alunos indica que eles consideraram que 

essa modalidade didática auxiliou no melhor desempenho do professor, no que concerne à 

exposição de conteúdo, estímulo à participação dos estudantes, despertar do entusiasmo com a 

matéria, contraste com outras teorias, aumento da compreensão conceitual e combinação da 

teoria com a realidade. 

 

Essa pesquisa objetiva verificar as percepções relativas a aspectos docentes: interação, 

preparação das aulas, capacidade de transmitir o conteúdo, pontualidade e assiduidade, 

estímulo docente no interesse do conteúdo, nível de exigência nas avaliações e acessabilidade 

docente (antes e depois do quase-experimento). 

Faz-se necessária, a construção de um instrumento capaz de classificar os aspectos docentes 

supracitados. Mediante adaptações, foram utilizados os questionários da FEA/USP e do 

IME/USP. 
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3 METODOLOGIA: PLANEJAMENTO DA EXPERIÊNCIA, DEFINIÇÕES E 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

 

 

Esse capítulo tem por objetivo apresentar um roteiro dos procedimentos metodológicos que 

consistem no conjunto das atividades sistematicamente racionais que permitem alcançar os 

resultados da pesquisa com segurança, economia e objetividade, delineando o caminho a ser 

seguido, apontando erros e auxiliando no processo decisório do cientista. Portanto, funcionam 

como uma espécie de bússola auxiliar do pesquisador na busca do conhecimento científico 

(LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 83).  

 

 

3.1 Escolha do design experimental 

 

Nesse tópico, faz-se necessária a identificação das relações entre as variáveis da pesquisa e 

quais variáveis terão seus efeitos controlados. 

 

A verificação da causalidade de uma variável interveniente em qualquer pesquisa educacional 

é extremamente difícil e sujeita a vários questionamentos, em virtude da dificuldade de 

controle de todas as variáveis envolvidas na pesquisa (CAMPOS, 2004, p. 52). 

 

A pesquisa desenvolvida, objetiva identificar possíveis relações de causa e efeito entre a 

aplicação das modalidades didáticas do role-play e exercício grupal e seu relacionamento com 

a percepção do aprendizado, habilidades, satisfação, interatividade e estilos de aprendizagem 

discente. 

 

Assim a causalidade funcionou como estímulo para escolha do design quase-experimental em 

meio aos vários estilos de pesquisas existentes no âmbito educacional. 

 

O design experimental tem por pressuposto básico a exposição de um grupo a um 

determinado procedimento e a observação de seu efeito sobre uma variável que teria uma 

relação de dependência com o procedimento adotado (CAMPOS, 2004, p. 53). 
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O experimento didático deve ser entendido como um tipo de pesquisa em que as variáveis 

sofrem manipulação e seus efeitos são observados em outras variáveis (CAMPBELL; 

STANLEY,1979, p. 1).  

 

Será apresentada, esquematicamente, uma rápida discussão das principais variantes do design 

experimental adotada por Gall, Borg e Gall (1996, p. 506). Para tanto, considere-se que: 

 

R: indica a escolha aleatória (randomização) para separar os constituintes dos grupos; 

X,Y, Z: tratamento experimental; 

X1, X2, X3: níveis de tratamento de X; 

Y1, Y2, Y3: níveis de tratamento de Y; 

Z1, Z2, Z3: níveis de tratamento de Z; 

O: Observação, tanto com o pré-teste ou o pós-teste; 

A: Mensuração durante a condição inicial; 

B: Mensuração durante a condição do tratamento. 

 

O esquema abaixo mostra um design pré-experimental em um único grupo pré-teste e pós-

teste. 

 

Grupo Experimental: O1   X  O2 

Ilustração 1: Esquema do design pré-experimental em um único grupo pré-teste e pós-teste. 

 

Na primeira variante, o design pré-experimental - único grupo pré-teste e pós-teste (Ilustração 

1), o valor anterior à aplicação da variável interveniente é avaliado por intermédio de um pré-

teste (O1) realizado antes da aplicação do novo método(X) e por intermédio de um pós-

teste(O2) feito depois da sua aplicação. Neste sentido, qualquer diferença numérica entre os 

resultados do pré-teste (O1) e do pós-teste(O2) será atribuído a intervenção do novo método 

(X). 

Vale destacar que esse tipo de pré-experimento educacional apresenta um controle 

extremamente deficiente, sendo bastante criticado e seus resultados não se afirmam com um 

bom grau de certeza científica (GALL,BORG E GALL, 1996, p. 491). 
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Grupo Experimental: RO1  X  O2 

                                                  Grupo.Controle:        RO3        O4 

Ilustração 2: Esquema de um design experimental em dois grupos pré-teste e pós-teste 

 

No design (Ilustração 2) considerado efetivamente experimental de grupo de controle de 

escolha aleatória e aplicação do pré-teste e pós-teste nos grupos, usa-se um outro grupo 

intitulado grupo de controle que sofre a intervenção da variável ou manipulação (X). Sua 

principal diferença está embasada na constituição preliminar dos grupos por intermédio da 

aleatoriedade (randomização), esse processo permite uma igualdade de condições iniciais aos 

grupos envolvidos, o que permite caracterizar que seus resultados se afirmam com um ótimo 

grau de certeza científica (GALL,BORG E GALL, 1996, p. 494-496). 

 

    Grupo Experimental: O1  X  O2 

                                                     Grupo.Controle:         O3         O4 

Ilustração 3: Esquema do design quase-experimental de grupo de controle não equivalente. 

 

No design quase-experimental de grupo de controle não equivalente, a seleção e escolha 

aleatória dos grupos constituem-se algo difícil de ser implementado na área educacional, em 

virtude da impraticável influência docente na seleção das turmas (GALL,BORG E GALL, 

1996, p. 507-508). 

 

Enfatize-se que esse tipo de experimento, se cuidadosamente delineado, produz conhecimento 

usável. Esses delineamentos não esgotam os limites de delineamentos quase experimentais 

possíveis, mas eles ilustram a amplitude de opções de delineamento que são possíveis aos 

educadores educacionais (GALL,BORG E GALL, 1996, p. 507-508). 

 

O design quase-experimental de grupo de controle não equivalente é amplamente utilizado na 

pesquisa educacional, com exceção da escolha aleatória dos grupos envolvidos no 

experimento, os passos são idênticos ao design experimental único grupo pré-teste e pós-teste. 

 

Também existe a possibilidade de que todos os grupos recebam tratamento, tal procedimento 

é considerado plausível e mais interessante que apenas um grupo de controle numa condição 

sem tratamento (GALL,BORG E GALL, 1996, p. 507-508). 
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Em virtude da impossibilidade de se aplicar a escolha aleatória nas turmas, uma vez que os 

estudantes foram alocados às turmas previamente por intermédio do sistema de matrículas 

institucional, utilizou-se o design quase-experimental de grupo de controle não equivalente . 

 

O delineamento do design quase-experimental de grupo de controle não equivalente, adaptado 

para esta pesquisa, apresenta-se na Ilustração 4, onde os tratamentos experimentais X são 

introduzidos nos dois grupos, servindo, portanto, um grupo como controle de si mesmo e do 

outro grupo, e vice-versa. Esse procedimento permite que nenhum discente seja privado dos 

benefícios decorrentes da aplicação do tratamento experimental. 

 

 

Grupo Experimental: O1.O2.O3.   X1O4. O5. O6    X 2 O7.  O8. O9.O3 

                                    Grupo Controle:         O1.O2.O3.  X2  O7. O8. O9    X 1  O4.O5. O6.O3 

 

Ilustração 4: Esquema do design adotado 

 

Antes do quase-experimento, em fase de pré-teste, foram aplicados os seguintes questionários:  

 

 Perfil do participante aplicados nas turmas A e B (O1,O1) por meio do Questionário I 

estruturado para essa finalidade; 

 Questionário II de estilos de aprendizagem de Kolb (O2,O2); 

 Questionário III (pré-teste) de avaliação docente (O3,O3) considerando as modalidades 

didáticas predominantemente desenvolvidas (aula expositiva e exercícios). 

 

Logo após aplicação alternada das variáveis intervenientes do role-play (X1) e do exercício 

grupal (X2) nas turmas A e B foram aplicados os seguintes questionários: 

 

 Questionários sobre a percepção das habilidades desenvolvidas no role-play e no 

exercício grupal (O4,O7); 

 Questionários sobre a satisfação percebida (O5,O8) e  

 Questionários sobre a aprendizagem percebida (O6,O9). 
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Por fim, foi reaplicado o questionário III (pós-teste) de avaliação docente (O3,O3) com vistas a 

verificar possíveis mudanças após a inserção do tratamento experimental (X1, X2). 

 

Objetivando uma visualização mais clara dos procedimentos adotados, o design quase-

experimental é demonstrado na Ilustração 5: 
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    Ilustração 5: Mapa visual.do processo quase-experimento  
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3.2 Procedimentos operacionais 

 

A escolha dos procedimentos de natureza operacional está relacionada com fatores, tais como: 

oportunidade, definição das turmas, procedimentos éticos adotados, escolha do role-play , 

definição dos tópicos abordados (CAMPOS, 2004, p. 55-60). 

 

 

3.2.1 Oportunidade 

 

A oportunidade de aplicação da modalidade didática do role-play e exercício grupal surgiu no 

1º semestre de 2006, da disciplina Contabilidade e Análise de Balanço ofertada no programa 

de graduação do curso de Economia, da FEA/USP. A disciplina contou, inicialmente, com 

duas turmas noturnas (A e B), com, respectivamente, 60 (sessenta) e 61 (sessenta e um) 

alunos inscritos. 

 

Foi planejada a execução do quase experimento com aplicação da modalidade didática do 

role-play e exercício grupal no tópico de análise de balanço. 

 

 

3.2.2 Definição das turmas 

 

A proposta quase-experimental foi explicada em detalhes para as turmas A e B. Foi 

perguntado aos alunos se gostariam de participar do quase-experimento. Responderam 

positivamente 41 alunos da turma A e 43 alunos da turma B. 

 

No entanto, 13 alunos da turma A e 11 alunos da turma B foram excluídos da pesquisa em 

virtude do não comparecimento ao exercício grupal ou role-play e por não preencherem todos 

os questionários aplicados no decurso do quase-experimento. 

 

Assim, as turmas controle e experimental foram constituídas por 28 alunos na turma A e 32 

alunos na turma B. 
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Cada turma foi dividida em grupos de sete componentes. A divisão em grupos baseia-se no 

pressuposto de que colaboração entre alunos é importante do ponto de vista didático e o 

trabalho de pesquisa envolvido na aplicação do role-play sobrecarregaria o aluno se o mesmo 

atuasse isoladamente (CAMPOS, 2004, p. 56). 

 

Os grupos foram formados de forma aleatória, ocasionando protestos de uma grande maioria 

da turma A e B que expressaram o desejo de formação de grupos por afinidade. No entanto, 

decidiu-se por manter a formação aleatória. 

 

 

3.2.3 Procedimentos éticos 

 

A pesquisa social na área da educação dispõe de características distintas porque geralmente 

envolve questões de ordem ética, necessitando do consentimento e cooperação dos indivíduos 

participantes das investigações, o direito de participar voluntariamente do quase-experimento, 

mediante conhecimento prévio de todos os procedimentos que possam influenciar sua decisão 

(CAMPOS, 2004, p. 57). 

 

No desenvolvimento desta pesquisa, houve uma forte preocupação ética: como evitar por 

meio da pesquisa experimental que os alunos fossem privados dos benefícios advindos do 

role-play e exercício grupal? Corroborando essa visão, Pires (1989) cita:  

 

Ao participar de recente seminário sobre educação, essas questões vieram-me à mente, à vista do 

número de relatos feitos por professores de escolas de primeiro e segundo graus, de experimentos 

curriculares aos quais submetiam seus alunos. O objetivo era o de testar diferentes "métodos", 

como o de projetos, do ensino programado, da redescoberta, além de pesquisar o resultado de 

atividades destinadas a estimular a "criatividade". Em nenhum caso e em nenhuma das sessões do 

seminário foi mencionada a questão da ética da experimentação em seres humanos, ou a 

necessidade de se criarem comissões de ética que se pronunciem sobre tais projetos, em cada 

escola e em cada caso. O acompanhamento dos estudantes e a necessidade de acompanhamento 

dos que foram objeto dos projetos experimentais, para avaliação de seqüelas ou repercussões 

posteriores, não foi mencionado nenhum dos relatos. Os possíveis prejuízos ou vantagens 

resultantes da exposição ao experimento realizado em um período crítico do desenvolvimento 

fisiológico e mental do indivíduo, de sua formação intelectual, de sua integração social, não foram 

analisados ou mencionados. 
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Por sua vez, Moreira (1982 apud Pires, 1989) adverte que: 

 

Muitas são as maneiras de se melhorar o ensino em uma disciplina. Pode-se, por exemplo, tentar 

novos métodos de ensino, novas experiências de laboratório, novos meios de comunicação e assim 

por diante. [...] Tais tentativas, no entanto, embora fundamentalmente objetivem a aprendizagem 

do aluno, muitas vezes pecam exatamente por esquecer o aluno. Isto é, procura-se melhorar o 

ensino sem uma maior preocupação com a aprendizagem em si, ou seja, com o aluno como 

indivíduo que aprende. 

 

Qualquer pesquisa experimental que envolva seres humanos se encontra envolta de aspectos 

éticos relevantes que necessitam de atenção. Neste sentido, ambas modalidades didáticas 

(role-play e exercício grupal) foram aplicadas de maneira alternadas em cada uma das turmas, 

ocasionando que cada turma desempenhou a dupla função de grupo controle e grupo 

experimental ao mesmo tempo. 

 

O consentimento discente desta pesquisa foi obtido por escrito consoante a apresentação 

pormenorizada das condições básicas e regras para permissão razoavelmente informada, 

citadas por (CAMPOS, 2004, p. 57): 

 

 dê uma explicação geral dos procedimentos a serem seguidos e seus propósitos; 

 dê uma descrição dos desconfortos e riscos esperados para os participantes; 

 dê uma descrição dos benefícios a serem esperados pelos participantes; 

 revele procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para os participantes; 

 responda a quaisquer perguntas referentes aos procedimentos; 

 diga que a pessoa está livre para retirar o seu consentimento e descontinuar a sua 

participação no projeto, a qualquer momento e sem nenhum prejuízo para ela. 

 

 

3.2.4 A escolha do role-play e sua formulação 

 

Os principais procedimentos do quase-experimento foram desenvolvidos durante o decorrer 

de seis aulas (12 horas) consecutivas, durante a abordagem do tópico análise de balanço. Para 

efeito de análise e considerando o preenchimento de todos os questionários solicitados na 

pesquisa, houve a participação de 28 alunos na turma A e 32 alunos na turma B, com a 

duração efetiva de oito horas: (4 aulas) prévias de atividades extra-classe programadas e 4 

horas (2 aulas) práticas da implementação efetiva e prática do role-play e do exercício grupal . 
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Os procedimentos do role-play aplicado no quase-experimento estão embasados em algumas 

condições básicas citadas por Nunan (1994 apud RICHTER, 1998), a saber: 

 

 Objetivos: Por meio da compreensão econômico-financeira de uma Cia. Aérea em 

dificuldades, utilizando-se das principais demonstrações contábeis e artigos publicados 

na mídia, por intermédio da tomada de decisões buscar a reversão de sua situação 

econômico-financeira e verificar o nível de percepção que o role-play proporciona na 

experiência vivencial dos problemas de âmbito empresarial. 

 

 Nível: Os alunos apresentaram conhecimentos prévios dos principais índices de 

análise econômico-financeira e sua respectiva aplicação nas demonstrações contábeis. 

 

 Linguagem: Os alunos ingressantes do curso de economia, em face do conhecimento 

contábil básico adquirido no decorrer das 25 primeiras aulas, desenvolveram os 

diálogos do role-play de forma espontânea e natural, embasados nos artigos e estudos 

pesquisados sobre o caso específico de uma Cia. Aérea. 

 

 Organização: Agrupamentos de alunos: Seis grupos de cada turma foram formados por 

7 componentes, sorteados de forma aleatória. 

 

 Preparação: Houve um esclarecimento geral sobre as etapas do role-play . No decurso 

das quatro aulas do tópico de análise de balanço, pesquisas extra-classe foram 

realizadas objetivando a formação de uma base de conceitos e conhecimentos que 

permitisse a estruturação e formação de perfis dos principais elementos envolvidos no 

caso da Cia. Aérea, a saber:  

 

 Diretores;  

 Governo;  

 Acionistas;  

 BNDES (Outros Bancos);  

 Credores; 

 Funcionários (Acionistas majoritários). 
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 Aquecimento (Warm-up):Houve a realização de uma dinâmica envolvendo conceitos 

de cooperação, tomada de decisões, empatia e espírito de equipe. Por meio da projeção 

de imagens com duplo sentido, foram estimuladas reflexões sobre atitudes 

cooperativas, espírito de equipe, tomada de decisões, empatia, dificuldades no âmbito 

empresarial, ética etc., com cerca de 10 minutos de duração. 

 

 Procedimentos detalhados:  

 

As turmas foram informadas dos procedimentos, etapas, compromissos e vantagens 

em participar de um role-play e, após aceite individual mediante assinatura no termo 

de consentimento, foram divididos em grupos de sete componentes de forma aleatória. 

 

Cada grupo recebeu um dos papéis:  

 

 Diretores;  

 Governo;  

 Acionistas; 

 BNDES; 

 Credores; 

 Funcionários (Sindicato etc). 

 

Após definição dos grupos, no período de 4 aulas (duas semanas), houve troca de 

informações sobre a Cia. Aérea, compartilhadas entre todos os elementos dos grupos 

envolvidos no role-play , por meio de um ambiente de aprendizagem on-line (Erudito). 

 

Mediante conhecimento de todos os elementos econômicos e sociais envolvidos no 

caso da Cia Aérea, foram entregues pelos alunos: 

 

Um trabalho individual por escrito, descrevendo o papel e decisões que seriam 

tomadas empaticamente com cada componente envolvido no caso da Cia. Aérea 

(Diretores, governo, acionistas, BNDES, credores e funcionários) tendo em vista a 

reversão de sua situação econômico-financeira. 
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Um trabalho em grupo contendo a análise econômico-financeira da Cia Aérea e o 

consenso das decisões do grupo para a reversão de sua situação econômico-financeira, 

de acordo com o papel distribuído previamente. 

 

 Passo a passo do role-play  

 

I) Seu tempo estimado de duração foi 1:30h (15 minutos de apresentação para 

cada um dos grupos); 

 

II) Sua realização ocorreu em um auditório contendo: 1 (um) microfone sem fio 

(ficou a disposição dos grupos para suas respectivas perguntas) e dois (dois) 

microfones em uma mesa, onde os grupos foram expostos simultaneamente 

(funcionários, governo, credores, bancos, diretores e acionistas). Para melhor 

observação comportamental discente, o role-play foi filmado, alguns alunos 

demonstraram desconforto com esse fato (cerca de 5%); 

 

III) Os grupos previamente formados, compuseram a mesa e um ou mais 

representantes expuseram todas as decisões tomadas pelos membros do grupo 

para salvar a Cia. Aérea em questão (5 minutos para apresentação de cada 

grupo).  

 

IV) No decorrer da apresentação, todos os grupos ouvintes elaboraram perguntas e 

questionamentos sobre as decisões tomadas pelo grupo que estava sendo 

apresentado. 

 

V) Houve a presença de um moderador para controlar o tempo e ânimos das 

perguntas e respostas levantadas.  

 

 O grupo dos Diretores fez uma pergunta específica para o Governo e outra 

para os Credores. 

 O grupo do Governo fez uma pergunta específica para os Acionistas e outra 

para os Diretores. 



 

 

67 

 O grupo dos Credores fez uma pergunta específica para os Diretores e outra 

para os Funcionários. 

 O grupo dos Funcionários fez uma pergunta específica para o grupo do 

BNDES e outra específica para os Credores. 

 O grupo do BNDES fez ma pergunta específica para os Acionistas e outra 

para os Funcionários. 

 O grupo dos Acionistas fez uma pergunta específica para o BNDES e outra 

para o Governo. 

 

VI) Cada grupo que estava compondo a mesa tinha seu tempo de resposta mediado 

pelo moderador.  

.           Exemplo: 

Moderador: o moderador interveio e anunciou a primeira pergunta do 

grupo do BNDES que teve 1 minuto para sua pergunta e o grupo dos 

funcionários teve 2 minutos para respectiva resposta. 

O moderador fez nova intervenção no decorrer dos 3 minutos de 

pergunta e resposta da primeira pergunta e anunciou a segunda pergunta 

dos Credores com o mesmo procedimento. 

E assim, os grupos foram apresentados sucessivamente.  

Quando o grupo não utilizava seu tempo integralmente, destinava-se ao 

direito de resposta aos grupos envolvidos em questões mais polêmicas. 

 

VII) Seguimento (Follow-up): O role-play foi avaliado por intermédio de 

questionários em relação ao desenvolvimento de habilidades, satisfação, 

aprendizagem e objetivos percebidos. 

 

 

3.2.5 Escolha do exercício grupal e sua formulação 

 

No desenvolvimento do exercício grupal, aplicou-se o mesmo roteiro do role-play e a única 

exceção referiu-se às diferenças existentes na aplicação das duas modalidades. No exercício 

grupal a interação ocorreu entre os participantes do próprio grupo e no decurso de 1:30h 

elaboraram um plano estratégico detalhado para salvação da Cia. Aérea. 
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3.2.6 Instrumentos de coleta de dados 

 

Como as variáveis envolvidas nesta pesquisa, não são diretamente mensuráveis, para avaliar 

os estilos de aprendizagem discente e o nível de percepção em relação à satisfação, 

desenvolvimento de habilidades e aprendizagem discente em relação ao role-play e exercício 

grupal, optou-se pela aplicação de questionários. 

 

Por sua vez, o incremento do domínio afetivo na observação da satisfação e percepções 

discentes sobre aspectos operacionais e importância da modalidade didática do role-play no 

ensino contábil optou-se pela aplicação de um “focus group” ou “grupo focal” após o término 

da disciplina nos grupos envolvidos no quase-experimento. 

 

A) QUESTIONÁRIOS 

 

Um dos instrumentos de pesquisa social mais amplamente utilizados é o questionário 

(Blaxter, 1996). Para Lakatos e Marconi (2003, p. 201) o questionário é visto como um 

instrumento constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas. 

 

Segundo Kinnear e Taylor (1991) o questionário é um “esquema formal de coleta de dados de 

respondentes e pode ser usado para medir (a) comportamento passado, (b) atitudes e (c) 

características dos respondentes. De uma forma mais objetiva, Parasuraman (1991) define: 

“simplesmente uma série de questões elaboradas para gerar dados necessários para a 

realização dos objetivos do projeto de pesquisa.” 

 

Buscando explicitar os objetivos e meios de formulação do instrumento de coleta de dados, os 

questionários estão divididos em sete partes: 

 

QUESTIONÁRIO I - PERFIL DO PARTICIPANTE 

 

Tem por objetivo a identificação de características relativas aos participantes do grupo que 

têm potencial para exercer influências intervenientes nas dimensões pesquisadas 

(ARBAUGH, 2000 apud BATISTA, 2003, p. 92). 
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Dessa forma, foram considerados alguns indicadores como: gênero, idade, curso superior, 

período, repetente ou não repetente, estado civil, trabalho, participação e freqüência em teatro 

etc. 

 

Para elaboração do questionário, foram consideradas perguntas constantes do questionário de 

avaliação socioeconômica da Fuvest, com algumas adaptações e inclusão de algumas 

perguntas adicionais. 

 

Esse questionário foi aplicado na primeira semana de aula do curso e o tempo médio para 

preenchimento foi de 5 minutos. 

 

QUESTIONÁRIO II - ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

 

Para identificar os estilos de aprendizagem dos alunos participantes desta pesquisa foi 

utilizado o Inventário de Estilos de Aprendizagem de Kolb, em virtude de sua forte validação 

e por ter sido usado em mais de 150 pesquisas (KARUPPAN, 2001 apud BATISTA, 2004, p. 

51).  

 

O questionário é composto por nove sentenças com quatro opções que, após ranqueadas, 

classificam os discentes envolvidos na pesquisa, nos principais estilos de aprendizagem 

(experiência concreta, observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação 

ativa). 

 

Esse questionário foi aplicado na semana que antecedeu á aplicação da modalidade didática 

do role-play e exercício grupal e, embora não houvesse tempo especificado para 

preenchimento, o tempo médio utilizado pelos alunos foi de 10 minutos.  

 

QUESTIONÁRIO III - AVALIAÇÃO DOCENTE 

 

Teve por objetivo identificar possíveis variações no nível de percepção da avaliação do 

docente e da disciplina, considerando as modalidades predominantes do curso (aula expositiva 

e exercícios) e, após o quase-experimento, considerando o role-play e o exercício grupal.  
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Desta forma, características referentes ao professor como interação, preparação das aulas, 

capacidade de transmitir o conteúdo, pontualidade e assiduidade, quanto o professor soube 

estimular o interesse pelo conteúdo, nível de exigência das avaliações e sua compatibilidade 

com os conteúdos ministrados e acesso docente para atendimento discente, foram mensuradas 

por intermédio de uma escala Likert
1
 que variava entre 1 (baixo) e 5 (muito alto). 

 

O questionário foi elaborado em base em questionários de avaliação utilizados na FEA/USP e 

no IME/USP, mediante adaptações de algumas e inclusão de algumas perguntas adicionais. 

 

Esse questionário foi aplicado antes e depois do quase-experimento, com o tempo médio para 

preenchimento de 10 minutos. 

 

QUESTIONÁRIO IV e VII - HABILIDADES PERCEBIDAS NO ROLE PLAY E 

EXERCÍCIO GRUPAL 

 

Teve como finalidade identificar possíveis variações no nível de percepção das habilidades 

desenvolvidas considerando as modalidades didáticas consideradas no quase-experimento: 

(role-play e exercício grupal). Considerou o desenvolvimento de habilidades tais como 

empatia, capacidade de análise, comunicação, práticas interpessoais e trabalho em equipe com 

a vivência do role-play e exercício grupal, segundo adaptações do instrumento de pesquisa 

adotado por ARMSTRONG (2003). 

 

Foi aplicado após aplicação das variáveis intervenientes (role-play e exercício grupal). O 

tempo médio para preenchimento foi de 5 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “A escala de Likert é também chamada de escala de pontuações somadas ou escala somativa porque, supostamente, é uma escala 
unidimensional e mede apenas uma propriedade. Convencionalmente, a quantidade dessa propriedade é obtida pela soma das pontuações 

obtidas nos vários itens, levando em conta sua polaridade ( itens negativamente orientados tem pontuação invertida em relação a itens 

positivamente orientados)”. Moreira(2001). 
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QUESTIONÁRIO V e VIII – SATISFAÇÃO PERCEBIDA NO ROLE-PLAY E EXERCÍCIO 

GRUPAL 

 

Buscou verificar a satisfação dos participantes em relação às modalidades de ensino 

relacionadas no quase-experimento (role-play e o exercício grupal no estilo tradicional), mais 

especificamente aspectos da organização do ambiente, aspectos didáticos, a auto-avaliação e o 

desempenho da própria equipe. 

 

Para elaboração desse questionário, utilizou-se a escala tipo Likert, mediante adaptação de 

cinco assertivas dos trabalhos desenvolvidos por Sauaia (1995) e Batista (2003, p. 72). 

 

Foi aplicado após aplicação das variáveis intervenientes (role-play e exercício grupal). O 

tempo médio para preenchimento foi de 5 minutos. 

 

QUESTIONÁRIO VI e IX – APRENDIZAGEM E OBJETIVO PERCEBIDO NO ROLE-

PLAY E EXERCÍCIO GRUPAL 

 

Este trabalho de pesquisa compreende a cognição como um dos caminhos da compreensão da 

aprendizagem por intermédio da percepção discente.  

  

Mediante adaptações do modelo utilizado por Batista (2003, p. .73), este questionário constou 

de sete asserções utilizando a escala tipo Likert. Por se considerar que a aprendizagem 

percebida pelo aluno, após vivenciar a experiência do role-play , encontrava-se relacionada 

com sua capacidade ativa e reflexiva no processo, podem ser refletidas de acordo com a 

Taxionomia de Bloom. 

 

O questionário foi aplicado após inserção das variáveis intervenientes (role-play e exercício 

grupal) e o tempo médio para preenchimento foi de 5 minutos. 

 

B) GRUPOS DE FOCO OU FOCUS GROUP 

 

Um grupo de foco é um painel de pessoas, lideradas por um moderador treinado, que se reúne 

por um período máximo de duas horas. O facilitador ou moderador usa os princípios de 

dinâmica de grupo para focar ou guiar o grupo na troca de idéias, sentimentos e experiências 



 

 

72 

em um assunto específico. O facilitador apresenta o tópico e estimula o grupo a discutir o 

assunto entre si. Depois do tema principal, o moderador conduz a discussão para garantir que 

todas as informações relevantes sejam abordadas pelo grupo (COOPER e SCHINDLER, 

2003, p. 133). 

 

Como a verificação do incremento do domínio afetivo por meio da observação da satisfação e 

percepções discentes sobre aspectos operacionais e importância da modalidade didática do 

role-play no ensino contábil compõem um dos objetivos específicos desta pesquisa, mediante 

adaptações, adotou-se a ferramenta de pesquisa (focus group) aplicada por Nova (N/P). 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Serão apresentadas, nesse capítulo, as análises das estatísticas descritivas e dos testes de 

médias não paramétricos dos questionários envolvidos nesta pesquisa. 

 

 

4.1 Análise da estatística descritiva 

 

No questionário I do perfil do participante, algumas características apresentam potencial para 

influenciar as dimensões levantadas nesta pesquisa. 

 

Tabela 2: Conclusão de outro curso superior 

Questionário I Turma A Turma B 

   

Freqüência 

 

% 

% 

Acumulado 

 

Freqüência 

 

% 

% 

Acumulado 

Não 17 60,7 60,7 22 68,8 68,8 

Sim, mas abandonei 6 21,4 82,1 5 15,6 84,4 

Sim e vou fazer os 

dois 

2 7,1 89,3 3 9,4 93,8 

Sim, e já conclui 3 10,7 100,0 2 6,3 100,0 

Total 28 100,0   32 100,0   

 

 

Na primeira questão foi perguntado aos alunos se haviam cursado um outro curso superior; 

com base nos resultados apresentados na Tabela 2, conclui-se que a turma A apresenta um 

percentual de 40% de alunos que já freqüentaram um curso superior anteriormente em 

comparação a 30% da turma B. 

 

A pergunta seguinte questionava se o estudante trabalhava e, se sim, qual a carga horária de 

trabalho. 
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Tabela 3: Relação de trabalho 

Questionário I Turma A Turma B 

   

Freqüência 

 

% 

% 

Acumulado 

 

Freqüência 

 

% 

% 

Acumulado 

Não 21 75,0 75,0 20 62,5 62,5 

Eventualmente    4 12,5 75,0 

Em meio período ( até 20 

horas semanais) 

1 3,6 78,6 3 9,4 84,4 

Em tempo semi-integral ( 

de 21 a 32 horas 

semanais) 

   2 6,3 90,6 

Em tempo integral ( mais 

de 32 horas) 

6 21,4 100,0 

 

3 9,4 100,0 

Total 28 100,0  32 100,0   

 

 

Os resultados da Tabela 3 demonstram que 75% dos alunos da turma A e 62% dos alunos da 

turma B não trabalham. Outra observação interessante, diz respeito ao percentual de alunos 

que trabalham em horário integral: 21% dos alunos da turma A e 9% da turma B. 

 

Posteriormente, verificou-se a existência de possíveis relacionamentos entre trabalhar e a 

conclusão de outro curso superior para os participantes da pesquisa. 

 

Tabela 4: Trabalho x Conclusão de curso superior-turma A 

Se já iniciou outro 

curso superior 

Se trabalha 

(considerando o trabalho semanal) 

Total 

 Não Em meio período 

(até 20h) 

Em tempo integral 

(mais de 32 h) 

  

Não 14 1 2 17 

Sim, mas abandonei 5   1 6 

Sim e vou fazer os dois 2     2 

Sim, e já conclui     3 3 

Total 21  1 6 28 

 

 

Tabela 5: Trabalho x Conclusão de outro curso superior-turma B 

Se já iniciou outro 

curso superior 

Se trabalha – turma B 

(considerando o trabalho semanal) 

Total 

 Não Eventual-

mente 

Em meio 

período 

(até 20h) 

Em tempo 

semi-

integral 

(21 a 32h) 

Em tempo 

integral 

(mais de 

32h) 

 

Não 14 3 2 1 2 22 

Sim, mas abandonei 2 1 1 1  5 

Sim e vou fazer os dois 3     3 

Sim, e já conclui 1    1 2 

Total 20 4 3 2 3 32 
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Aproximadamente 50% dos alunos da turma A e 45% dos alunos da turma B (não mantêm 

nenhum vínculo empregatício e estão cursando o ensino superior pela primeira vez, conforme 

os dados dispostos nas Tabelas 4 e 5. 

 

                                             Tabela 6: Faixa etária das Turmas 

Questionário I Turma A Turma B 

   

Freqüência 

 

% 

% 

Acumulado 

 

Freqüência 

 

% 

% 

Acumulado 

17 anos 3 10,7 10,7 2 6,3 6,3 

18 anos 9 32,1 42,9 14 43,8 50,0 

19 anos 4 14,3 57,1 8 25,0 75,0 

20 anos 5 17,9 75,0 2 6,3 81,3 

21 anos 2 7,1 82,1 3 9,4 90,6 

de 22 a 25 anos 3 10,7 92,9 2 6,3 96,9 

Acima de 25 anos 2 7,1 100,0 1 3,1 100,0 

Total 28 100,0   32 100,0   

 

 

Uma diferença significativa em relação à faixa etária evidencia-se na Tabela 6: 57% dos 

alunos da turma A têm menos de 20 anos em comparação a 75% da turma B, que pertencem à 

mesma faixa etária. 

 

Aproximadamente 18% dos alunos da turma A têm mais de 22 anos em comparação com 

cerca de 9% da turma B, que pertencem à mesma faixa etária.  

 
 

Tabela 7: Atuação anterior em peça teatral 

Questionário I Turma A Turma B 

  

Freqüência 

 

% 

% 

Acumulado 

 

Freqüência 

 

% 

% 

Acumulado 

Sim 10 35,7 35,7 10 31,3 31,3 

Não 18 64,3 100,0 22 68,8 100,0 

Total 28 100,0   32 100,0   

 

 

Considerando a atuação anterior em peças teatrais, experiência que pode influenciar na 

satisfação percebida pelos participantes do quase-experimento com role-play , verifica-se na 

Tabela 7 que os resultados percentuais são muito próximos em ambas às turmas. Vale 

destacar que mais de 30% dos participantes da pesquisa já atuaram em peças teatrais. 
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4.2 Análise dos resultados estatísticos 

 

Após análise estatística descritiva e levando-se em consideração as questões levantadas para 

esta pesquisa, é necessária a utilização de testes estatísticos para análise dos dados. 

 

 

4.2.1 Teste de normalidade kolmogorov-smirnov (K-S) 

 

Para a definição dos testes estatísticos adequados é preciso verificar se as variáveis 

relacionadas nesta pesquisa aproximam-se ou não da distribuição normal. 

A teoria da normalidade refere-se ao grau de concordância entre a distribuição de um 

conjunto de valores observáveis e a distribuição teórica específica., verifica se os valores da 

amostra podem ser considerados (razoavelmente) como provenientes de uma população com 

aquela distribuição teórica. Em outras palavras, é um teste de aderência (SIEGEL, 1981). Foi 

utilizado o teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (K-S). Siegel (1981) comenta que a 

prova de Kolmogorov-Smirnov procura detalhar essa visão da distribuição de freqüência 

acumulada que ocorreria sob a distribuição teórica e compará-la com a distribuição de 

freqüência acumulada observada. Os testes de normalidade realizados indicam a rejeição da 

hipótese de normalidade para a maioria das variáveis estudadas nesse quase-experimento ao 

) 8 e 9. 
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Tabela 8: Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov – exercício grupal 

 Turma A Turma B 

Desenvolvimento de habilidades Statistic Sig. Statisti

c 

Sig. 

Lidar com idéias dos outros  ,320 ,000 ,261 ,000 

Aprender sobre o assunto ou tema ,308 ,000 ,257 ,000 

Habilidade analítica  ,237 ,000 ,243 ,000 

Habilidade de comunicação ,197 ,007 ,196 ,003 

Habilidade de trabalhar em equipe ,232 ,000 ,267 ,000 

Habilidade de administrar conflitos ,257 ,000 ,221 ,000 

Habilidades de pesquisa ,212 ,002 ,228 ,000 

Satisfação com o exercício grupal     

Satisfação com a participação ,250 ,000 ,278 ,000 

Disposição em participar novamente ,342 ,000 ,199 ,002 

Disposição em participar online ,187 ,013 ,227 ,000 

Concordância com o aumento da duração ,233 ,000 ,226 ,000 

Opinião geral sobre o exercício grupal ,254 ,000 ,371 ,000 

Aprendizagem percebida com o exercício     

Memorizar ,268 ,000 ,275 ,000 

Entender ,253 ,000 ,236 ,000 

Aplicar ,230 ,001 ,223 ,000 

Analisar ,308 ,000 ,298 ,000 

Avaliar ,303 ,000 ,193 ,004 

Criar ,296 ,000 ,236 ,000 

Objetivos do exercício grupal     

Experiência vivencial  ,208 ,003 ,207 ,001 
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Tabela 9: Teste de Normalidade de Kolmogorov-Smirnov – role-play  

 Turma A Turma B 

 Statistic Sig Statist

ic 

Sig 

Desenvolvimento de habilidades     

Lidar com idéias dos outros  ,282 ,000 ,308 ,000 

Aprender sobre o assunto ou tema ,297 ,000 ,267 ,000 

Habilidade analítica  ,230 ,001 ,258 ,000 

Habilidade de comunicação ,221 ,001 ,225 ,000 

Habilidade de trabalhar em equipe ,251 ,000 ,242 ,000 

Habilidade de administrar conflitos ,211 ,003 ,208 ,001 

Habilidades de pesquisa ,307 ,000 ,200 ,002 

Satisfação com o role-play      

Satisfação com a participação ,275 ,000 ,296 ,000 

Disposição em participar novamente ,290 ,000 ,245 ,000 

Disposição em participar online ,274 ,000 ,180 ,010 

Concordância com o aumento da duração ,278 ,000 ,263 ,000 

Opinião geral sobre o role-play  ,361 ,000 ,326 ,000 

Aprendizagem percebida com o role-play      

Memorizar ,242 ,000 ,296 ,000 

Entender ,305 ,000 ,272 ,000 

Aplicar ,317 ,000 ,201 ,002 

Analisar ,239 ,000 ,250 ,000 

Avaliar ,270 ,000 ,253 ,000 

Criar ,290 ,000 ,197 ,003 

Objetivos do role-play      

Experiência vivencial  ,332 ,000 ,250 ,000 

 
 

4.2.2 ALFA DE CRONBACH 

 

A consistência do questionário foi verificada por meio do coeficiente Alfa de Cronbach. O 

Alfa de Cronbach verifica se os dados estão “enviesados ou confusos” e diante de uma 

afirmação os respondentes tenham várias opiniões permitindo variadas interpretações. Esse 

problema é conhecido por consistência interna e o Alfa de Cronbach é um dos testes 

principais na medição desse parâmetro (PESTANA; GAGEIRO, 2000). 

 

O valor de Alfa de Cronbach aplicado nos questionários da pesquisa apresentou valores acima 

de 0,87 indicam uma boa consistência interna (PASQUALI, 1999). 

 

Um dos objetivos dessa pesquisa consiste na apresentação dos resultados, ancorados na 

experiência realizada e consubstanciados em literatura especializada sobre o tema, oriundos 

de trabalhos desenvolvidos por pesquisadores na área educacional. Os resultados apresentados 

foram obtidos por meio de questionários como instrumento de coleta de dados e confirmados 
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por intermédio de testes estatísticos, com a finalidade preliminar de responder aos 

questionamentos de pesquisa no item 1.2  do capítulo 1. 

 

 

4.2.3 Primeira Questão de Pesquisa 

 

O nível da percepção da aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e satisfação discente 

é maior quando o estudo é feito por intermédio da inserção da modalidade didática do role-

play ou por intermédio de um exercício grupal ? 

 

A) Inicialmente para avaliar o nível de percepção da opinião geral das turmas em relação ao 

role-play e exercício grupal, utilizou-se a estatística descritiva evidenciando na Tabela 10 que 

aproximadamente 96% dos participantes da turma A e B perceberam o role-play como bom 

ou muito bom.  

 

 

Tabela 10: Opinião geral sobre o role-play  

 Turma A Turma B 

   

 

Freqüência 

 

 

% 

 

% 

Acumulado 

 

 

Freqüência 

 

 

% 

 

% 

Acumulado 

Regular 1 3,6 3,6 1 3,1 3,1 

Bom 11 39,3 42,9 15 46,9 50,0 

Muito bom 16 57,1 100,0 16 50,0 100,0 

Total 28 100,0   32 100,0   

 

 

Os resultados alcançados em relação ao exercício grupal, são evidenciados na Tabela 11: Na 

turma A cerca de 78% dos alunos classificaram-no como bom ou muito bom e 

aproximadamente 21% como fraco ou regular, na turma B aproximadamente 91% dos alunos 

classificaram o exercício grupal como bom ou muito bom. 

 

 

Tabela 11: Opinião geral sobre o exercício grupal  

 Turma A Turma B 

  Freqüência % % 

Acumulado 

Freqüência % % 

Acumulado 

Fraco 2 7,1 7,1    

Regular 4 14,3 21,4 3 9,4 9,4 

Bom 12 42,9 64,3 22 68,8 78,1 

Muito bom 10 35,7 100,0 7 21,9 100,0 

Total 28 100,0   32 100,0   
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A análise descritiva das médias relacionadas às variáveis desenvolvimento de habilidades, 

satisfação e aprendizagem percebidas, são relatadas na Tabela 12 e 13. A grande maioria das 

médias de percepção da satisfação, desenvolvimento de habilidades, aprendizagem e objetivo 

do role-play e exercício grupal apresentaram níveis de concordância considerados altos 

(superando o ponto médio).  

 

Tabela 12: Avaliação da satisfação e aprendizagem percebidas (role-play ) 

 Turma A Turma B 

  Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

Desenvolvimento de habilidades     

Lidar com idéias dos outros  4,14 ,76 4,09 ,64 

Aprender sobre o assunto ou tema 4,39 ,63 4,03 ,86 

Habilidade analítica  4,07 ,81 3,87 ,71 

Habilidade de comunicação 3,39 1,26 3,31 ,93 

Habilidade de trabalhar em equipe 3,50 1,07 3,69 ,82 

Habilidade de administrar conflitos 3,43 1,26 3,37 ,98 

Habilidades de pesquisa 3,79 ,92 3,47 1,02 

Satisfação com o role-play      

Satisfação com a participação 4,29 ,81 4,28 ,63 

Disposição em participar novamente 4,25 ,80 4,06 ,95 

Disposição em participar online 3,32 1,28 3,34 1,18 

Concordância com o aumento da duração 4,00 1,31 3,97 1,26 

Opinião geral sobre o role-play  3,54 ,58 3,47 ,57 

Aprendizagem percebida com o role-play      

Memorizar 3,86 ,89 3,78 ,79 

Entender 3,96 ,74 3,72 ,96 

Aplicar 3,68 ,90 3,94 ,88 

Analisar 4,11 ,88 3,94 ,80 

Avaliar 4,04 ,88 3,56 ,88 

Criar 3,71 ,76 3,75 ,95 

Objetivos do role-play      

Experiência vivencial  4,32 ,82 4,00 ,92 

 

 

No entanto, houve discordância no desenvolvimento da habilidade de pesquisa e disposição 

para participação online do exercício grupal avaliado pela turma A quando submetida ao 

exercício grupal (pouco abaixo do ponto médio ).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

Tabela 13: Avaliação da satisfação e aprendizagem percebidas (exercício grupal) 

 Turma A Turma B 

  Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

Desenvolvimento de habilidades     

Lidar com idéias dos outros  3,64 ,99 3,69 ,90 

Aprender sobre o assunto ou tema 3,89 ,74 4,19 ,78 

Habilidade analítica  3,61 ,92 3,59 ,91 

Habilidade de comunicação 3,25 1,11 3,41 1,07 

Habilidade de trabalhar em equipe 3,61 ,83 3,47 ,84 

Habilidade de administrar conflitos 3,18 ,90 3,41 1,01 

Habilidades de pesquisa 2,96 1,23 3,28 ,96 

Satisfação com o exercício grupal     

Satisfação com a participação 3,79 1,20 3,81 ,82 

Disposição em participar novamente 3,64 1,10 3,31 1,12 

Disposição em participar online 2,68 1,39 3,22 1,01 

Concordância com o aumento da duração 3,43 1,37 3,53 1,39 

Opinião geral sobre o exercício grupal 3,07 ,90 3,13 ,55 

Aprendizagem percebida com o exercício     

Memorizar 3,46 1,29 3,72 ,73 

Entender 3,64 ,95 3,69 ,86 

Aplicar 3,75 ,80 3,72 ,85 

Analisar 3,96 ,64 3,97 ,74 

Avaliar 3,96 ,84 3,44 1,05 

Criar 3,50 ,84 3,47 ,84 

Objetivos do exercício grupal     

Experiência vivencial  3,93 ,98 3,75 1,02 

 

 

Outrossim, na avaliação do exercício grupal, a habilidade de trabalhar em equipe e 

aprendizagem percebidas (aplicar) avaliadas na turma A e habilidade de aprender sobre o 

tema, habilidade de comunicação, aprendizagem percebida (analisar) avaliadas na turma B 

apresentaram níveis de concordância superiores às médias apresentadas no role-play .  

 

A avaliação do role-play em relação às médias de percepção do desenvolvimento de 

habilidades, satisfação, aprendizagem e objetivo geral, apresentou níveis de concordância 

superiores às médias apresentadas no exercício grupal.  

 

Em geral, as médias atribuídas ao role-play excederam às médias atribuídas ao exercício 

grupal, que ainda apresentaram maior desvio-padrão. 

 

B) Tratando-se especificamente da verificação de diferenças significativas “entre as turmas”, 

o teste de Mann-Whitney (teste não-paramétrico) foi utilizado. 

 

O teste de Mann-Whitney é utilizado para testar se duas amostras independentes provêm de 

populações com médias iguais [...] o teste é quase tão forte quanto o de duas amostras para 
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médias [...] se baseia numa soma de postos, como se todas as observações fizessem parte de 

uma mesma amostra” (STEVENSON, 2001, p. 317). 

 

Martins (2001, p. 268) compara-o com o teste de duas amostras para médias ao citar: “trata-se 

de uma interessante alternativa ao teste paramétrico para igualdade de médias, pois o teste de 

Mann-Whitney não exige nenhuma hipótese sobre distribuições populacionais e suas 

variâncias”. 

 

Nesse sentido, o teste de Mann-Whitney efetua comparação entre os subconjuntos de 

respostas oriundos dos participantes do quase-experimento com o objetivo de aceitar ou 

rejeitar a hipótese nula de que não existem diferenças significativas quanto ao nível de 

percepção relativo ao desenvolvimento de habilidades, satisfação e aprendizagem no exercício 

grupal e role-play , quando segmentadas “entre” as turmas A e B. 

 

Os resultados da aplicação dos testes de Mann-Whitney a um nível de significância de 5% em 

relação à diferença por turmas observadas no exercício grupal, foram desenvolvidos no SPSS 

versão 10.0.1. (Pacote Estatístico para Ciências Sociais ).  

 

Para verificar a existência de diferenças no nível de percepção relativas ao desenvolvimento 

de habilidades, satisfação, aprendizagem nas modalidades didáticas do role-play e exercício 

grupal quando segmentadas entre as turmas A e B. Os resultados dos testes de de Mann-

Whitney a um nível de significância de 5%, são dispostos nas Tabelas 14 e 16: 
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Tabela 14: Teste Mann-Whitney de diferença por Turmas (exercício grupal) 

 U Sig 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES   

Lidar com idéias dos outros  445,500 ,968 

Aprender sobre o assunto ou tema 356,500 ,144 

Habilidade analítica  431,500 ,795 

Habilidade de comunicação 409,000 ,546 

Habilidade de trabalhar em equipe 421,500 ,672 

Habilidade de administrar conflitos 382,500 ,306 

Habilidades de pesquisa 377,000 ,275 

SATISFAÇÃO COM O EXERCÍCIO GRUPAL   

Satisfação com a participação do exercício grupal 423,000 ,695 

Disposição em participar novamente do exercício grupal 367,000 ,208 

Disposição em participar de um exercício grupal pela internet  333,000 ,079 

Concordância com o aumento da duração do exercício grupal 425,000 ,725 

Opinião geral sobre o exercício grupal 437,000 ,855 

APRENDIZAGEM PERCEBIDA DE BLOOM COM EXERCICIO GRUPAL   

Memorizar 428,000 ,753 

Entender 440,500 ,906 

Aplicar  441,000 ,912 

Analisar 438,500 ,874 

Avaliar 315,500 ,040 

Criar 432,000 ,799 

OBJETIVOS DO EXERCÍCIO GRUPAL   

Experiência vivencial  399,000 ,445 

 

 

Os resultados demonstrados na Tabela 14 apontam a inexistência quase total de diferenças 

significativas da percepção quanto ao desenvolvimento de habilidades, satisfação e 

aprendizagem percebidos no exercício grupal quando segmentadas entre as turmas A e B. 

 

Entretanto, evidenciou-se a existência de diferenças significativas de opinião entre as turmas 

A e B, relativas ao objetivo da aprendizagem (avaliar) quando observadas no exercício grupal 

 

 

Tabela 15: Turmas x Objetivo da aprendizagem “avaliar” ( exercício grupal) 

Turmas Objetivo da aprendizagem “avaliar” ( Exercício Grupal) Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

TURMA A  2 4 15 7 28 

TURMA B  7 10 9 6 32 

Total  9 14 24 13 60 

 

 

As diferenças encontradas na Tabela 15, relatam que um percentual médio de.78% dos alunos 

da turma A classificaram sua percepção sobre a contribuição do exercício grupal no objetivo 

da aprendizagem (avaliar) como bom ou muito bom e uma média de 53% dos alunos da turma 

B classificaram sua percepção como regular ou médio. 
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Tabela 16: Teste Mann-Whitney de diferença por Turmas ( role-play ) 

 U Sig 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES   

Lidar com idéias dos outros  419,000 ,629 

Aprender sobre o assunto ou tema 347,500 ,104 

Habilidade analítica  386,000 ,325 

Habilidade de comunicação 418,000 ,645 

Habilidade de trabalhar em equipe 420,000 ,659 

Habilidade de administrar conflitos 422,000 ,690 

Habilidades de pesquisa 359,500 ,165 

SATISFAÇÃO COM O ROLE-PLAY    

Satisfação com a participação do RP 427,000 ,732 

Disposição em participar novamente do RP 405,500 ,501 

Disposição em participar de um RP pela internet  440,500 ,909 

Concordância com o aumento da duração do RP  435,500 ,843 

Opinião geral sobre o RP 418,000 ,612 

APRENDIZAGEM PERCEBIDA DE BLOOM COM ROLE-PLAY    

Memorizar 423,500 ,696 

Entender 389,000 ,341 

Aplicar  387,500 ,342 

Analisar 392,500 ,382 

Avaliar 313,000 ,033 

Criar 429,000 ,765 

OBJETIVOS DO ROLE-PLAY    

Experiência vivencial  359,000 ,159 

 

 

Considerando-se a existência de diferenças no nível de percepção relativas ao 

desenvolvimento de habilidades, satisfação, aprendizagem nas modalidades didáticas do role-

play quando segmentadas entre as turmas A e B, os testes Mann-Whitney (α = 0,05) 

evidenciam na Tabela 16 uma quase inexistência de diferenças significativas. 

 

Entretanto, foi observada a existência de diferenças significativas na percepção das turmas A 

e B relativas ao objetivo da aprendizagem (avaliar) quando observadas no role-play .  

 

Tabela 17:.Turmas x Objetivo da aprendizagem “avaliar” (role-play ) 

Turmas Objetivo da aprendizagem “avaliar” ( Exercício Grupal) Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

TURMA A  2 4 13 9 28 

TURMA B  4 10 14 4 32 

Total  6 14 27 13 60 

 

 

As diferenças dispostas na Tabela 17, demonstram que aproximadamente 78% dos alunos da 

turma A classificaram sua percepção sobre a contribuição do role-play no objetivo da 

aprendizagem (avaliar) como bom ou muito bom, um percentual médio de 44% dos alunos da 

turma B classificaram sua percepção como regular ou médio. 
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C) Tratando-se especificamente das diferenças significativas “nas turmas isoladas”, o teste de 

sinais (teste não-paramétrico) foi utilizado. 

 

O Teste de Sinais serve para [...]determinar se os valores de uma amostra são inferiores, 

iguais ou superiores aos valores de outra amostra [...]pode ser usado desde que os dois valores 

em cada par possam dispor-se em postos[...]o nome teste dos sinais se deve ao fato de utilizar 

sinais “mais” e “menos” em lugar de dados numéricos (STEVENSON, 2001, p. 309). 

 

Pontes (2000) caracteriza-o como “[...] um teste que tem por objetivo a comparação de dados 

obtidos em dois estágios (antes e depois) ou em testes entre elementos com características 

semelhantes. [...] no caso de testes comparativos entre elementos semelhantes testa a 

eficiência de uma determinada metodologia comparando pessoas que se assemelham antes da 

sua aplicação”. 

 

Assim sendo, o Teste de Sinais efetua comparação entre os subconjuntos de respostas 

extraídos dos participantes do quase-experimento com o objetivo de aceitar ou rejeitar a 

hipótese nula de que não existem diferenças significativas quanto ao nível de percepção 

relativo ao desenvolvimento de habilidades, satisfação, aprendizagem no exercício grupal e 

role-play quando comparadas “isoladamente” na turma A e na turma B. 
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O próximo Quadro 7 e 8 evidenciam as legendas utilizadas para identificação das variáveis 

nas análises de dos Testes de Sinais. 

 

 

Quadro 7: Legenda das variáveis da pesquisa do exercício grupal 

Variável Legenda 

Desenvolvimento de habilidades  

Lidar com idéias dos outros  LIE 

Aprender sobre o assunto ou tema AAE 

Habilidade analítica  HAE 

Habilidade de comunicação HCE 

Habilidade de trabalhar em equipe HTE 

Habilidade de administrar conflitos HACE 

Habilidades de pesquisa HPE 

Satisfação com o exercício grupal  

Satisfação com a participação SPE 

Disposição em participar novamente DPNE 

Disposição em participar online DPOE 

Concordância com o aumento da duração CDE 

Opinião geral sobre o exercício grupal OGE 

Aprendizagem percebida com o exercício  

Memorizar AME 

Entender AEE 

Aplicar APE 

Analisar ANE 

Avaliar AVE 

Criar ACE 

Objetivos do exercício grupal  

Experiência vivencial  EVE 
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Quadro 8: Legenda das variáveis da pesquisa do role-play  

Variável Legenda 

Desenvolvimento de habilidades  

Lidar com idéias dos outros  LIRP 

Aprender sobre o assunto ou tema AARP 

Habilidade analítica  HARP 

Habilidade de comunicação HCRP 

Habilidade de trabalhar em equipe HTRP 

Habilidade de administrar conflitos HACRP 

Habilidades de pesquisa HPRP 

Satisfação com o role-play   

Satisfação com a participação SPRP 

Disposição em participar novamente DPNRP 

Disposição em participar online DPORP 

Concordância com o aumento da duração CDRP 

Opinião geral sobre o role-play  OGRP 

Aprendizagem percebida com o role-play   

Memorizar AMRP 

Entender AERP 

Aplicar APRP 

Analisar ANRP 

Avaliar AVRP 

Criar ACRP 

Objetivos do role-play   

Experiência vivencial  EVRP 

 

 

Considerando-se a aplicação do teste de sinais na “turma A”, os dados da Tabela 18 

demonstram a inexistência de diferenças significativas da satisfação e aprendizagem 

percebidas no role-play em comparação ao exercício grupal. 

 

Entretanto, o teste de sinais (α = 0,05) identificou que existem diferenças significativas entre 

o role-play e exercício grupal na percepção do desenvolvimento de habilidades analítica e de 

pesquisa . 
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                                       Tabela 18: Teste dos sinais de diferenças (Turma A) 

 Sig.  

(2-tailed) 

Desenvolvimento de habilidades  

LIRP.–. LIE ,092 

AARP – AAE ,077 

HARP – HAE ,022 

HCRP – HCE 1,000 

HTRP – HTE ,648 

HACRP – HACE ,238 

HPRP – HPE ,004 

Satisfação percebida  

SPRP – SPE ,454 

DPNRP – DPNE ,629 

DPORP – DPOE ,096 

CDRP – CDE ,143 

OGRP – OGE ,065 

Aprendizagem percebida   

AMRP – AME ,481 

AERP – AEE ,332 

APRP – APE 1,000 

ANRP – ANE ,581 

AVRP – AVE 1,000 

ACRP – ACE ,607 

Objetivos percebidos  

EVRP – EVE ,607 

 

 

A diferença no desenvolvimento da habilidade analítica verificada na Tabela 19, residem no 

fato de, aproximadamente, 14% dos alunos classificam sua percepção sobre a contribuição do 

exercício grupal no desenvolvimento da habilidade analítica como muito bom e um percentual 

médio de 35 % dos alunos classificam sua percepção sobre a contribuição do role-play 

desenvolvimento da habilidade analítica como muito bom. 

 

 

Tabela 19: Habilidade analítica no role-play x Habilidade analítica do exercício grupal 

HARP HAE Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

Médio 1 1 4 2   8 

Bom     3 7   10 

Muito     3 3 4 10 

Total  1 1 10 12 4 28 

 

 

Por sua vez, a diferença significativa no desenvolvimento da habilidade de pesquisa 

evidenciada na Tabela 20, consiste na verificação de um percentual médio de 42% dos alunos 

classificarem sua percepção sobre a contribuição do exercício grupal no desenvolvimento da 

habilidade pesquisar como baixa ou regular e um percentual médio de 7% dos alunos 
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classificarem sua percepção sobre a contribuição do role-play no desenvolvimento da 

habilidade pesquisar como baixa ou regular. 

 

 

Tabela 20: Habilidade de pesquisa no role-play x Habilidade de pesquisa do exercício grupal 

HPRP HPE Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

Pouco 1         1 

Regular         1 1 

Médio   4 1 1   6 

Bom 1 4 3 6 1 15 

Muito 1 1 1 1 1 5 

Total 3 9 5 8 3 28 

 

 

Levando-se em consideração a aplicação do teste dos sinais (α = 0,05), na “turma B” 

evidenciou-se na Tabela 21 a inexistência quase total de diferenças significativas da 

satisfação, desenvolvimento de habilidades e aprendizagem percebidos no role-play em 

comparação ao exercício grupal. 

 

Por outro lado, o teste de sinais (α = 0,05) identificou a existência de diferenças significativas 

entre o role-play e exercício grupal na percepção do desenvolvimento da habilidade analítica, 

satisfação com a participação e disposição em participar novamente. 
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Tabela 21: Teste dos sinais de diferenças (Turma B) 

 Sig.  

(2-tailed) 

Desenvolvimento de habilidades  

LIRP.– LIE ,077 

AARP – AAE ,664 

HARP – HAE ,035 

HCRP – HCE 1,000 

HTRP – THE ,180 

HACRP – HADE 1,000 

HPRP – HPE ,359 

Satisfação percebida  

SPRP – SPE ,011 

DPNRP – DPNE ,004 

DPORP – DPOE ,210 

CDRP - CDE ,077 

OGRP – OGE ,006 

Aprendizagem percebida   

AMRP – AME 1,000 

AERP – AEE 1,000 

APRP – APE ,629 

ANRP – ANE ,791 

AVRP – AVE ,629 

ACRP – ACE ,096 

Objetivos percebidos  

EVRP - EVE ,118 

 

 

No desenvolvimento da habilidade analítica, verificada na Tabela 22, depreende-se que 

aproximadamente 50% dos alunos classificaram sua percepção sobre a contribuição do 

exercício grupal no desenvolvimento da habilidade analítica como regular ou médio e um 

percentual médio de 30% classificaram sua percepção sobre a contribuição do role-play no 

desenvolvimento da habilidade analítica como médio. 

 

 

Tabela 22: Habilidade analítica no role-play x Habilidade analítica do exercício grupal 

HPRP HPE Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

Médio  3 6   1 10 

Bom    6 8 2 16 

Muito    1 2 3 6 

Total  3 13 10 6 32 

 

 

Os dados dispostos na Tabela 23, demonstram que um percentual médio de 90% dos alunos 

classificaram sua percepção sobre a satisfação com a participação no role-play como bom ou 

muito bom, ao passo um percentual médio de 70% dos alunos classificaram sua percepção 

sobre a satisfação com a participação no exercício grupal como bom ou muito bom. 
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Tabela 23: Satisfação com a participação no role-play x Satisfação com a participação do exercício grupal 

HPRP HPE Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

Médio    1 2   3 

Bom  2 7 5 3 17 

Muito      9 3 12 

Total  2 8 16 6 32 

 

 

Por fim, as diferenças significativas verificadas na Tabela 24 relatam que um percentual 

médio de 53% dos alunos classificaram sua disposição em participar novamente do exercício 

grupal como baixa, regular ou médio, por outro lado, aproximadamente de 28% dos alunos 

classificaram sua disposição em participar novamente do role-play como regular ou médio. 

 

 

Tabela 24: Disposição em participar novamente no role-play x Disposição em participar novamente no 

exercício grupal 

DPNRP DPNE Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

Regular   2       2 

Médio   2 2 3   7 

Bom 1 3 3 2 1 10 

Muito bom   1 3 5 4 13 

Total 1 8 8 10 5 32 

 

 

Em suma, “entre as turmas” e “turmas isoladas” , verifica-se que as pequenas diferenças 

encontradas no nível da percepção da aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e 

satisfação favorecem a modalidade didática do role-play . 

 

 

4.2.4 Segunda Questão de Pesquisa 

 

Existe alguma influência do estilo de aprendizagem com o nível da satisfação, aprendizagem 

e desenvolvimento de habilidade percebida pelos discentes com a inserção da modalidade 

didática do role-play e exercício grupal? 

 

A) Inicialmente para verificar o estilo de aprendizagem dos participantes do quase-

experimento utilizou-se preliminarmente, da estatística descritiva. 
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Tabela 25: Estilos de Aprendizagem dos participantes do quase-experimento 

 Turma Experimental e 

Controle A 

Turma Experimental e 

Controle B 

Turmas conjuntas 

  Freqüê

ncia 

% % 

Acum

ulado 

Freqüên

cia 

% % 

Acumu

lado 

Freqüê

ncia 

% % 

Acumu

lado 

Conciliadores 9 32,1 32,1 10 31,3 31,3 19 31,7 31,7 

Divergentes 13 46,4 78,5 16 50,0 81,3 29 48,3 80,0 

Assimiladores 2 7,1 85,6 4 12,5 87,6 6 10,0 90,0 

Convergentes 4 14,3 100,0 2 6,3 100,0 6 10,0 100,0 

Total 28 100,0   32 100,0   60 100,0    

 

 

A análise geral das turmas envolvidas no quase-experimento evidencia na Tabela 25 que o 

estilo conciliador representa cerca de 31% dos participantes (alunos que aprendem por 

intermédio de experiências concretas e por meio da experimentação ativa) e o estilo 

divergente representa 48% dos participantes (alunos que têm interesse em experiências 

concretas e precisam expressar seus sentimentos por meio da interatividade grupal). 

 

Os alunos conciliadores e divergentes representam, portanto, cerca de 80% do grupo 

comparativamente com 20% que representam os alunos assimiladores (que aprendem melhor 

quando o professor explica de maneira organizada) e convergentes (que preferem que o 

professor os ajude a colocar a informação em prática por meio de trabalhos individualizados). 

 

B) O teste de Kruskall-Wallis (teste não-paramétrico) foi utilizado na verificação de 

diferenças significativas quanto ao: desenvolvimento de habilidades, satisfação, aprendizagem 

percebidos no role-play e exercício grupal quando segmentadas nos estilos de aprendizagem 

dos participantes da pesquisa.  

 

O teste de Kruskal-Wallis é utilizado “[...] para testar se três ou mais amostras independentes 

foram extraídas de populações com médias iguais [...] é um teste de análise da variância de 

um critério que emprega postos em lugar de mensurações” (STEVENSON, 2001) usado como 

alternativa à análise de variância clássica (ANOVA) quando algumas hipóteses da análise da 

variância não são satisfeitas. 

 

Levando-se em consideração a inexistência de parâmetros de normalidade em relação ao 

objeto de pesquisa deste estudo, o teste de Kruskall-Wallis (teste não-paramétrico) será 

utilizado para investigar a existência de diferenças significativas entre os níveis: 

desenvolvimento de habilidades, satisfação, aprendizagem e objetivo geral percebidos nas 
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modalidades didáticas do role-play e exercício grupal quando segmentadas nos estilos de 

aprendizagem e faixa etária discente.  

 

 

Tabela 26: Teste Kruskall-Wallis  de diferença dos estilos de aprendizagem (exercício grupal) 

 Turma A Turma B 

 Chi-

square 

Sig. Chi-

square 

Sig 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES     

Lidar com idéias dos outros  ,910 ,823 2,717 ,437 

Aprender sobre o assunto ou tema 3,081 ,379 3,072 ,381 

Habilidade analítica  4,719 ,194 ,431 ,934 

Habilidade de comunicação 6,989 ,072 ,100 ,992 

Habilidade de trabalhar em equipe 3,515 ,319 1,380 ,710 

Habilidade de administrar conflitos ,625 ,891 ,458 ,928 

Habilidades de pesquisa 1,715 ,633 2,601 ,457 

SATISFAÇÃO COM O EXERCÍCIO GRUPAL     

Satisfação com a participação do exercício grupal ,118 ,990 1,683 ,641 

Disposição em participar novamente do exercício grupal ,485 ,922 ,905 ,824 

Disposição em participar de um exercício grupal pela internet  4,356 ,226 1,835 ,607 

Concordância com o aumento da duração do exercício grupal ,580 ,901 9,067 ,028 

Opinião geral sobre o exercício grupal ,769 ,857 1,339 ,720 

APRENDIZAGEM PERCEBIDA DE BLOOM COM 

EXERCICIO GRUPAL 

    

Memorizar 1,986 ,575 5,444 ,142 

Entender 2,345 ,504 3,115 ,374 

Aplicar  ,834 ,841 5,242 ,155 

Analisar ,512 ,916 ,008 1,000 

Avaliar 3,825 ,281 1,445 ,695 

Criar ,856 ,836 4,082 ,253 

OBJETIVO GERAL DO EXERCÍCIO GRUPAL     

Experiência vivencial  1,777 ,620 ,704 ,872 

 

 

Considerando-se o nível de percepção do exercício grupal, os resultados do teste de Kruskall-

Wallis (α = 0,05) evidenciam na Tabela 26 a inexistência de diferenças significativas quanto 

ao desenvolvimento de habilidades, satisfação, aprendizagem quando segmentadas nos estilos 

de aprendizagem dos participantes da pesquisa.  

 

Com exceção da avaliação da turma B, que apresentou diferenças significativas na 

concordância com o aumento da duração do exercício grupal quando segmentadas nos estilos 

de aprendizagem dos participantes da pesquisa. 
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Tabela 27: Estilo x Concordância com o aumento de duração do exercício grupal (Turma B) 

Estilo Concordância com o aumento de duração do Exercício Grupal 

 

 Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

Conciliadores 3 1 3 1 2 10 

Divergentes 1 3 2 7 3  16 

Assimiladores 3     1  3  4 

Convergentes 1       2 2 

Total 4 4 5 9 10 32 

 

 

Os dados dispostos na Tabela 27 demonstram que um percentual médio de 40% dos alunos 

conciliadores classificam abaixo do ponto médio a sua percepção sobre a necessidade de mais 

tempo para aumentar o envolvimento com o exercício grupal. Entre os alunos assimiladores e 

convergentes, 100% classificam acima do ponto médio a sua percepção sobre a necessidade 

de mais tempo para aumentar o envolvimento com o exercício grupal .  

 

 

Tabela 28: Teste Kruskall-Wallis de diferença nos estilos de aprendizagem (role-play ) 

 Turma A Turma B 

 Chi-

square 

Sig. Chi-

square 

Sig 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES     

Lidar com idéias dos outros  ,290 ,962 ,609 ,894 

Aprender sobre o assunto ou tema 3,450 ,327 8,409 ,038 

Habilidade analítica  2,447 ,485 1,261 ,738 

Habilidade de comunicação 4,432 ,218 ,972 ,808 

Habilidade de trabalhar em equipe 2,708 ,439 ,691 ,875 

Habilidade de administrar conflitos 3,763 ,288 1,341 ,720 

Habilidades de pesquisa 2,544 ,467 4,977 ,173 

/SATISFAÇÃO COM O ROLE-PLAY      

Satisfação com a participação do RP 5,781 ,123 ,430 ,934 

Disposição em participar novamente do RP 5,774 ,123 ,726 ,867 

Disposição em participar de um RP pela internet  1,510 ,680 ,559 ,906 

Concordância com o aumento da duração do RP  ,164 ,983 2,529 ,470 

Opinião geral sobre o RP 5,831 ,120 1,266 ,737 

APRENDIZAGEM PERCEBIDA DE BLOOM COM ROLE-PLAY      

Memorizar ,139 ,987 1,096 ,778 

Entender ,580 ,901 2,163 ,539 

Aplicar  4,128 ,248 1,816 ,611 

Analisar 3,941 ,268 2,620 ,454 

Avaliar 2,179 ,536 3,706 ,295 

Criar 3,226 ,358 2,874 ,411 

OBJETIVOS DO ROLE-PLAY      

Experiência vivencial  ,952 ,813 ,485 ,922 

 

 

Levando-se em consideração o nível de percepção do role-play , os resultados dos testes de 

Kruskall-Wallis demonstrados na Tabela 28, apontam a inexistência de diferenças 
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significativas quanto ao desenvolvimento de habilidades, satisfação, aprendizagem quando 

segmentadas nos estilos de aprendizagem dos participantes da pesquisa.  

 

Com exceção da avaliação da turma B, evidenciando diferenças significativas com a 

contribuição da efetividade do role-play no aprendizado quando segmentadas nos estilos de 

aprendizagem. A diferença encontrada na Tabela 29 consiste na verificação que, 

aproximadamente, 25% dos alunos conciliadores e divergentes da turma B classificam sua 

percepção como regular ou média, ao passo que 100% dos alunos assimiladores e 

convergentes classificam como boa ou muito boa a sua percepção sobre a efetividade do role-

play no aprendizado. 

 

 

Tabela 29: Estilo x Efetividade do role-play (Turma B) 

Estilo Contribuição da Efetividade do role-play no aprendizado 

 

Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

Conciliadores  1 2 6 1 10 

Divergentes  1 3 8 4  16 

Assimiladores      1  3  4 

Convergentes        2 2 

Total  2 5 15 10 32 

 

 

Em síntese, os resultados estatísticos evidenciam uma pequena influência no nível de 

satisfação, aprendizagem e desenvolvimento de habilidade percebida pelos discentes com a 

inserção da modalidade didática do role-play e exercício grupal, quando segmentados nos 

estilos de aprendizagem. 

 

 

4.2.5 Terceira Questão de Pesquisa 

 

Existe alguma diferença no nível da avaliação docente aplicada antes (considerando as 

modalidades didáticas predominantemente desenvolvidas no curso – aulas expositivas e 

exercícios) e após o quase-experimento (considerando as modalidades didáticas do role-play e 

do exercício grupal)? 

 

A) Em relação à verificação de diferenças significativas “entre as turmas”, o teste de Mann-

Whitney (teste não-paramétrico) foi utilizado para determinar a existência de diferenças 



 

 

96 

significativas na percepção dos participantes do quase-experimento em relação à avaliação 

docente, quando segmentados entre as turmas A e B. 

 

 

Tabela 30: Teste Mann-Whitney de diferença na avaliação docente 

 U Sig 

AVALIAÇÃO DOCENTE(PRÉ TESTE)   

Interação com a classe 355,000 ,121 

Preparação das aulas 403,000 ,387 

Capacidade de transmitir conteúdo 431,500 ,788 

Pontualidade e assiduidade 366,000 ,141 

Soube estimular o interesse 371,500 ,230 

Nível de exigência compatível com conteúdo 364,500 ,189 

Acessível para atendimento 398,500 ,371 

 

 U Sig 

AVALIAÇÃO DOCENTE (PÓS TESTE)   

Interação com a classe 442,000 ,916 

Preparação das aulas 407,000 ,382 

Capacidade de transmitir conteúdo 386,500 ,303 

Pontualidade e assiduidade 366,000 ,141 

Soube estimular o interesse 396,000 ,550 

Nível de exigência compatível com conteúdo 414,000 ,591 

Acessível para atendimento 398,500 ,689 

 

 

Os resultados do teste Mann-Whitney (α = 0,05) demonstrados na Tabela 30, apontam a 

inexistência de diferenças significativas relativas à avaliação docente quando segmentadas 

“entre” as turmas A e B  

 

B) Tratando-se especificamente das diferenças significativas “nas turmas isoladas”, o teste de 

Sinais (teste não-paramétrico) foi utilizado para determinar a existência de diferenças 

significativas na percepção dos participantes do quase-experimento em relação à avaliação 

docente (pré e pós experimento), quando comparadas “isoladamente” nas turmas A e B. 

 

Tabela 31: Avaliação docente (Turma A) 

 Sig. (2-tailed) 

Interação com a classe – Interação com a classe ,265 

Preparação das aulas – Preparação das aulas ,549 

Capacidade de transmitir conteúdo – Capacidade de transmitir conteúdo ,424 

Pontualidade e assiduidade – Pontualidade e assiduidade 1,000 

Soube estimular o interesse – Soube estimular o interesse ,112 

Nível de exigência compatível com conteúdo – Nível de exigência compatível 

com conteúdo 

,871 

Acessível para atendimento – Acessível para atendimento ,832 

Cursaria outra disciplina com esse professor – Cursaria outra disciplina com 

esse professor 

1,000 
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Os resultados do teste de Sinais (α = 0,05) demonstrados na Tabela 31, apontam a inexistência 

de diferenças significativas relativas a avaliação docente quando comparadas na turma A. 

 

 

Tabela 32: Avaliação docente (Turma B) 

 Sig. (2-tailed) 

Interação com a classe – Interação com a classe 1,000 

Preparação das aulas – Preparação das aulas ,625 

Capacidade de transmitir conteúdo – Capacidade de transmitir conteúdo ,344 

Pontualidade e assiduidade – Pontualidade e assiduidade 1,000 

Soube estimular o interesse – Soube estimular o interesse ,049 

Nível de exigência compatível com conteúdo – Nível de exigência compatível 

com conteúdo 

,523 

Acessível para atendimento – Acessível para atendimento ,581 

Cursaria outra disciplina com esse professor – Cursaria outra disciplina com 

esse professor 

,250 

 

 

Entretanto, o teste identificou na Tabela 32 a existência de diferenças significativas entre a 

avaliação docente (pré e pós experimento no item “o professor soube estimular o interesse 

pelo conteúdo do curso” quando comparadas na turma B. 

 

 

Tabela 33: Estímulo docente no interesse do curso (Turma B) 

O docente soube estimular 

o interesse 

(pré-experimento) 

O docente soube estimular o interesse 

(pós-experimento) 

 Total 

 Baixo Regular Bom Muito bom   

Baixo    1 1 

Regular  4 6  10 

Bom  1 7 6 14 

Muito bom   3 4 7 

total  5 16 11 32 

 

 

A diferença significativa verificada na Tabela 33, demonstra que na turma B, a avaliação 

docente (pré-experimento) aproximadamente 65% dos alunos classificaram o item “o 

professor soube estimular o interesse pelo conteúdo do curso” como bom ou muito bom e na 

avaliação docente pós-experimento um percentual médio de 84% dos alunos classificaram-no 

como bom ou muito bom.  

 

Portanto, pode-se aferir a existência de alguma diferença significativa no nível da avaliação 

docente aplicada antes do quase-experimento e na avaliação docente após o experimento. 
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4.2.6 Análise complementar  

 

Para determinar a existência de diferenças significativas na percepção dos participantes do 

experimento em relação ao desenvolvimento de habilidade, satisfação, aprendizagem e 

objetivo geral percebido, quando segmentados segundo a faixa etária discente, o teste de 

Kruskall-Wallis foi novamente utilizado. 

A Tabela 34 evidencia os resultados do teste a um nível de significância de 5%. 

 

Tabela 34: Teste Kruskall-Wallis  de diferença entre faixas etárias (exercício grupal) 

 Turma A Turma B 

 Chi-

square 

Sig. Chi-

square 

Sig 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES     

Lidar com idéias dos outros  ,250 ,617 1,429 ,232 

Aprender sobre o assunto ou tema ,040 ,842 ,368 ,544 

Habilidade analítica  ,267 ,605 1,765 ,184 

Habilidade de comunicação ,003 ,958 ,849 ,357 

Habilidade de trabalhar em equipe ,047 ,828 7,118 ,008 

Habilidade de administrar conflitos 1,666 ,197 1,156 ,282 

Habilidades de pesquisa ,663 ,415 ,923 ,337 

SATISFAÇÃO COM O EXERCÍCIO GRUPAL     

Satisfação com a participação do exercício grupal ,441 ,507 1,614 ,204 

Disposição em participar novamente do exercício grupal ,012 ,911 3,473 ,062 

Disposição em participar de um exercício grupal pela internet  6,115 ,013 ,953 ,329 

Concordância com o aumento da duração do exercício grupal 1,855 ,173 ,002 ,966 

Opinião geral sobre o exercício grupal ,012 ,913 1,719 ,190 

APRENDIZAGEM PERCEBIDA DE BLOOM COM 

EXERCICIO GRUPAL 

    

Memorizar ,589 ,443 ,171 ,679 

Entender ,141 ,707 ,086 ,769 

Aplicar  ,327 ,567 ,179 ,672 

Analisar ,031 ,861 ,001 ,981 

Avaliar ,450 ,503 ,208 ,648 

Criar 4,168 ,041 4,901 ,027 

OBJETIVOS DO EXERCÍCIO GRUPAL     

Experiência vivencial  ,881 ,348 2,957 ,086 

 

 

Diante dos resultados da Tabela 34 (α = 0,05), fica evidenciada, por intermédio do teste 

Kruskall-Wallis, a inexistência quase unânime de diferenças significativas quanto ao 

desenvolvimento de habilidades, satisfação, aprendizagem e objetivo geral percebidos no 

exercício grupal quando segmentadas na faixa etária dos participantes da pesquisa.  

Excetuando-se que, na avaliação da turma A, nota-se a existência de diferenças significativas 

na concordância da disposição em participar do exercício grupal online quando segmentado 

na faixa etária dos participantes. 
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Note-se, na Tabela 35, que aproximadamente 65% dos alunos com idade inferior a 19 anos 

classificam sua percepção como baixa ou regular. Entre alunos com idade superior a 19 anos, 

62 % classificam como boa ou muito boa sua percepção sobre a disposição em participar do 

exercício grupal online. 

 

 

Tabela 35: Faixa etária x Disposição em participar do Exercício online (Turma A) 

Idade  Disposição em participar do exercício grupal online 

 

Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

Idade menor que 19 

anos 

6 7 4 2 1 20 

Idade superior a 19 

anos 

1  2 2 3  8 

Total 7 7 6 4 4 28 

 

 

Averigua-se na, Tabela 34, a existência de diferenças significativas na concordância da 

contribuição do exercício no desenvolvimento da criatividade quando segmentado na faixa 

etária dos participantes das turmas A e B. 

 

Tabela 36: Faixa etária x Contribuição do exercício no desenvolvimento da capacidade criativa (Turma A) 

Idade Contribuição do exercício grupal no desenvolvimento 

da capacidade criativa 

 

Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

Idade menor que 19 

anos 

 4 7 8 1 20 

Idade superior a 19 

anos 

  1 6 1  8 

Total  4 8 14 2 28 

 

 

Percebe-se, na Tabela 36, que uma média de 55% dos alunos da turma A com idade inferior a 

19 anos classificam sua percepção sobre a contribuição do exercício no desenvolvimento da 

capacidade criativa como regular ou média e um percentual médio de 80% dos alunos com 

idade superior a 19 anos classificam sua percepção como boa ou muito boa. 
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Tabela 37: Faixa etária x Contribuição do exercício no desenvolvimento da capacidade criativa (Turma B) 

Idade  Contribuição do exercício grupal no desenvolvimento da 

capacidade criativa 

 

Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito 

bom 

  

Idade menor que 19 

anos 

 4 10 8 1 23 

Idade superior a 19 

anos 

  2 5 2  9 

Total  4 12 13 3 32 

 

 

Informações similares foram percebidas na Tabela 37: um percentual médio de 60% dos 

alunos da turma B com idade inferior a 19 anos classificam sua percepção sobre a 

contribuição do exercício no desenvolvimento da capacidade criativa como regular ou média. 

Em contraposição, aproximadamente 77% dos alunos com idade superior a 19 anos 

classificam sua percepção sobre a contribuição do exercício no desenvolvimento da 

capacidade criativa como boa ou muito boa. 

 

Na avaliação da turma B, nota-se, na Tabela 35, a existência de diferenças significativas na 

concordância da contribuição do exercício no aperfeiçoamento da habilidade de trabalho em 

equipe ou grupo quando segmentado na faixa etária dos participantes. 

 

Tabela 38: Faixa etária x Contribuição do exercício no aperfeiçoamento do trabalho em equipe (Turma B) 

Idade  Contribuição do exercício grupal no no aperfeiçoamento do trabalho 

em equipe 

 

Total 

 Baixa Regular Médio Bom Muito bom   

Idade menor que 19 

anos 

1 2 12 6 2 23 

Idade superior a 19 anos    9  9 

Total 1 2 12 15 2 32 

 

 

Os dados, dispostos na Tabela  38, demonstram que 100% dos discentes com idade superior a 

19 anos classificam a contribuição do exercício no desenvolvimento da capacidade criativa 

como boa. No entanto, um percentual médio de 65% dos alunos com idade inferior a 19 anos 

classificam sua percepção como baixa, regular ou média. 

 

Os resultados dos testes Kruskall-Wallis apresentam-se na Tabela 40 a um nível de 

significância de 5% em relação às diferenças entre as faixas etárias observadas no role-play. 
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Tabela 39: Teste Kruskall-Wallis de diferença entre faixas etárias (role-play) 

 Turma A Turma B 

 Chi-

square  

Sig. Chi-

square 

Sig 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES     

Lidar com idéias dos outros  ,538 ,463 ,000 1,000 

Aprender sobre o assunto ou tema ,001 ,977 ,005 ,946 

Habilidade analítica  ,656 ,418 ,536 ,464 

Habilidade de comunicação ,017 ,896 ,000 1,000 

Habilidade de trabalhar em equipe ,142 ,707 ,846 ,358 

Habilidade de administrar conflitos ,578 ,447 ,012 ,913 

Habilidades de pesquisa ,526 ,468 ,031 ,861 

SATISFAÇÃO COM O ROLE-PLAY      

Satisfação com a participação do RP 1,630 ,202 ,108 ,742 

Disposição em participar novamente do RP 2,448 ,118 ,386 ,535 

Disposição em participar de um RP pela internet  1,504 ,220 ,822 ,365 

Concordância com o aumento da duração do RP  ,037 ,848 ,288 ,592 

Opinião geral sobre o RP ,494 ,482 ,069 ,793 

APRENDIZAGEM PERCEBIDA DE BLOOM COM 

ROLE-PLAY  

    

Memorizar ,007 ,936 ,153 ,696 

Entender 3,853 ,050 ,201 ,654 

Aplicar  ,651 ,420 ,040 ,842 

Analisar 2,130 ,144 1,533 ,216 

Avaliar ,168 ,682 ,645 ,422 

Criar 2,649 ,104 ,731 ,392 

OBJETIVOS DO ROLE-PLAY      

Experiência vivencial  ,806 ,369 ,546 ,460 

 

 

Na análise dos resultados da Tabela 39 (α = 0,05) fica evidenciada, por intermédio do teste 

Kruskall-Wallis, a inexistência de diferenças significativas quanto ao desenvolvimento de 

habilidades, satisfação, aprendizagem e objetivo geral percebidos no role-play quando 

segmentadas na faixa etária dos participantes da pesquisa.  

 

4.3 Análise do Focus group (grupos de foco) 

 

O objetivo deste capítulo consiste na abordagem dos aspectos metodológicos empregados na 

análise das respostas e apresentação dos resultados da análise do Focus Group em relação aos 

aspectos operacionais da modalidade do role-play realizadas com os alunos das turmas A e B.  

 

O Focus Group ou Grupo de Foco envolve uma discussão objetiva conduzida ou moderada 

que introduz um tópico e direciona sua discussão sobre o tema a um grupo de respondentes, 

de uma maneira não-estruturada e natural (PARASURAMAN, 1986, p. 245). 
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Com relação às características das turmas participantes do experimento e considerando as 

recomendações citadas por Nova (N/P), foram observados, conforme Quadro 9: 

 

Quadro 9: Itens e forma de trabalho do Focus Group 

Item a ser 

trabalhado 

Forma de trabalho 

Tamanho do grupo 19 alunos voluntários foram divididos em 3 grupos com uma média de 5 

participantes e mais um aluno no papel de observador. 

Formação dos 

grupos: 

Os grupos foram formados de maneira aleatória e os objetivos foram explicados. 

Contexto físico Os grupos foram alocados em uma sala ampla, a liberdade de expressão e a não 

identificação dos participantes foram asseguradas.  

Duração das 

sessões 

A sessão durou cerca de 60 minutos. 

Moderador: O moderador dispunha de experiência didática e mantinha relacionamento anterior 

com as turmas. 

Roteiro de 

entrevista: 

O roteiro de entrevista era constituído por três perguntas principais, a última 

subdividida em sete questões.  

Geração de dados e 

informações 

O observador de cada grupo foi encarregado de registrar por meio de anotações todas 

as respostas do grupo. 

Um observador geral tinha a missão de anotar todas as respostas de todos os grupos. 

 

 

Vale enfatizar que a percepção discente foi relatada após o término da disciplina e teve a 

influência de todas atividades desenvolvidas no seu decurso. 

 

 

4.3.1 Primeira questão 

 

A pergunta tinha por objetivo verificar qual a percepção discente sobre qual era o nível de 

“satisfação” despertada por meio da participação do exercício grupal em comparação ao role-

play. Visava captar informações que justificassem a opção por uma das modalidades didáticas 

supracitadas. Como se tratava de alunos que tinham sido submetidos à experiência com ambas 

as modalidades, esperava-se que tivessem plenas condições de expressar suas preferências. 

Seu enunciado é o que segue: 

 

Vocês participaram do exercício grupal e do role-play, qual dos dois despertou maior nível de 

satisfação? 

 

 



 

 

103 

No âmbito geral, os alunos manifestaram um sentimento de maior satisfação na participação 

do role-play e outros aspectos foram arrolados como: interatividade, inovação e possibilidade 

de discussão entre os participantes, conforme se percebe nas palavras dos alunos por meio das 

anotações dos observadores:  

 

Quadro 10: Satisfação com o role-play  

 É muito mais fácil aprender com o role-play , pois integra as pessoas com a matéria.  

 O role-play , além de ser algo novo, é assumido um papel e tem que agir como tal. 

 O role-play é muito interessante, pois além de ser novo traz novas sensações. 

 O role-play encarna os personagens e o papel da instituição representada. Além disso, o role-play foi 

uma novidade, inovação. 

 No role-play existe discussão, no exercício grupal apenas o lado pessoal. 

 O role-play foi mais profundo porque havia discussão, maior noção do problema que o exercício grupal. 

 Na apresentação do role-play , há o fator surpresa, o que exige um maior aprofundamento no assunto. 

 No role-play as pessoas levaram a sério à representação e a argumentação 

 No role-play há união do sentimento com o conhecimento, maior emoção. 

 O role-play permite vestir a camisa do personagem. 

 

Entretanto, houve quem discordasse, alegando que o exercício grupal permitia mais 

interatividade nas pessoas menos extrovertidas e um ponto de dúvida foi mencionado na 

comparação entre as duas modalidades: 

 

Quadro 11: Satisfação com o exercício grupal 

 Preferi o exercício grupal, pois interagi mais, é melhor para pessoas tímidas como eu. 

 Estou em dúvida, ambos têm características interessantes de aprendizagem. 

 

As colocações discentes expressam a íntima relação da modalidade didática do role-play com 

aspectos emocionais (domínio afetivo) por meio da interatividade grupal. Assim, vale 

ressaltar que o papel docente na adoção de uma [...] “proposta que promova a interação 

humana está vinculada a uma concepção de aprendizagem que considera a pessoa não como 

um mero sujeito cognitivo, mas alguém que tem uma dimensão emocional, movido por 

interesses diversos” (NETO et al. 2006). 
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4.3.2 Segunda questão 

 

A segunda questão tinha por finalidade descobrir quais os sentimentos individuais aflorados 

no processo e desenvolvimento do role-play . O enunciado proposto consistia: 

Quais os sentimentos despertados antes, durante e após a aplicação do role-play ? 

 

 

Quadro 12– Sentimentos despertados com o role-play  

 Começou com a dúvida, insegurança, desconhecimento de como estava a pesquisa dos outros grupos. 

Durante foi nos surpreendendo. No término, senti que poderíamos ter feito mais. 

 Foi “bizarro”, de uma hora para outra saímos de um ambiente tranqüilo para um ambiente sério, causou 

certo nervosismo. 

 Vestir a camisa da instituição representada, defender de modo correto foi muito legal. 

 A princípio não dei crédito, depois gostei muito. Não dei crédito porque nunca tinha passado pela 

experiência e estava apreensiva. 

 No início havia insegurança, mas na hora foi surpreendente. 

 

 

Alguns alunos tiveram dificuldades para expressar todos os sentimentos aflorados antes, 

durante e após o role-play. Outros apenas concordavam com as colocações dos colegas. 

Evidenciou-se porém a superação das dificuldades iniciais: sentimentos de nervosismo e 

apreensão cederam lugar à surpresa e gratificação. 

 

 

4.3.3 Terceira questão 

 

A terceira questão é constituída por um bloco de sete perguntas inter-relacionadas. O objetivo 

era verificar a percepção discente sobre a efetividade e operacionalidade da modalidade 

didática do role-play. Os enunciados apresentam-se como segue: 

 

a) O role-play é um método efetivo no aprendizado? 

 

Esse item,pretendia verificar qual a percepção dos alunos sobre a efetividade do role-play no 

aprendizado. Os observadores registraram em suas anotações: 
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Quadro 13: Efetividade do role-play  

 O role-play permite o aperfeiçoamento e prosseguimento da capacidade de pesquisa, argumentação e 

falar em público.  

 Sim, na aula expositiva, por melhor que seja, há um limite de absorção do conteúdo pelo aluno. 

 Sim e muito, pois você interage com a matéria que sai do comum. 

 Sim, porém não pode ser feito a toda hora, pois exige muito tanto dos professores como dos alunos. 

 

Observou-se que aspectos do domínio psicomotor, relativos à capacidade de pesquisa, 

argumentação, falar em público, foram citados e encontravam concordância da grande maioria 

dos participantes do grupo focal. O role-play apresenta-se, potencialmente, como uma opção 

adicional no campo do desenvolvimento de habilidades profissionais.  

 

Assim, vale ressaltar que o papel do professor é de fundamentalmente importante para 

formação do novo profissional contábil. Pitela (2000, p. 27-35), colaborando com essa visão, 

enfatiza:  

Os conhecimentos transmitidos pelos professores, ao longo do curso, vão moldando o perfil do 

futuro profissional. Se durante esse processo ocorrerem falhas na transmissão dos conhecimentos, 

o produto final será, então, incompleto. Portanto, o indicador mais evidente do grau de 

participação dos professores no processo ensino/aprendizagem é a competência dos profissionais 

por eles formados. 

  

b) O tempo de duração foi adequado? 

 

O objetivo desse item era verificar se o tempo utilizado no desenvolvimento de todas as 

etapas preparatórias e práticas do role-play estavam adequados ao tempo desenvolvido no 

experimento. Os alunos tiveram duas semanas preparatórias de pesquisa e assimilação de 

informações que visavam a fomentação de argumentações sólidas durante a apresentação do 

role-play (teve duração prática de 1:30h).  

 

Em geral os alunos expuseram que o tempo preparatório foi curto e a apresentação do role-

play foi adequada e objetiva, conforme foi anotado pelos observadores: 
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Quadro 14 : Tempo disponibilizado no role-play  

 A atividade foi dinâmica e objetiva com o limite do tempo, o foco não foi perdido e o tempo foi 

adequado. 

 Foi adequado pois, além de deixar dinâmico, não ficou redundante. O tempo de preparação porém foi 

assustador. 

 O tempo de preparação foi inadequado, corrido. 

 Algumas pessoas do grupo não possuíam tempo suficiente para estudar todo material. 

 A explicação do que seria feito não foi clara e o conteúdo do tema era desconhecido 

 A apresentação do role-play precisava de mais tempo, umas 2h e o tempo de preparação depende da 

época. Se for em período de prova o tempo deve ser maior. 

 Mais tempo serviria para maior organização, o material disponibilizado foi legal, ajudou no tempo de 

preparação. 

 

c) O local escolhido para apresentação do role-play foi adequado? 

 

Esse item tinha por objetivo verificar se as instalações do auditório destinado a um público 

médio de 250 pessoas eram apropriadas para a apresentação prática do role-play. 

Em linhas gerais, as manifestações discentes concordaram que a escolha de um local mais 

formal foi adequada para a aplicação do role-play.  

 

d) A participação no role-play deveria ser obrigatória ? 

 

Quadro 15: Obrigatoriedade do role-play  

 Não deveria ser obrigatória. 

 Incentivado (com pontos) é melhor que obrigatório. 

 

Por unanimidade os alunos expressaram a não obrigatoriedade do role-play. Um aspecto 

importante ressalta-se no posicionamento discente em relação ao incentivo dos “pontos” em 

detrimento do interesse na aprendizagem proporcionada por meio do role-play, certamente 

influenciado pelos sistemas de avaliações vigentes no ensino superior. Em virtude de uma 

gama diversificada de possibilidades, o paradigma do modelo tradicional de avaliação pode 

ser comparado a uma corrente que insiste em não ser quebrada no meio educacional contábil. 

Deixando o aspecto mais importante que é o ensino propriamente dito, a aprendizagem 
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profunda e verdadeira, são escanteados. a um indevido segundo plano. Segundo essa linha de 

pensamento, nos diz Hoffman (2005): 

 

[...] Algumas práticas vigentes nas escolas ainda são camisas-de-força para os professores. Por que 

se gasta tanta energia em fórmulas, receitas, registros e regimentos de avaliação, ao passo poderia 

estar se investindo nos professores, na melhoria dessa aprendizagem? A minha grande busca é 

desenvolver estudos no sentido de avaliar para promover. Não uma promoção burocrática, mas 

uma avaliação para promover o desenvolvimento moral e intelectual. Avaliar para promover a 

cidadania do aluno, como um sujeito digno de respeito, ciente de seus direitos e que tenha acesso a 

todas as oportunidades que a vida social possa lhe oferecer. E sem promover a aprendizagem, isso 

não acontecerá. Portanto, as fórmulas, as receitas e as inúmeras metodologias e práticas vigentes 

precisam ser questionadas sobre os princípios a que se destinam. Elas agem em benefício do 

aluno? Elas, de fato, estão centradas nessa promoção? Elas estão investindo numa aprendizagem 

significativa, que busque a formação de um aluno pesquisador, autor, autônomo? [...] 

 

e) Quais suas sugestões para o role-play ? 

 

 

Quadro 16: Sugestões para o role-play  

 Exigir uma roupa adequada, eu senti vergonha da maneira como estava vestido. 

 Se caracterizar melhor como personagem. 

 Incitar o desafio 

 Adequar melhor o espaço, tinha apenas dois microfones e o grupo era muito grande, as pessoas que 

ficavam nas pontas foram prejudicadas porque não tinham acesso ao microfone. 

 Deveria ter uns dois por semestre 

 Deveria ter uns dois ou três por semestre, assim haveria continuidade no desenvolvimento de 

habilidades como falar em público e lidar com o ambiente onde nós todos vamos trabalhar no futuro. 

 

f) Quais as vantagens do role-play ? 

 

Quadro 17: Vantagens do role-play  

 Ajuda a nos expressarmos melhor e estudar um caso para defender uma posição em um trabalho futuro. 

 No debate do role-play é possível descobrir outros pontos de vista. 

 

 

A habilidade de expressar sentimentos ocultos e desenvolver a empatia pelos outros 

coadunam-se com duas das vantagens do role-play mencionadas por Ments (1989, p. 25 apud 

CRAIG e AMERNIC, 1994) 
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g) Quais as desvantagens do role-play ? 

 

Quadro 18: Desvantagens do role-play  

 A orientação foi inadequada, necessitava de maiores detalhes do funcionamento do role-play . 

 Foi vantajoso para quem tem desenvoltura natural para falar em público, sendo que essas recebem um 

mérito maior do que aquelas tímidas que até desejariam falar. 

 

Os sentimentos expressam inadequação no funcionamento no role-play e o desejo de maior 

participação são comentados por Ments (1989, p. 25 apud CRAIG e AMERNIC, 1994) como 

desvantagens que necessitam de planejamento e melhor condução rumo ao aprendizado 

discente. 

 

Os principais problemas e desvantagens citadas nas percepções discentes poderiam ter sido 

minimizadas com a aplicação de um experimento piloto, permitindo ajustes nos aspectos 

operacionais. 

 

Aspectos relativos ao desenvolvimento de habilidades de comunicação (domínio psicomotor) 

foram abordados nas sugestões, vantagens e desvantagens. Neste sentido, no processo de 

formação discente [...] “saber lidar com emoções, empatia, facilidade em se relacionar com 

outras pessoas [...] principalmente saber criar empatia com os outros [...] alavancam a carreira 

de qualquer pessoa, em qualquer área de atuação. Investir na inteligência emocional é 

indispensável no mundo moderno” (MARION, 1997, p. 03). 

 

 

4.3.4 Síntese dos resultados 

 

Em síntese, considerando-se as respostas discentes no focus group, a primeira pergunta 

permite identificar o nível de satisfação favorável à modalidade didática do role-play em 

relação ao exercício grupal. Algumas palavras citadas na primeira e segunda perguntas 

merecem ser destacadas: “integra”, “inovação”, “interessante”, “sensações”, “encarna”, 

“surpresa”, “sentimento”, “surpreendente”, “bizarro”, “nervosismo” e “emoção” denotam, 

claramente, aspectos do domínio afetivo e coadunam-se com a visão de Sheperd (2004) ao 
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citar: “O role-play é considerado altamente efetivo para o aprendizado de atitudes e 

comportamentos”.  

 

Por outro lado, a terceira pergunta e suas subdivisões abordam aspectos do desenvolvimento 

de habilidades de comunicação, pesquisa e empatia que estão diretamente relacionados ao 

domínio psicomotor e encontram respaldo nas palavras de Armstrong (2003), ao relatar que:  

 

[...] o role-play foi considerado efetivo para o desenvolvimento de habilidades de educação 

superior, tais como pesquisa, análise e comunicação para a maioria dos estudantes [...], bem como 

na compreensão da prática do negócio, práticas de comunicação oral em ambiente de negócios, 

práticas interpessoais e trabalho em equipe.  

 

Aspectos dos problemas operacionais, observados nas desvantagens do role-play, encontram-

se diretamente relacionados a falhas no planejamento decorrentes da falta de um experimento 

piloto que, segundo Campos (2000), [...] “é aquele que se faz previamente à realização da 

pesquisa propriamente dita, e visa a testar o método de trabalho e os processos técnicos  

envolvidos na execução dos experimentos.” 
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5 COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

 

 

Um dos objetivos desta pesquisa consiste na apresentação dos comentários, conclusões e 

sugestões para futuros trabalhos na área educacional contábil. 

 

5.1 Comentários 

 

Aspectos operacionais, comportamentais e metodológicos apresentam potencial para 

influenciar direta ou indiretamente nos resultados obtidos. Assim, se faz necessário um 

adendo descritos nos tópicos a seguir: 

 

 

5.1.1 Aspectos Operacionais 

 

Muitas dificuldades expressadas pelos participantes da experiência como: tempo reduzido 

para apresentação dos trabalhos, formação aleatória dos grupos, cadeiras fixas no exercício 

grupal, nível muito alto de conhecimentos contábeis exigidos para a confecção dos trabalhos e 

número excessivo de questionários preenchidos poderiam ser dirimidos se o experimento 

tivesse sido submetido a um teste-piloto, o que permitiria o ajuste de alguns procedimentos 

operacionais. 

 

 

5.1.2 Aspectos Comportamentais 

 

a) No decorrer de todo o curso, teve-se a oportunidade de observar o comportamento pessoal 

dos alunos nas atividades desenvolvidas. Considerando-se as próprias limitações profissionais 

na análise comportamental, depreende-se, preliminarmente, que antes da aplicação 

experimental, a turma B apresentou uma motivação participativa superior em relação ao 

comportamento participativo observado na turma A. Entretanto, as inserções participativas da 

turma A apresentaram níveis de percepção superiores nas interrelações dos conteúdos 

programáticos com o universo empresarial.  
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Essas observações encontram subsídios explicativos por meio da verificação da análise 

descritiva ao considerar que a turma A apresenta um percentual de 40% de alunos que já 

freqüentaram um curso superior anteriormente em comparação com 30% da turma B. 

 

Destaque-se, também, o fato de que, aproximadamente, 21% dos alunos da turma A trabalham 

em horário integral e na turma B o percentual de alunos é, aproximadamente, 9%.  

 

Por fim, verificou-se que cerca de 18% dos alunos da turma A têm mais de 22 anos em 

comparação com 9% da turma B, que pertencem à mesma faixa etária. 

 

b) Considerando-se a verificação do comportamento no decurso do processo experimental, 

depreende-se que o “exercício grupal” apresentou limitações restritivas em suas observações 

comportamentais nas turmas A e B em virtude de não ter sido filmado e sua aplicação ter 

ocorrido em um ambiente amplo e inapropriado para observações mais detalhadas sobre 

aspectos de liderança e participação discente. 

 

Observou-se,em linhas gerais, que as turmas aparentaram interesse motivacional na resolução 

do exercício grupal, reclamaram do posicionamento fixo das cadeiras, fato que deliberou que 

alguns grupos procurassem assentos no chão do auditório. 

 

Notou-se que o tempo estipulado para a resolução do exercício foi superestimado, 

ocasionando que um percentual médio de 50% dos grupos envolvidos no quase-experimento, 

terminassem antes do tempo previsto. O nível dos trabalhos desenvolvidos no exercício 

grupal foi considerado bom para ambas as turmas. 

 

c) A verificação do comportamento na aplicação da modalidade didática do “role-play” no 

decurso do processo experimental encontra respaldo nos trabalhos de Adams et al.(2002) e 

Campos (2004) que classificam o comportamento discente quando atuando em grupo de 

aprendizagem. Por meio da observação e adaptação desses critérios, o comportamento dos 

alunos no role-play situa-se em duas classes:  
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 Participação ativa (P.ativa): o aluno toma iniciativa e interage com os demais 

participantes do role-play. 

 Participação passiva (P.passiva): o aluno apenas acompanha o desenvolvimento do 

role-play e não evidencia iniciativa de interação com os demais participantes do role-

play .  

 

Em relação ao comportamento apresentado nos grupos das turmas A e B, buscando-se evitar 

qualquer identificação dos discentes envolvidos no experimento, foram enumerados por 

intermédio das siglas: G1.1 (Grupo 1 aluno 1), G2.1 (Grupo 2.aluno 1) e assim 

sucessivamente, conforme pode-se observar no Quadro 19: 

 

Quadro 19: Tipo de participação discente no role-play  

TURMA A TIPO DE PARTICIPAÇÃO TURMA B TIPO DE PARTICIPAÇÃO 

 GRUPO 1 G1.1 = P.ativa ( Líder) 

G1.2 = P.ativa 

G1.3 = P.passiva 

G1.4 = P.passiva 

G1.5 = P.passiva 

G1.6= P.passiva 

 GRUPO 1 G1.1 = P.ativa (Líder aparente) 

G1.2 = P.ativa (Líder aparente) 

G1.3 = P.ativa 

G1.4 = P.ativa 

G1.5 = P.ativa 

G1.6= P.passiva 

G1.7= P.passiva 

 

GRUPO 2 G2.1 = P.ativa (Líder aparente) 

G2.2 = P.ativa (Líder aparente) 

G2.3 = P.ativa 

G2.4 = P.ativa 

G2.5 = P.ativa 

G2.6= P.passiva 

G2.7= P.passiva 

GRUPO 2 G2.1 = P.ativa (Líder ) 

G2.2 = P.ativa 

G2.3 = P.ativa 

G2.4 = P.ativa 

G2.5 = P.passiva 

G2.6= P.passiva 

G2.7= P.passiva 

GRUPO 3 G3.1 = P.ativa (Líder) 

G3.2 = P.ativa 

G3.3 = P.ativa 

G3.4 = P.ativa 

G3.5 = P.ativa 

G3.6= P.ativa 

GRUPO 3 G3.1 = P.ativa (Líder) 

G3.2 = P.ativa 

G3.3 = P.ativa 

G3.4 = P.ativa 

G3.5 = P.passiva 

 

GRUPO 4 G4.1 = P.ativa (Líder aparente) 

G4.2 = P.ativa (Líder aparente) 

G4.3 = P.ativa 

GRUPO 4 G4.1 = P.ativa.(Líder) 

G4.2 = P.ativa 

G4.3 = P.passiva 
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G4.4 = P.passiva 

G4.5 = P.passiva 

G4.6= P.passiva 

G4.7= P.passiva 

G4.4 = P.passiva 

G4.5 = P.passiva 

G4.6= P.passiva 

 

GRUPO 5 G5.1 = P.ativa (Líder aparente) 

G5.2 = P.ativa (Líder aparente) 

G5.3 = P.ativa 

G5.4 = P.passiva 

G5.5 = P.passiva 

GRUPO 5 G5.1 = P.ativa (Líder ) 

G5.2 = P.ativa 

G5.3 = P.ativa 

G5.4 = P.ativa 

G5.5 = P.passiva 

G5.6 = P.passiva 

G5.7 = P.passiva 

G5.8 = P.passiva 

GRUPO 6 G6.1 = P.ativa (Líder aparente) 

G6.2 = P.ativa (Líder aparente) 

G6.3 = P.ativa 

G6.4 = P.passiva 

G6.5 = P.passiva 

G6.6= P.passiva 

G6.7= P.passiva 

GRUPO 6 G6.1 = P.ativa (Líder ) 

G6.2 = P.ativa 

G6.3 = P.ativa 

G6.4 = P.passiva 

G6.5 = P.passiva 

G6.6= P.passiva 

G6.7= P.passiva 

 

 

Em linhas gerais, levando-se em consideração os argumentos apresentados nas tomadas de 

decisões, perguntas e respostas, os trabalhos grupais entregues, confirmam que a turma A 

demonstrou um nível de conhecimento abrangente no universo empresarial, corroborando as 

observações percebidas antes do experimento. 

 

As discussões ratificavam um total envolvimento com o papel escolhido, a ponto da 

necessidade de algumas intervenções moderadoras, objetivando o controle dos ânimos no 

decurso do role-play da Cia. Aérea. 

 

Na turma B, considerando-se os argumentos apresentados nas tomadas de decisões, perguntas 

e respostas e os trabalhos grupais entregues, demonstraram um nível de conhecimento menos 

abrangente no universo empresarial, plenamente justificado por meio das diferenças nos 

percentuais de alunos participantes do mercado de trabalho, concluintes de curso superior e 

faixa etária consideradas inferiores em comparação com os percentuais dos alunos da turma 

A. 
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Os debates demonstravam que alguns componentes dos grupos não estavam completamente 

envolvidos com o papel escolhido, havendo necessidade de intervenções moderadoras para 

trazer a discussão a um nível de seriedade mínimo exigido para o caso da Cia. Aérea. 

 

 

5.1.3 Aspectos Metodológicos 

 

Aspectos de Validade e Confiabilidade na pesquisa quantitativa e qualitativa são 

significativamente importantes. Cohen et al.apud Campos (2004, p. 153) citam: 

 

a confiabilidade é uma condição necessária porém não suficiente para a.validade de uma pesquisa. 

Para dados qualitativos, a validade pode ser vista por intermédio da honestidade, da profundidade, 

da riqueza e do escopo dos dados conseguidos, dos participantes abordados, da extensão da 

triangulação e da objetividade do pesquisador. Para os dados quantitativos, a validade pode ser 

melhorada por intermédio da amostragem cuidadosa, da instrumentação apropriada e do 

tratamento estatístico de dados adequado. 

 

No decorrer do experimento, adotou-se um desenho do design quase-experimental de grupo 

de controle não equivalente em virtude da impossibilidade de aplicação da escolha aleatória 

em turmas selecionadas previamente por intermédio do sistema de matrículas institucional.  

 

Segundo Ximenes e Araújo (1995) a validade de uma pesquisa é comparada com o “tiro ao 

alvo” e refere-se ao fato [...] “do indivíduo estar ou não atirando no alvo correto, ao passo.que 

a precisão refere-se à variação individual de tiro para tiro quando o alvo correto está sendo 

considerado”. Esse mesmo autor faz distinção entre a validade interna (inferências para a 

população-alvo, usando informações obtidas de uma amostra) e validade externa (diz respeito 

à inferência para além da população-alvo, pressupondo a generalização dos achados, partindo-

se de premissas). 

 

Cohen et al. apud Campos (2004, p. 153) argumentam que a validade interna pode ser tratada 

por intermédio do exame dos dados pelos colegas e por meios mecânicos para registrar, 

armazenar e recuperar dados.  

 

Essa pesquisa utilizou-se do exame dos dados pelos colegas, meios informatizados e gravação 

em vídeo da apresentação da modalidade didática do role-play permitindo o exame dos dados 

e variáveis utilizadas nesta pesquisa.  
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A validade externa não permite generalizações dos resultados desta pesquisa em virtude do 

número reduzido de alunos envolvidos na experiência (28 alunos na turma A e 32 alunos na 

turma B). Além disso os grupos foram definidos por conveniência e disponibilidade não 

podendo ser considerados representativos da população de alunos da instituição. 

Embora os resultados não possam ser generalizados, as informações obtidas apresentam 

potencial de contribuição nas reflexões metodológicas no campo da educação contábil. 

 

 

5.2 Conclusões 

 

Para avaliar se o nível da percepção da aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e 

satisfação discente é maior quando o estudo é feito por intermédio da inserção da modalidade 

didática do role-play ou por intermédio de um exercício grupal recorreu-se, inicialmente, a 

estatística descritiva  

 

As médias atribuídas ao role-play excedem o exercício grupal. As turmas A e B apresentam 

diferenças no nível de avaliação do exercício grupal e as médias relativas à habilidade de 

trabalhar em equipe, aprendizagem (aplicar) e (analisar) são maiores que os valores 

encontrados no role-play .  

 

Os testes de médias não paramétricos foram aplicados para responder aos questionamentos 

dessa pesquisa. A aplicação do Teste de Média (Mann-Whitney) demonstra uma quase 

inexistência de diferenças significativas “entre as turmas”. A diferença significativa da turma 

B relativa ao objetivo da aprendizagem (avaliar) beneficia a modalidade didática do role-play  

 

Por intermédio do Teste de Sinais verificou-se uma quase inexistência de diferenças 

significativas “nas turmas isoladas” na satisfação e aprendizagem percebidas no role-play em 

comparação ao exercício grupal na turma A e B. 

 

A diferença significativa na percepção do desenvolvimento de habilidades analíticas e de 

pesquisa da turma A favorece a modalidade didática do role-play . Concomitantemente a 

percepção do desenvolvimento da habilidade analítica, satisfação com a participação e 



 

 

117 

disposição em participar novamente da turma B, favorecem a modalidade didática do role-

play . 

 

Constata-se a existência de diferenças de percepção “entre as turmas” e “turmas isoladas” no 

nível da percepção da aprendizagem, desenvolvimento de habilidades (analíticas e de 

pesquisa), satisfação com a participação e disposição em participar que respaldam a 

modalidade didática do role-play em relação ao exercício grupal.  

 

Esses resultados convergem com o posicionamento de Sogunro (2004): 

 

[...] o role-play possui credibilidade para engendrar maior compreensão de práticas críticas e 

atitudes [...]. Isto não significa, porém, que as técnicas tradicionais devam ser abandonadas, mas 

que o role-play pode apresentar um importante papel como método educacional complementar, no 

fortalecimento da efetividade do ensino e aprendizagem de negócios. 

 

A estatística descritiva foi mais uma vez empregada para averiguar influência do estilo de 

aprendizagem com o nível da satisfação, aprendizagem e desenvolvimento de habilidade 

percebida pelos discentes com a inserção da modalidade didática do role-play e exercício 

grupal. Os resultados informam que os alunos conciliadores e divergentes representam cerca 

de 80% do grupo comparativamente com 20% que representam os alunos assimiladores (que 

aprendem melhor quando o professor explica de maneira organizada) e convergentes (que 

preferem que o professor os ajude a colocar a informação em prática por meio de trabalhos 

individualizados). 

 

A aplicação dos Testes de Média (Kruskall-Wallis) confirma uma quase inexistência de 

diferenças significativas quanto ao desenvolvimento de habilidades, satisfação, aprendizagem 

quando segmentadas nos estilos de aprendizagem dos participantes da pesquisa. As diferenças 

significativas encontradas evidenciam que 100% dos alunos assimiladores e convergentes da 

turma B consideram alta a efetividade do role-play no aprendizado. 

 

Os resultados estatísticos evidenciam uma pequena influência no nível de satisfação, 

aprendizagem e desenvolvimento de habilidade percebida pelos discentes com a inserção da 

modalidade didática do role-play e exercício grupal quando segmentados nos estilos de 

aprendizagem. Em contraposição, Batista (2004, p. 86) manifesta a inexistência total de 
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diferenças significativas dos estilos de aprendizagem no nível de satisfação, desenvolvimento 

de habilidades e aprendizagem percebidas nos jogos de empresas.  

 

A avaliação docente apresentou diferenças significativas em relação ao estímulo do professor 

pelo conteúdo do curso após aplicação das modalidades didáticas do role-play e exercício 

grupal. As diferenças residem na verificação que a avaliação docente pré-experimento 

(considerando-se a aula expositiva e exercícios) 65% dos alunos classificaram “alto” o nível 

de estímulo docente ao conteúdo do curso e, na avaliação pós-experimento (considerando-se 

as modalidades didáticas do role-play ), esse percentual aumenta para 84% dos alunos. 

 

Esses resultados apoiam parcialmente os achados apresentados por Craig e Amernic (1994) ao 

evidenciarem que a modalidade didática do role-play contribui para o estímulo à participação 

dos estudantes e desperta o entusiasmo com o conteúdo. 

 

Considerando-se a quase total inexistência de diferenças significativas encontradas nesta 

pesquisa, vale ressaltar que os testes não paramétricos apresentam a maioria dos dados em 

postos que eles ocupam numa série de dados ordenados por valores crescentes, série essa que 

reúne num só conjunto os dados de todas as amostras que vão ser comparadas (CAMPOS, 

2000). Assim, depreende-se que esse aspecto dos testes não paramétricos apresenta-se 

potencialmente influente na supressão de grandezas e diferenças significativamente 

importantes para esta pesquisa.  

 

Em que pese à importância das informações encontradas na análise estatística desta pesquisa, 

os resultados do focus group revelam substancialmente aspectos do domínio afetivo com 

direito ao brilho nos olhos, sorriso nos lábios e a expressão da verdadeira sensibilidade 

discente na condução legítima das reflexões docentes. 

 

Na análise do focus group, aspectos da satisfação com o role-play foram expressas por meio 

das palavras: “integra”, “inovação”, “interessante”, “sensações”, “encarna”, “surpresa”, 

“sentimento”, “surpreendente”, “bizarro”, “nervosismo” e “emoção”. Esses sentimentos 

evidenciam claramente aspectos do domínio afetivo e encontram respaldo na visão de 

Sheperd (2004): “O role-play é considerado altamente efetivo para o aprendizado de atitudes 

e comportamentos”.  
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Por conseguinte, a terceira pergunta e suas subdivisões revelam aspectos do desenvolvimento 

de habilidades de comunicação, pesquisa e empatia que estão diretamente relacionados ao 

domínio psicomotor, ancorando-se nas palavras de Armstrong (2003, p. 9):  

 

[...] o role-play foi considerado efetivo para o desenvolvimento de habilidades de educação 

superior, tais como pesquisa, análise e comunicação para a maioria dos estudantes [...] bem como 

na compreensão da prática do negócio, práticas de comunicação oral em ambiente de negócios, 

práticas interpessoais e trabalho em equipe. 

 

Conclui-se, com base nos resultados alcançados, ainda que a modalidade deve ser utilizada 

em complementação a outras modalidades de forma a contemplar possibilidades de 

aprendizagem aos alunos.  

 

Objetivando-se o fomento do arcabouço científico contábil e a continuidade da pesquisa 

sugere-se: 

 

1) Aplicação da modalidade didática do role-play em outras disciplinas, buscando-se novas 

comparações e cruzamentos das percepções com os estilos de aprendizagem. 

 

2) Aplicação da modalidade didática do role-play e verificação de sua influência no 

desempenho acadêmico contábil. 

 

3) Verificar se a modalidade didática do role-play aplicada nas séries iniciais do curso de 

Ciências Contábeis exerce influência na redução da evasão discente. 

 

Finalmente, verificar o nível de percepção docente em relação à modalidade didática do role-

play e as possíveis causas de rejeição e/ou aceitação dessa modalidade nas diferentes regiões 

brasileiras. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICES : INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

QUESTIONÁRIO I 

PERFIL DO PARTICIPANTE 

Esse teste tem por objetivo levantar seu perfil, sobre as afirmações aqui apresentadas 

(numeradas de 01 a 13).  

 
 
Marque suas respostas na folha apropriada, apenas com um X no círculo correspondente. 
 
 
1. Em que período você realizou seus estudos de ensino médio ? 
. 
..Diurno (só manhã ou só tarde) 
..Diurno integral (manhã e tarde) 
..Noturno 
..Maior parte diurno 
..Maior parte noturno 
..Metade no diurno, metade no noturno 
 
2. Você já começou algum outro curso superior ? 
  
..Não 
..Sim, mas abandonei 
..Sim, mas vou desistir do atual 
..Sim, e vou fazer os dois 
..Sim, mas ainda não resolvi o que fazer 
..Sim, e já concluí 
 
3. Estado Civil 
. 
..Solteiro 
..Casado 
..Desquitado, Divorciado, Separado Judicialmente 
..Viúvo 
..Outro 
 
4. Você exerce atualmente atividade remunerada ? 
  
 .Não 
 .Eventualmente 
 .Em meio-período (até 20 horas semanais) 
 .Em tempo semi-integral (de 21 a 32 horas semanais) 
 .Em tempo integral (mais de 32 horas semanais) 
 

5. Qual seu Sexo? 

 
 .Masculino 
 .Feminino 
 

 

 

6. Como pretende se manter durante seus estudos universitários ? 

  

http://www.fuvest.br/scr/qasen.asp?anofuv=2006&fase=3&carr=TOT&quest=08&tipo=1&grupo=1
http://www.fuvest.br/scr/qasen.asp?anofuv=2006&fase=3&carr=TOT&quest=10&tipo=1&grupo=1
http://www.fuvest.br/scr/qasen.asp?anofuv=2006&fase=3&carr=TOT&quest=15&tipo=1&grupo=1
http://www.fuvest.br/scr/qasen.asp?anofuv=2006&fase=3&carr=TOT&quest=20&tipo=1&grupo=1
http://www.fuvest.br/scr/qasen.asp?anofuv=2006&fase=3&carr=TOT&quest=27&tipo=1&grupo=1
http://www.fuvest.br/scr/qasen.asp?anofuv=2006&fase=3&carr=TOT&quest=21&tipo=1&grupo=1
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 .Somente com recursos dos pais 
 .Trabalhando, mas contando, para o essencial, com os recursos da família 
 .Trabalhando para participar do rateio das despesas da família  
 Por minha conta, com recursos oriundos de trabalho remunerado 
 Com bolsa de estudos ou crédito educativo 
  Com bolsa ou crédito educativo, trabalhando e contando ainda com o apoio da família 
 Outros 

 

7. Qual sua idade? 

 
 .Até 16 anos 
 .17 anos 
 .18 anos 
 .19 anos 
 .20 anos 
 .21 anos 
 .de 22 a 25 anos 
 .Acima de 25 anos 

 

 8. Você já atuou em alguma peça teatral ?. 

  
  Sim 
  Não 

  

9. Você costuma freqüentar peças teatrais? 
  
  Não 
  Eventualmente 

  Frequentemente 

 

10. Qual o grau de instrução mais alto que seu pai obteve ? 

 
 Não frequentou escola  

 Iniciou o ensino fundamental, mas abandonou entre a 1ª e a 4ª série  

 Iniciou o ensino fundamental, mas abandonou entre a 5ª e a 8ª série  

 Ensino Fundamental completo (1ª a 8ª series)  

 Ensino Médio incompleto  

 Ensino Médio completo  

 Universitário incompleto  

 Universitário completo 

 Mestrado ou Doutorado  

 

11. Qual o grau de instrução mais alto que sua mãe obteve ? 

 
 Não frequentou escola  

 Iniciou o ensino fundamental, mas abandonou entre a 1ª e a 4ª série  

 Iniciou o ensino fundamental, mas abandonou entre a 5ª e a 8ª série  

 Ensino Fundamental completo (1ª a 8ª series)  

 Ensino Médio incompleto  

 Ensino Médio completo  

 Universitário incompleto  

 Universitário completo 

 Mestrado ou Doutorado  

 

 

 

 

12- Qual é a renda familiar mensal (em reais) de sua casa ? 
 

http://www.fuvest.br/scr/qasen.asp?anofuv=2006&fase=3&carr=TOT&quest=28&tipo=1&grupo=1
http://www.fuvest.br/scr/qasen.asp?anofuv=2006&fase=3&carr=TOT&quest=24&tipo=1&grupo=1
http://www.fuvest.br/scr/qasen.asp?anofuv=2006&fase=3&carr=TOT&quest=24&tipo=1&grupo=1
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 Inferior a 500 

 Entre 500 e 1500  

 Entre 1500 e 3000  

 Entre 3000 e 5000  

 Entre 5000 e 7000  

 Entre 7000 e 10000  

 Superior a 10000  

 

13- Você é repetente nesta disciplina? 
 
  Sim 
  Não 
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 QUESTIONÁRIO II 

ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

INSTRUÇÕES  

O Inventário de Estilos de Aprendizagem é um instrumento que auxiliará na identificação do seu próprio estilo de 
aprendizagem e na maneira como você relaciona suas idéias. 
Os principais estágios do processo de aprendizagem são: Experiência Concreta (EC), Observação Reflexiva 
(OR), Conceitualização Abstrata (CA), Experimentação Ativa (EA). 
 
Exemplo de resposta: 
Abaixo existem nove linhas com quatro sentenças em 4 colunas.  
Em cada linha, distribua valores que variem de 1 a 4, de acordo com a coluna que melhor caracterize seu estilo 
de aprendizagem. 

 

  1ª COLUNA 2ª COLUNA  3ª COLUNA  4ª COLUNA  

Linha 1 Aprendo melhor quando  Escolho  Experimento  Envolvo-me  Pratico  

 
Se você aprende melhor primeiro(1) praticando, segundo(2) experimentando, terceiro(3) envolvendo-se, 
quarto(4) escolhendo. 

Então, preencherá da seguinte maneira: 
 

  1ª COLUNA 2ª COLUNA  3ª COLUNA  4ª COLUNA  

Linha 1 Aprendo melhor quando  Escolho 4 Experimento 2 Envolvo-me 3 Pratico 1 

 
Esteja certo que distribuiu valores diferentes entre 1 e 4 para cada uma das palavras de cada linha, valores 
repetidos não serão aceites e invalidarão seus resultados. 

 

SEQÜÊNCIA DE RESPOSTAS 

 
  1ª COLUNA 2ª COLUNA  3ª COLUNA  4ª COLUNA  

Linha 1 Aprendo melhor quando  Escolho  Experimento  Envolvo-me  Pratico  

Linha 2 Aprendo melhor quando  
Sou 
receptivo 

 Sou 
coerente 

 
Sou analítico 

 Sou 
imparcial 

 

Linha 3 Aprendo melhor quando  Sinto  Observo  Penso  Ajo  

Linha 4 Aprendo melhor quando  
Aceito a 
situação 

 
Corro riscos 

 Avalio a 
situação 

 Presto 
atenção 

 

Linha 5 Aprendo melhor quando  
Utilizo a 
intuição 

 Obtenho 
resultados 

 Utilizo a 
lógica 

 
Questiono 

 

Linha 6 
Quando estou 
aprendendo 

Prefiro o 
abstrato 

 Prefiro a 
observação 

 Prefiro o 
concreto 

 Prefiro a 
ação 

 

Linha 7 
Quando estou 
aprendendo 

Vivo o 
presente 

 Sou 
reflexivo 

 Projeto-me 
no futuro 

 Sou 
pragmático 

 

Linha 8 Aprendo melhor quando  

Apoio-me 
em minha 
experiência 

 

Observo 

 

Conceitualizo 

 

Experimento 

 

Linha 9 Aprendo melhor quando  
Concentro-
me 

 Sou 
reservado 

 
Racionalizo 

 Sou 
responsável 

 

 

PARTE INFERIOR, DESTINADA A 
SOMA DAS LINHAS 
 
 

EC= Some 
os valores 
das linhas 
2,3,4,5,7,8 
 

 OR= ( Some 
os valores 
das linhas 
1,3,6,7,8,9) 
 

 CA= ( Some 
os valores 
das linhas 
2,3,4,5,8,9) 
 

 EA= ( Some 
os valores 
das linhas 
1,3,6,7,8,9) 
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