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RESUMO 
Mudanças têm ocorrido no perfil do estudante egresso contabilista, requerendo destes 
conhecimentos específicos das técnicas contábeis, e ainda desenvolvimento de competências 
múltiplas e visão holística do mundo dos negócios. Entretanto, pesquisas mostram que os 
estudantes não se sentem preparados ao concluir o curso de Ciências Contábeis. O método 
PBL traz como proposta o estímulo ao pensamento crítico, habilidades para solução de 
problemas e a aprendizagem de conceitos na área em questão. Este método diferencia-se das 
abordagens convencionais, pois o ensino é centrado no estudante, inicia-se com o uso de 
problemas, para direcionar, motivar e focar a aprendizagem. Porém, o uso do PBL ainda é 
incipiente na área contábil. O presente trabalho objetiva verificar a efetividade do método 
PBL no curso Ciências Contábeis da FEA-RP/USP. Os resultados estatísticos encontrados por 
meio da análise fatorial, alpha de Cronbach e regressão permitiram verificar que, a partir da 
adesão do estudante ao método, os mesmos ganham conhecimento na área, adquirem 
capacidade para resolução de problema, melhoram sua comunicação, desenvolvem 
habilidades, e adquirem confiança, apresentando consonância com o trabalho de Kanet e 
Barut (2003). Tal resultado também corrobora com meta-análise conduzida na área médica 
por Norman e Schmidt (2000) e Albanese e Michell (1993). Contudo, não há um método que 
resolva todos os problemas de ensino-aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

Mudanças têm ocorrido no perfil do estudante egresso contabilista, requerendo destes 
não só os conhecimentos específicos das técnicas contábeis, mais também o desenvolvimento 
de competências múltiplas e a visão holística do mundo dos negócios. Entretanto, há a 
questão de que os estudantes não se sentem preparados, conforme mostram as pesquisas 
realizada por Nossa (1999, p. 7): “a maioria das pesquisas menciona que o aluno que conclui 
o curso de Ciências Contábeis não está preparado para o mercado de trabalho”. 
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Isso leva as Instituições de Ensino Superiores (IES) a buscarem atender, por meio de 
metodologias, métodos e meios pedagógicos, os anseios dessa nova geração de estudantes e a 
atender também às Leis e Resoluções normatizadoras dos cursos existentes. 

Uma forma de preencher as lacunas existentes é implementando métodos pedagógicos 
diferentes dos normalmente utilizados, saindo de uma abordagem em que o professor assume 
uma posição ativa e o estudante, em oposição, toma uma atitude passiva, em direção a uma 
metodologia de ensino-aprendizagem que esteja centrada no estudante, de modo que esse 
desempenhe um papel mais ativo. 

Anastasiou e Alves (2003, p. 71) expõem que não é fácil para os docentes lidar com 
estratégias diferentes, pois existe um habitus de trabalho em que predomina a exposição de 
conteúdo, as aulas expositivas. Para as autoras, “esse habitus reforça uma ação de transmissão 
de conteúdos prontos, acabados e determinados. Foi assim que vivenciamos a universidade 
como alunos”. Sendo assim, os docentes devem buscar adquirir também conhecimentos e 
experiências relativos à educação. 

No método tradicional de ensino, o professor é o centro do processo, utiliza-se de 
aulas expositivas na maior parte e, para tanto, basta ter domínio do conteúdo para que os 
estudantes aprendam, pois são adultos e auto-motivados. Conforme Gil (2005), esse quadro 
permaneceu indiscutível no período em que os cursos universitários eram poucos e os 
estudantes passavam pelo crivo de uma seleção rigorosa, o que acontece ainda no âmbito das 
instituições públicas, diferentemente das instituições privadas. 

O método pedagógico pode ser entendido como os métodos de ensino desenvolvidos 
por determinado ramo do conhecimento, em busca de atingir objetivos. Conforme Nérici 
(1977, p. 277), método de ensino é “o conjunto de momentos e técnicas logicamente 
coordenados, tendo em vista dirigir a aprendizagem do educando para determinados 
objetivos”. Para Libâneo (1994), os métodos são os meios adequados para realizar objetivos. 
Cada área do conhecimento desenvolve métodos próprios. 

Deve-se estar atento à forma como se pretende ensinar na universidade, pois segundo 
Cavalcanti (1999) e Oliveira (2007), os adultos têm um maior número de experiências 
(conhecimento prévio) que as crianças, além de serem independentes e em busca de questões 
significativas para o seu dia-a-dia. A Educação de Adultos é a proposta da Andragogia. Ela é 
uma prática antiga, mesmo que só agora seja objeto de estudo. 

Portanto, deve-se almejar continuamente o desenvolvimento destas pessoas, para que 
elas sejam capazes de aprender a aprender. O estudante necessita estar seguro de suas 
habilidades profissionais (com consciência, espírito científico, pensamento reflexivo e crítico) 
e comprometido com a sociedade em que está inserido. 

A andragogia, segundo Cavalcanti e Gayo (2005, p. 49), utiliza-se de alguns métodos 
que envolvem discussões em grupo, exercícios de simulação, discussões de casos e PBL. 

O Problem Based Learning (PBL), conhecido no Brasil por Aprendizagem Baseada 
em Problema (ABP), surgiu no final dos anos 60, na McMaster University Medical School, 
Canadá, e, em pouco tempo, difundiu-se pelo mundo, em várias Universidades, 
principalmente, nas escolas de Medicina. O PBL é centrado no estudante e inicia-se com um 
problema real ou simulado, procurando estimulá-los a solucionar o problema em questão, por 
meio do desenvolvimento de habilidades e atitudes positivas e pensamento crítico, e a 
procurar por um conhecimento mais consistente e duradouro sobre o tema pesquisado. Desse 
modo, aprende-se a aprender, tornando-se responsáveis pela própria aprendizagem. Para o 
estudo por meio do PBL, cria-se um grupo tutorial, composto de um tutor (professor) e de 5 a 
8 estudantes, dos quais um será o secretário e o outro, o líder. 

Assim, a pesquisa tem como objetivo a investigação sobre a efetividade da utilização 
do método PBL no curso Ciências Contábeis em uma Instituição de Ensino Superior. Para a 
apreciação da efetividade, a pesquisa está fundamentada no trabalho dos autores Kanet e 
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Barut (2003), que definem um modelo de avaliação da efetividade a partir da adesão do 
estudante ao método. 

Segundo Souza (2000, p. 42), para que “se consiga a máxima efetividade no processo 
de aprendizagem, são necessários o engajamento e a participação ativa [...]”. 

Pretende-se, portanto, contribuir para a eficácia do ensino-aprendizagem no curso de 
Ciências Contábeis por meio desta pesquisa. 

 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Conceito E Origem Do Problem Based Learning – PBL 

Analisando as exigências legais, sociais e profissionais do contabilista, o curso de 
Ciências Contábeis deve preparar seus egressos, futuros profissionais, para enfrentar as 
possíveis situações, complexas ou não, que possam vir a enfrentar no mercado de trabalho. 
Exige então o desenvolvimento de várias habilidades, o espírito científico, o pensamento 
crítico-reflexivo e a capacidade de solucionar problemas. Para tanto, métodos do ensino na 
área contábil devem ser estudados. Um método de ensino inovador na área contábil é o 
Problem Based Learning (PBL). 

O PBL, conhecido no Brasil por Aprendizagem Baseada em Problema (ABP), surgiu 
no final dos anos 60, na McMaster University Medical School, Canadá, e, em pouco tempo, 
difundiu-se pelo mundo, em várias Universidades, principalmente, nas escolas de Medicina. 
No Brasil, alguns exemplos também são observados como: Universidade Federal de São 
Paulo – UNIFESP, Universidade Estadual de Londrina – UEL, em todos os cursos da Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – EACH/USP. 

O método Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é centrado em volta da 
discussão, por pequenos grupos de estudantes, acerca de um problema apresentado, sob a 
supervisão de um tutor. É um método que encoraja o aprendizado individual do estudante para 
um conhecimento mais profundo, tornando-o responsável pela sua própria aprendizagem. 
(SCHMIDT, 1993). 

Sendo assim, o PBL estimula o pensamento crítico, habilidades para solução de 
problemas e a aprendizagem de conceitos na área em questão. Para Ribeiro (2005), suas 
principais diferenças em relação às abordagens convencionais é que: (i) o ensino é centrado 
no estudante e o professor passa a ser um facilitador da aprendizagem; (ii) usa de problemas 
para iniciar, direcionar, motivar e focar a aprendizagem.  

O PBL propõe trazer para a vida do profissional, segundo Hadgraft e Holecek (1995, 
p. 8), atributos como a adaptabilidade a mudanças, habilidade de resolver problemas em 
situações não rotineiras, pensamento crítico e criativo, adoção de uma abordagem sistêmica 
ou holística, trabalho em equipe, capacidade de identificação de pontos fortes e fracos e 
compromisso com o aprendizado e aperfeiçoamento contínuos. 

 
2.2 PBL Como Método De Ensino Na Área Contábil 

O PBL é um método que procura aprofundar o conhecimento do estudante, com 
estratégias e comportamentos aplicáveis, por meio de leituras prévias, discussões em grupos, e 
propõe despertar nos estudantes a habilidades de resolver problemas e o raciocínio crítico. 

Para Araujo e Rodrigues (2006, p. 3), o principal fundamento do método é “ensinar o 
aluno a aprender, buscando conhecimento por meio de difusão variados”. 

Para Cyrino e Toralles-Pereira (2004, p. 782), o PBL encontra suas raízes na teoria do 
conhecimento de John Dewey, tendo como proposta educativa que a “aprendizagem parte de 
problemas ou situações que intencionam gerar dúvidas, desequilíbrios ou perturbações 
intelectuais”. 
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Ribeiro (2005) expõe que a maioria dos autores encontra fundamentação para o PBL 
na premissa da psicologia cognitivista de que a aprendizagem não é um processo de repetição 
(quando não há relação do novo conteúdo com o anterior, sem significado), mas de 
construção de novos conhecimentos (relaciona-se o novo conteúdo com o conhecimento 
prévio do estudante). 

O estudante usa seu conhecimento prévio e outros recursos cognitivos para fazer suas 
inferências. O processador ativo, que une as estruturas e conceitos familiares ou previsíveis no 
texto, com novas formas ou funções; faz emissão e verificação constante das hipóteses, as 
quais levam à construção da compreensão da mensagem. Conhecimento prévio é o grande 
responsável pela reconstrução de um ou mais significados do texto. 

Schmidt (1993) explica que o termo estrutura cognitiva se refere ao conhecimento 
armazenado por longo termo na memória. Esse conhecimento é considerado organizado de 
um certo modo; por isso, é chamada estrutura cognitiva. 

Mamede e Penaforte (2001) argumentam que tem-se discutido o PBL como um 
protótipo de uma nova classe de abordagens institucionais que pode ser descrita como 
construtivista, colaborativa e contextual. Entretanto, vários aspectos ainda requerem 
investigações. Dentre essas questões, os autores destacam: de onde parte e qual a natureza das 
idéias que brotam durante a discussão em grupo? Há realmente a construção de novas idéias 
enquanto os estudantes elaboram sobre o problema? É a natureza da rede semântica 
resultante, verdadeiramente orientada por problema? 

Entretanto, para os autores, tais questões não fragilizam o PBL, pois seus pilares estão 
assentados nos princípios da aprendizagem derivados dos desenvolvimentos mais recentes da 
psicologia cognitivista, sendo o PBL uma abordagem educacional sobre uma considerável 
fundamentação empírica. 

Espera-se que esse método possa contribuir na preparação do estudante egresso do 
curso de Ciências Contábeis, levando-o a analisar o problema, buscar seus conhecimentos 
prévios e reestruturá-los por meio do estudo individual e discussões em equipes, sendo dessa 
forma motivado intrinsecamente e fazendo com que ele se sinta apto a exercer as atividades 
de contador. 

 
2.3 O Papel Do Professor E Do Estudante No PBL 

O estudo por meio do PBL traz mudanças para o papel dos professores e estudantes. 
Cria-se um grupo tutorial, composto de um tutor (professor) e de 5 a 8 estudantes, dos quais 
um será o líder e o outro, o secretário. 

Os professores passam a ser tutores que, conforme Ribeiro (2005, p. 61), tem a função 
de “orientar, explicar conceitos, sanar dúvidas com relação aos requisitos do projeto e às 
tarefas a serem cumpridas”. 

A atuação do professor para o PBL exigirá dele mais participação, planejamento, 
trabalho cooperativo na escola e tomada de decisões. Portanto, de acordo com Cyrino e 
Toralles-Pereira (2004), para um aprendizado de conteúdos cognitivos e integração das 
disciplinas, o professor deverá ser criativo e se preocupar não só com o “que”, mas com o 
“por que” e o “como” o estudante aprende. Segundo Escrivão Filho e Ribeiro (2007, p. 9), as 
atividades com o PBL podem demandar tempo prejudicando assim as atividades mais 
valorizadas, tais como, pesquisa e publicações, principalmente para os professores 
universitários das universidades públicas. 

Conforme visto existem dois papéis de destaque para os estudantes: líderes e 
secretários. Os líderes, de acordo com Iochida (2000), são responsáveis pelo “gerenciamento” 
dos encontros e das discussões, garantindo a participação de todos. Os secretários escrevem o 
que foi dito (etapas da discussão), facilitando a participação de todos. Também, fazem a 
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anotação da lista de objetivos, referências a serem usadas e, ao final, entregam um relatório ao 
tutor. 

Os papéis de líder e secretário devem ser compreendidos e desempenhados por todos 
no grupo, se possível. 

 
2.4 A Construção Do Problema Para O PBL 

Na escolha dos problemas, segundo Ribeiro (2005, p. 44), um dos critérios que mais 
afeta o PBL é o grau de estruturação. Quanto menos estruturado o problema, ou seja, menos 
indefinido, com informações insuficientes e perguntas não respondidas, maior as chances de 
desenvolver habilidades de solução de problemas. O problema empregado nesse tipo 
aprendizagem deve ser real ou uma simulação próxima da realidade, abrangendo várias áreas 
de conhecimento.  

Sakai e Lima (1996, p. 1-2) elucidam sobre as orientações que a Faculdade de 
Medicina da Universidade de Maastricht-Holanda adota na construção de seus problemas: (i) 
consistir de uma descrição neutra do fenômeno para o qual se deseja uma explicação no grupo 
tutorial; (ii) ser formulado em termos concretos; (iii) ser conciso; (iv) ser isento de distrações; 
(v) dirigir o aprendizado a um número limitado de itens; (vi) dirigir apenas a itens que possam 
ter alguma explicação baseada no conhecimento prévio dos estudantes; (vii) exigir não mais 
que em torno de 16 horas de estudo independente dos estudantes para que seja completamente 
entendido de um ponto de vista científico (complementação e aperfeiçoamento do 
conhecimento prévio). 

Dessa forma, um bom problema é aquele que motiva o estudante a pesquisar e estudar, 
pois, por meio dos problemas desenvolvidos, o PBL consegue levar o estudante a ser agente 
ativo no ensino, dono de sua aprendizagem de maneira contínua e capaz de um raciocínio 
crítico-analítico, dentre outras características já comentadas e necessárias ao egresso do curso 
de Ciências Contábeis. 
 
2.5 Processo De Aplicação Do PBL 

Para o processo de aplicação do PBL existem alguns passos sistematizados que 
ajudam na tarefa do estudante de como fazer para aprender por meio do PBL, e promove a 
sugestão de um caminho para a aplicação do ensino, pelo professor/tutor, por meio do método 
baseado em problemas. O professor/tutor ensina o estudante a aprender a aprender. 

De acordo com Iochida (2001), Park (2006) e Sakai e Lima (1996), esses sete passos 
são: i) esclarecer os termos difíceis ou desconhecidos, ii) listar os problemas, iii) discussão 
dos problemas (brainstorming), iv) resumir, v) formulação dos objetivos de aprendizado, vi) 
busca de informações, e vii) retorno, integração das informações e resolução do caso. 

Os passos de 1 a 5 ocorrem, de acordo com Sakai e Lima (1996), na primeira reunião 
do grupo tutorial. O passo 6 é desenvolvido fora do grupo tutorial, pois o aluno busca 
informações para alcançar seu objetivo. O passo 7 acontece na próxima reunião do grupo 
tutorial. 

Segundo Mennin e Majoor (2002), a parte chave do processo é o estudo auto-dirigido. 
Na estrutura apresentada dos sete passos, o estudo auto-dirigido ocorre no passo seis – busca 
de informações. 

Entretanto, para Rodrigues e Figueiredo (1996, p. 396), a forma de iniciar o método 
PBL tem diferido de uma instituição para outra. Para eles, o método PBL exige alguns pré-
requisitos como: espaço livre para o auto-aprendizado do estudante, revisão no papel do 
docente, revisão no conceito de autonomia departamental, mudança dos critérios de seleção 
dos estudantes e investimentos financeiros na infra-estrutura. Os autores acreditam que esses 
pré-requisitos podem influenciar na forma de implantação e na exeqüibilidade do método. 
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Percebe-se que o sucesso do PBL está além da simples aplicação do método em uma 
sala de aula. Mennin e Majoor (2002, p. 3) complementam, proferindo que “condições ideais 
para experiências piloto são difíceis de alcançar”. 

Assim, o PBL, como método de ensino na contabilidade, visa atender à necessidade 
tanto de professores como de estudantes, em relação ao ensino e aprendizagem. Do professor, 
porque estará adquirindo conhecimento relativo à educação. Do estudante, pois o método 
pode possibilitar, por meio da resolução de problemas reais ou próximos da realidade, a 
curiosidade, a busca, a pesquisa, tornando-o capaz de aprender a aprender, a ser crítico e obter 
uma aprendizagem duradoura. 

O PBL ainda é incipiente na área contábil no Brasil, onde a literatura é escassa sobre o 
assunto. Foi localizado um caso isolado de aplicação por Araujo e Rodrigues (2006), em 
disciplinas de contabilidade. 

 
2.6 Vantagens E Desvantagens Do PBL 

Pode-se encontrar no método PBL algumas vantagens e desvantagens Para Rodrigues 
e Figueiredo (1996), a vantagem é que os professores geralmente conhecem em profundidade 
o assunto que ministram, identificando facilmente os níveis de conhecimento prévio 
necessários para a compreensão de um determinado assunto. 

Ribeiro (2005) completa que as vantagens são relacionadas ao favorecimento da 
aquisição de conhecimentos, de forma mais expressiva e duradoura, e ao desenvolvimento de 
habilidades e atitudes profissionais positivas por parte dos estudantes, independente da área de 
conhecimento. 

É provável que o temor a mudanças seja também uma das desvantagens do PBL, em 
sua implantação, pois Park (2006) argumenta que, embora muitos pedagogos percebam a 
importância do PBL, eles hesitam em implementar o PBL nas suas salas de aula por causa da 
falta de experiência, da ambigüidade de avaliação, e do medo de mudar seus papéis para os de 
facilitadores. 

Para Escrivão Filho e Ribeiro (2007, p. 9), “muitos professores são, eles próprios, 
vencedores nos modelos tradicionais de ensino e, assim, podem não conseguir ver a 
necessidade de mudanças didáticas em suas aulas ou mantê-las após uma boa aprovação 
inicial”. O PBL não é um método que se adapta a todo professor. 

De acordo com Gil (2005, p. 69), às vezes, não são só os professores que temem as 
mudanças, “os alunos estão tão acostumados a aulas expositivas no sentido clássico, que 
tendem a rejeitar inovações propostas pelo professor, mantendo uma atitude de passividade e 
desligamento”. Ou simplesmente alguns alunos, segundo Escrivão Filho e Ribeiro (2007), 
podem não se adaptar a um ambiente de aprendizagem auto-dirigida e colaborativa, devido 
aos seus diferentes estilos de aprendizagem. 

 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

No estudo, o método de pesquisa utilizado foi o descritivo e o exploratório. O método 
de investigação é qualitativo, realizado por meio de observação, entrevista e análise 
documental; quantitativo, através de questionário estruturado com escala de concordância do 
tipo Likert submetida à análise da confiabilidade (coeficientes alfa de Cronbach), da validade 
(Análise Fatorial) e da regressão, que busca traduzir em números as opiniões, sentimentos, 
crenças e informações, utilizando-se de métodos estatísticos. Os dados demográficos do 
questionário foram analisados por meio de freqüências. Para a análise dos métodos 
estatísticos, utilizar-se-á o Statistical Package for the Social Sciences versão 12 (SPSS® 
v.12). 
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Este trabalho teve como universo o curso de Ciências Contábeis da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
mais especificamente, os estudantes da disciplina Contabilidade Introdutória II. 

A disciplina Contabilidade Introdutória II tem sua relevância para o curso, visto a sua 
importância ao trazer vários conceitos cuja aprendizagem deverá ser duradoura para a 
compreensão das futuras disciplinas. 

De acordo com Andrade (2002, p. 1), a disciplina  
 

Contabilidade Introdutória, representa o alicerce, a base de todo o conhecimento 
contábil que será complementado no decorrer do curso. É nesse momento que o 
aluno tem o primeiro contato com a ciência contábil e dependendo de como se dá 
esse contato, ele poderá ou não abraçar com mais vigor a profissão que escolheu. 

 
A pesquisa utilizou como amostra os estudantes da referida disciplina e em sua 

composição estavam matriculados 48 estudantes, mas apenas 40 deles participaram da 
pesquisa, resultando em 40 observações ou aproximadamente 83,33% do total de estudantes 
da disciplina Contabilidade Introdutória II. 

Para atingir o objetivo da pesquisa, utilizou-se uma das hipóteses desenvolvida por 
Kanet e Barut (2003), sendo adaptada e descrita da seguinte forma: 

• H0: não há uma relação positiva entre aderência ao método PBL (F3) e o conhecimento 
em Patrimônio Líquido (F1), 

      H1: há uma relação positiva entre aderência ao método PBL (F3) e o conhecimento em 
Patrimônio Líquido (F1). 

• H0: não há uma relação positiva entre aderência ao método PBL (F3) e a resolução de 
problemas / comunicação / desenvolvimento de habilidades (F2) 

      H1: há uma relação positiva entre aderência ao método PBL (F3) e a resolução de 
problemas / comunicação / desenvolvimento de habilidades (F2)  

• H0: não há uma relação positiva entre aderência ao método PBL (F3) e a confiança / 
satisfação do estudante (F4). 

      H1: há uma relação positiva entre aderência ao método PBL (F3) e a confiança / satisfação 
do estudante (F4). 

Para testar a hipótese, segue-se também o modelo descrito por Kanet e Barut (2003), 
com as adaptações necessárias para o tópico Patrimônio Líquido na disciplina Contabilidade 
Introdutória II. 

Os objetivos do tópico Patrimônio Líquido foram ampliados para atender ao método 
PBL, servindo também de variáveis para as perguntas B1 a B12. A pergunta B18 foi alterada 
(de: Em que extensão você não ficou aborrecido?; para: Em que extensão você NÃO ficou 
desmotivado?), devido à pobre correlação em item-total no estudo de Kanet e Barut (2003). 
As variáveis C1 a C11 foram fornecidas pela docente, como o conhecimento que os 
estudantes deveriam alcançar ao estudar o tópico Patrimônio Líquido. E as demais perguntas 
foram mantidas. As variáveis estão descritas a seguir (Quadro 1) e relacionadas com os 
fatores a serem medidos. 
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Fatores N. 

Variáveis 
Nome da Variável 

 
 
 
 

F1 
 

 Conhecimento  
em Patrimônio 

Líquido 
 

B1 
B2 

 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 
C8 
C9 

C10 
C11 

Compreensão de problemas associados ao tópico Patrimônio Líquido (PL) 
Adquirir conhecimento dos princípios e teorias aplicáveis de PL 
Aprender muito sobre os seguintes tópicos: 
   Mecanismo Contábil (escrituração) 
   Conceito do PL 
   Conceito do Capital Social 
   Conceito de Reservas 
   Diferenciar Reserva de Capital de Reserva de Lucro 
   Diferentes Tipos de Reservas de Lucros 
   Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA) 
   Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 
   Diferença entre Valor Patrimonial da Ação e Valor de Mercado da Ação 
   Ações em Tesouraria 
   A Relação entre PL e Outras Contas do BP 

 
F2  

 
Resolução de 
Problemas / 

Comunicação / 
Desenvolvimento 
de Habilidades 

 

B3 
B4 
B5 
B6 
B7 
B8 

 
B9 

B11 
 

B12 

Desenvolver habilidades de resolver problemas em PL 
Desenvolver capacidade de pensar analiticamente 
Melhorar habilidade de elaborar pareceres e relatórios 
Desenvolver habilidade de apresentação oral 
Aprender como e onde encontrar conhecimento relevante 
Aprender como definir problemas a partir de um conjunto de fatos e 
situações  
Aprender como aplicar conhecimento 
Desenvolver habilidades em usar tecnologia de informação para habilidades 
básicas de negócios 
Desenvolver habilidades em aprender a trabalhar com outras pessoas em 
equipe 

 
 

F3 
 

Aderência ao 
Método ABP 

 

B13 
 

B14 
B15 
B16 
B19 
B22 
B24 
B25 
B26 

Usando a estrutura ABP (idéias, fatos, questões de aprendizagem, plano de 
ação) 
Encorajando o trabalho de equipe durante o tópico PL 
Orientação do tutor/professor através do processo ABP 
Envolvimento dos estudantes no processo ABP 
Fornecimento de informação pelo tutor/professor 
Envolvimento de outros membros da equipe no processo ABP 
Tendo um(a) líder em cada reunião 
Tendo um(a) secretário(a) em cada reunião 
Usando a ata/relatórios da última reunião 

 
F4 

 
Confiança / 
Satisfação 

 

B10 
B17 
B18 
B20 
B21 
B23 

Reconhecendo qual conhecimento é relevante 
Não ser oprimido 
Não ser desmotivado 
Ser desafiado para esclarecer as próprias opiniões 
Assumir responsabilidade com o processo ABP 
Tornar-se um aprendiz independente 

Fonte: Adaptado de Kanet e Barut (2003) 
Quadro 1 – Relação das Variáveis 

 
Ao todo são 37 variáveis que medem 4 fatores. Esses fatores definem a efetividade no 

estudo em questão. Os fatores foram desenvolvidos por Kanet e  Barut (2003) e foram 
adaptados ao estudo em questão. São eles: (i) Conhecimento em Patrimônio Líquido, (ii) 
Resolução de Problemas/Comunicação/Desenvolvimento de Habilidades, (iii) Aderência ao 
Método PBL e (iv) Confiança/Satisfação.  

Para a aplicação do método PBL foi elaborado um esquema (Quadro 2) a seguir. Cada 
aula apresentada era composta de 100 minutos para as atividades a serem realizadas. 
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Aula Data Assunto Tipo de Aula Método 

1ª 17/10/07 Teste da Personalidade e apresentação do 
método PBL 

Apresentação 
do Método 

Expositiva 

2ª 18/10/07 1ª Reunião 
 

Entrega do 
problema 

PBL 

3ª 24/10/07 2ª Reunião Estudo 
individual 

PBL 

4ª 25/11/07 3ª Reunião 
 

Reunião da 
equipe 

PBL 

5ª 01/11/07 4ª Reunião Conclusão do 
problema 

PBL 

6ª 01/11/07 Preenchimento do questionário, avaliação de 
contribuição e exercício individual avaliativo 

Finalização do 
Método 

PBL 

   Fonte: Elaborado pela autora baseado nos sete passos do PBL 
Quadro 2 – Aplicação do Método PBL 
 

A aplicação do PBL seguiu o processo de aplicação conforme os sete passos descritos 
por Sakai e Lima (1996). Assim, os passos do PBL de 1 a 5 ocorreram na segunda aula e 
primeira reunião do grupo tutorial; o passo 6 foi desenvolvido fora do grupo tutorial e fora da 
sala de aula, na terceira aula, pois o aluno buscou informações para alcançar seu objetivo. O 
passo 7 acontece nas próximas reuniões do grupo tutorial, na quarta e quinta aula. Na sexta 
aula houve o preenchimento do questionário e um exercício individual avaliativo. Na sexta 
aula, ocorreu a coleta de dados, logo após a aplicação do método PBL e em seguida um 
exercício individual avaliativo. 

Para a correção das questões do questionário sem resposta utilizou-se a substituição 
pela média (cálculos realizados no Excel®), o que proporcionou o aproveitamento de 100% 
das observações aplicadas e devolvidas. Conforme Corrar, Paulo e Dias Filho (2007, p. 38), 
na substituição pela média é “realizada uma substituição dos dados perdidos por um valor 
médio dos dados que são válidos na amostra e pertencem à respectiva variável”. 

 
4 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

Após a coleta dos dados, organização dos mesmos e substituição pela média, 
iniciaram-se os procedimentos estatísticos para a verificação da hipótese da pesquisa. 

Para os dados demográficos da amostra referente aos 40 respondentes, 32,5% é do 
gênero feminino e 67,5%, masculino; 50% dos estudantes trabalham e 50% não. Quatro 
pessoas, ou seja, 10% já são graduados em outros cursos. Em relação à idade (Tabela 1), 
observa-se que a grande maioria dos estudantes, 65%, está entre 20 a 29 anos. 

 
Tabela 1 – Idade 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid  < de 20 anos 13 32,5 32,5 32,5 
  20 a 29 anos 26 65,0 65,0 97,5 
  30 a 39 anos 1 2,5 2,5 100,0 
  Total 40 100,0 100,0   

                  Fonte: Output de saída do software SPSS® 
 
Em relação ao resultado da escala de orientação da personalidade usada para formação 

das equipes, presente no questionário, observa-se que apenas 2,5%, um estudante, é orientado 
para ação como pode ser observado na Tabela 2, a seguir: 
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Tabela 2 – Escala de Orientação da Personalidade 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
ResOr 15 37,5 37,5 37,5 

AçãoOr 1 2,5 2,5 40,0 

ProOr 11 27,5 27,5 67,5 

PesOr 13 32,5 32,5 100,0 

Valid 

Total 40 100,0 100,0   

                         Fonte: Output de saída do software SPSS® 
 
Após os dados demográficos a primeira técnica foi a Análise Fatorial (AF), com o 

propósito de reduzir os dados referentes às variáveis de cada fator em escores fatoriais para 
uso posterior na Regressão, tendo como objetivo agrupar as variáveis, para seguir o modelo 
proposto pelos autores Kanet e Barut (2003). 

Conforme Conway e Huffcutt (2003) a análise fatorial exploratória pode ser usada 
para refinar medidas, avaliar a validade dos constructos e em alguns casos testar hipóteses. 
Ainda segundo os autores várias pesquisas utilizam amostras pequenas em relação ao número 
de variáveis. 

Segundo esclarece Hair Júnior et al. (2005, p. 98) misturar “variáveis dependentes e 
independentes em uma única análise fatorial e então usar os fatores determinados para apoiar 
relações de dependência é inadequado”. 

Sendo assim, para as demais respostas do questionário empregado na pesquisa, segue-
se o resumo dos resultados encontrados para Análise Fatorial e Alpha de Cronbach nos quatro 
fatores, descritos na Tabela 3: 

 
Tabela 3 – Resumo das Aplicações da Análise Fatorial e Alpha de Cronbach 

 F1 F2 F3 F4 
KMO 0,803 0,789 0,756 0,692 
Teste Bartlett 0,000 0,000 0,000 0,000 
MSA superior a 0,619 0,736 0,684 0,631 
Variância de Explicação 54,563% 45,996% 50,369% 65,192% 
Alpha de Cronbach 0,925 0,832 0,871 0,661 

0,819a 
     a Variáveis retiradas: B17 e B18 (tinham MSA inferior 0,50). 
   Fonte: Elaborado pela autora baseado no Output de saída do software SPSS® 

 
Para o grau de explicação dos dados a partir dos fatores, conforme Pestana e Gageiro, 

(2003, p. 505), representados pelo KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), conclui-se: bom (entre 0,8 e 
0,9) para o F1; médio (entre 0,7 e 0,8) para F2 e F3 e razoável para F4 (entre 0,6 e 0,7). Já o 
teste de esfericidade de Bartlett demonstra significância menor que 0,05 de todas as 
correlações em uma matriz de correlação para todos os fatores, indicando, segundo Corrar, 
Paulo e Dias Filho (2007), que existe relação suficiente entre as variáveis. 

O MSA (Measure of Sampling Adequacy), que pode ser encontrado na diagonal da 
Matriz Antiimagem para os fatores F1, F2 e F3, foi inicialmente superior a 0,50, 
diferentemente para F4. No F4 foram retiradas duas variáveis para alcançar valores superiores 
ao mínimo, repetindo a AF por duas vezes. Conforme Hair Júnior et al. (2005, p. 91), essa 
medida “permite avaliar o quão adequado é a aplicar a análise fatorial”. 

A porcentagem atingida pela variância de explicação pode ser considerada satisfatória, 
pois, para F1, encontrou-se 54,563% de explicação; para F2, 45,996%; para F3, 50,369%; e 
para F4, 65,192%, sendo a maior explicação encontrada nos quatro fatores. Tal conclusão se 
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justifica em Hair Júnior et al. (2005) que considera em ciências sociais 60% da variância total 
como satisfatória e, em alguns casos, até menos, pois as informações são menos precisas. 

Para a confiabilidade dos dados, utilizou-se do Alpha de Cronbach. De acordo com a 
tabela de valores fornecida por Pestana e Gageiro, (2003), a confiabilidade do F1 pode ser 
avaliada como muito boa (superior a 0,9); para F2 e F3 como boa (entre 0,8 e 0,9); e F4 como 
inicialmente fraca (entre 0,6 e 0,7) e, após a retirada das variáveis, como boa a confiabilidade. 
Hair Júnior et al. (2005) considera aceitável os valores mínimos entre 0,60 e 0,70. 

Após a confiabilidade dos dados e com o propósito de atingir o objetivo da pesquisa, 
ou seja, verificar a efetividade do método PBL, empregou-se a Regressão, utilizando-se os 
escores fatoriais obtidos na AF. Antes da Regressão, observou-se inicialmente o Diagrama de 
Dispersão entre F3 e os outros fatores (F1, F2 e F4), os Outliers e a Normalidade de cada um 
dos fatores e, em seguida, o Coeficiente de Correlação. 

O Diagrama de Dispersão sugeriu uma relação linear entre as variáveis F3-F1, F3-F2 e 
F3-F4. Após o resultado do Diagrama de Dispersão procedeu-se com a análise dos outliers 
dos fatores. Observou-se nas observações discrepantes, o caso 25 aparece em dois fatores (F2 
e F4) e o caso 18 em apenas um fator (F3). Numa inspeção mais detalhada desses casos 
observa-se que o caso 25 é considerado o que menos aderiu ao método e o caso 18 o que mais 
aderiu ao método. Em relação à normalidade, observou-se por meio rótulos das observações 
dos Gráficos Detrended Normal Q-Q Plot que as observações que se afastaram da distribuição 
normal foram os mesmos casos de outliers descritos anteriormente. Para a distribuição normal 
sem a padronização dos dados, os resultados foram os mesmos. 

Os resultados do Coeficiente de Correlação (r) e a Regressão Linear podem ser 
verificados resumidamente na Tabela 4, a seguir: 

 
Tabela 4 – Resultados Observados na Correlação e Regressão 

Descrição F3 – F1 F3 – F2 F3 – F4 
Coeficiente de correlação (r) 0,590 0,539 0,502 
Valores críticos de r com α = 0,05; n = 40 0,312 0,312 0,312 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,001 
Nível de significância α = 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Estatística de teste t Student (*) 4,5072 3,9469 3,5761 
Valores críticos de t com α = 0,05; gl = 38 2,024 2,024 2,024 
Valor P  0,0001 0,0003 0,0010 
Nível de significância α = 0,05 para P < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Número de observações  40 40 40 
Resultados dos testes de Hipóteses – H0 Rejeita Rejeita Rejeita 

      (*)Resultados do teste t apenas para o coeficiente angular B. 
      Fonte: Elaborado pela autora baseado no Output de saída do software SPSS®. 

 
Em todos os fatores, os coeficientes de correlação encontrados foram acima de seus 

valores críticos e as significâncias foram menores que 0,05, ou seja, nível de significância de 
5%, o que garante um nível de segurança de 95% (intervalo de confiança) para os resultados. 
Pode-se, desse modo, concluir que existe uma correlação positiva entre os fatores F3-F1, F3-
F2 e F3-F4, sendo assim rejeitada a H0. 

Hair Júnior et al. (2005, p. 385) afirma que  
 

Se o valor absoluto do valor calculado de r excede o valor na Tabela A-6 [Valores 
Críticos do Coeficiente de Correlação de Pearson r], concluímos que há uma 
correlação linear significativa. Caso contrário, não há evidência suficiente para 
apoiar a conclusão [...] 
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Para os resultados dos testes t Student, verificam-se também, estatisticamente, 
evidências que apóiam a afirmativa de relação positiva entre os fatores F3-F1, F3-F2 e F3-F4, 
pois, nos três relacionamentos dos fatores, os valores de t se encontraram superiores aos 
valores críticos da tabela. Esse resultado ainda é confirmado pelo valor p onde todos os casos 
foram inferiores a 0,05, comprovando que os resultados encontrados no teste t nas três 
regressões são significantes, rejeitando-se assim H0. 

Portanto o resultado estatístico encontrado por meio da análise fatorial, alpha de 
Cronbach e regressão permitiu verificar o relacionamento entre o fator aderência ao método 
PBL com: (i) conhecimento em Patrimônio Líquido; (ii) a resolução de problemas, 
comunicação e desenvolvimento de habilidades; e (iii) confiança e satisfação. Tais resultados 
estão em consonância com a pesquisa de Kanet e Barut (2003) em que ao aderir ao método, os 
estudantes ganham conhecimento na área, adquirem capacidade para resolução de problema, 
melhoram sua comunicação, desenvolvem habilidades; e adquirem confiança e satisfação. 

Tais resultados mostraram-se também consistentes com os resultados da hipótese de 
relacionamento entre os fatores F3-F1, F3-F2 e F3-F4 de Kanet e Barut (2003, p. 109) que 
obtiveram para a regressão os resultados de: (i) F3 e F1 (t = 6,9879; valor P = 0,0001); (ii) F3 
e F2 (t = 8,5827; valor P = 0,0000); e F3 e F4 (t = 4,8610; valor P = 0,0001). Segundo os 
autores esse resultado apresenta consonância com meta-análise conduzida na área médica. 
Kanet e Barut (2003, p. 109-110) concluem explicando que 

 
isto mostrou que entendendo e aderindo à estrutura do método ABP conduz a 
adquirir uma grande quantidade de conhecimento da área, melhorando na solução de 
problemas, desenvolvendo habilidades de comunicação, e construindo confiança. 
[...] Desse modo, consistente com os resultados de Brine e Shannon (1994), ABP 
pode dirigir as expectativas dos estudantes, colocando conhecimento e 
aprendizagem em um contexto do mundo real, fornecendo coerência entre escola e o 
ambiente de trabalho, desenvolvendo trabalho em equipe e habilidades de 
comunicação, e permitindo os estudantes agirem como profissionais. [tradução 
nossa] 

 
Segundo Mamede e Penaforte (2001), apesar de faltarem evidências que avaliem 

aspectos específicos do processo de ensino-aprendizagem focado ao PBL, consideram 
afirmativa para a maioria das análises a resposta para a questão “PBL é um método efetivo?”. 
Segundo os autores, tanto é verdade que o interesse de educadores é cada vez mais freqüente. 

Os estudos de Lowry e Johnson (1981) concluíram que discussão em grupo aumenta 
positivamente: as atitudes em relação à aprendizagem do material discutido, as atitudes em 
relação à aprendizagem nos grupos, e maior satisfação para os companheiros membros do 
grupo, e atitudes positivas em relação ao atrativo da discussão. 

O PBL é centrado em discussões em grupo e, segundo Oliveira (2007), o processo de 
aprendizagem do adulto se desenvolve na seguinte ordem: Sensibilização (motivação) – 
Pesquisa (estudo) – Discussão (esclarecimento) – Experimentação (prática) – Conclusão 
(convergência) – Compartilhamento (sedimentação). 

Entretanto, para Escrivão Filho e Ribeiro (2007, p. 9), o PBL “não oferece garantia de 
colocação no mercado de trabalho ou uma carreira bem sucedida para os alunos que são 
formados através dele. O PBL não fornece, tampouco, um ambiente de aprendizagem 
satisfatório para todos os alunos e professores”. 

Por meio da análise qualitativa percebe-se nos comentários dos estudantes a seguir, 
que alguns gostaram e outros não. Algumas das vantagens e desvantagens também podem ser 
observadas 

 
“Trata-se de um bom método de ensino, pois faz com que cada um procure saber e solucionar 
o fato que foi dúvida entre o grupo[...]” (Respondente 15) 
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“É uma maneira diferente de aprender, interessante; no entanto, necessita de muitas horas de 
estudo extraclasse [...]” (Respondente 16) 

“O grupo se mostrou bem empenhado em procurar as soluções para o problema. Soubemos 
respeitar uns aos outros e sempre procurando ajudar aquele que estava com dificuldades no 
entendimento, apesar de haver algumas abstinências por parte de alguns participantes do 
grupo, aqueles que levaram mais a sério o trabalho, conseguiram alcançar os objetivos, a 
saber, o entendimento e conclusão da pesquisa” (Respondente 36) 

“[...] houve uma colaboração de todos em pesquisar os temas. [...] Quanto a minha 
participação, acrescentei algo ao trabalho (pesquisa), mas está muito longe de ter sido aquele 
mais concentrado no foco” (Respondente 3) 

“[...] quanto ao R29 [...] seu nível de autonomia/dependência, bem como resistência a 
experimentar o novo método influenciaram na participação” (Respondente 28) 

“Alguns gostaram do método prático, já eu prefiro a explicação da professora com seus 
slides e aulas expositivas” (Respondente 29) 

 
Além das vantagens, desvantagens e algumas das considerações dos estudantes 

referentes ao método PBL, percebem-se também algumas das características da aprendizagem 
andragógica citadas por Cavalcanti (1999, p. 3), em que a aprendizagem está mais centrada no 
estudante, na independência e na auto-gestão da aprendizagem; a experiência do estudante faz 
parte da discussão e da solução de problemas em equipe; a aprendizagem estava baseada em 
problema, exigindo ampla gama de conhecimento para se chegar à solução; e, através do 
problema, buscou-se uma aplicação prática para a vida. 

Ainda em relação ao método, segundo a docente, a mesma gostou, mas percebeu 
durante as apresentações, apesar de terem sido consideradas muito boas, que alguns pontos 
não foram abordados, por exemplo, a parte técnica da contabilidade (débitos e créditos),sendo 
considerado aqui como parte técnica a operacionalidade. Quanto ao entendimento, esse foi 
alcançado.. Assim, após a aplicação do PBL, a docente fez uma complementação por meio de 
aula expositiva. No geral, a docente ficou satisfeita com os resultados apresentados. 
 
5 CONCLUSÕES 

Como comentado no início da pesquisa, vem ocorrendo mudanças no perfil do 
estudante egresso contabilista. E segundo Nossa (1999, p. 7): “a maioria das pesquisas 
menciona que o aluno que conclui o curso de Ciências Contábeis não está preparado para o 
mercado de trabalho”. 

O método PBL evidencia como proposta o estímulo do pensamento crítico, 
habilidades para solução de problemas e a aprendizagem de conceitos na área em questão. E 
se diferencia das abordagens convencionais, pois o ensino é centrado no estudante, iniciando-
se com o uso de problemas para direcionar, motivar e focar a aprendizagem. O problema é 
uma situação real ou uma simulação próxima da realidade, abrangendo várias áreas de 
conhecimento. 

Porém o PBL ainda é incipiente na área contábil, haja vista que a bibliografia no Brasil 
é insuficiente sobre esse tema. Assim, o trabalho tem como objetivo verificar a efetividade do 
método PBL no curso Ciências Contábeis da FEA-RP/USP, sendo a efetividade definida 
como uma qualidade de efetivo, atividade real e resultado verdadeiro. De acordo com Souza 
(2000, p. 42), para que “se consiga a máxima efetividade no processo de aprendizagem, são 
necessários o engajamento e a participação ativa [...]”. 

A medida da efetividade foi fundamentada no trabalho dos autores Kanet e Barut 
(2003), que definiram um modelo de avaliação da efetividade a partir da aderência do 
estudante ao método. 
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Assim, verifica-se pelos resultados estatísticos que, a partir da adesão do estudante ao 
método, os mesmos ganham conhecimento na área, adquirem capacidade para resolução de 
problema, melhoram sua comunicação, desenvolvem habilidades, e adquirem confiança. 

Tais resultados corroboram com a pesquisa de Kanet e Barut (2003, p. 109), os quais 
realizaram um estudo sobre a efetividade do método PBL, no período de 1995 a 1999, nos 
cursos de MBA introdutórios de Administração da Produção na Universidade de Clemson. 

Segundo os autores, esse resultado mostra que o entendimento e aderência ao método 
PBL, pelos estudantes, conduz os mesmos a adquirir conhecimento na área, a desenvolver 
habilidades de comunicação e a contrair confiança. O PBL conduz as expectativas dos 
estudantes ao colocar conhecimento e aprendizagem em um contexto do mundo real, e 
permite aos estudantes agirem como profissionais, sendo assim, consistente com meta-análise 
conduzida na área médica 

Norman e Schmidt (2000) concluem, em sua pesquisa, que os resultados cognitivos e 
as habilidades práticas entre currículos convencionais e currículos PBL chegam a diferenças 
mínimas. No entanto, o PBL fornece maior desafio, motivação e abordagem agradável para a 
educação. Além disso, consideram que o campo de pesquisa só avançará se forem realizadas 
rigorosas pesquisas. 

O trabalho de Albanese e Michell (1993) apresenta a perspectiva sobre a avaliação dos 
docentes, sendo, no geral, o PBL avaliado positivamente pelas mudanças no programa, 
principalmente as mudanças em relação ao contato com o estudante, ao aumento do interesse 
intrínseco do estudante pela aprendizagem. Mas identifica certo desajuste no conjunto de 
ciências básicas, problemas no sistema de avaliação dos estudantes e, em particular, com o 
tempo consumido com as atividades de PBL. 

Esse fato pode ser também percebido, de forma sutil, por meio dos comentários dos 
estudantes, pois supõe-se que a maioria dos estudantes gostaram do método, aderiram a ele e 
foram também ativos, o que levou a realçar as vantagens desse método. 

Contudo não há um método que resolva todos os problemas de ensino-aprendizagem e 
nem tão pouco um método que garanta colocação no mercado de trabalho e sucesso na vida 
profissional do egresso, mas há alguns métodos que promovem a satisfação, não de “todos”, 
mas da maioria dos estudantes. 

Embora a aplicação do estudo apresente como limitação a aplicação pontual em uma 
IES, espera-se que a pesquisa possa contribuir com a evolução do ensino de contabilidade e, a 
busca de capacitar o egresso do curso de Ciências Contábeis para o mercado de trabalho e as 
mudanças nele ocorridas. 
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