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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve por objetivo identificar o relacionamento entre os elementos que 

compõem as habilidades e as atitudes avaliadas pelos discentes em uma disciplina de Controle 

Gerencial com a abordagem do método de ensino Problem-Based Learning. A pesquisa de 

campo ocorreu no primeiro semestre de 2013 e os dados foram coletados por meio da 

autoavaliação e da avaliação pelos pares. O tratamento estatístico foi realizado por intermédio 

do software SPSS. A amostra correspondeu a 36 alunos. Obteve-se perfeita confiabilidade 

interna, medida pelo Alpha de Cronbach de 0,975. A análise quantitativa dos dados ocorreu 

por meio da estatística descritiva, da análise fatorial e da análise de correspondência múltipla 

(HOMALS). Os resultados evidenciam a confirmação de que todos os elementos provenientes 

dessa metodologia pedagógica foram desenvolvidos sob a perspectiva dos discentes e foram 

agrupados em três fatores. O Fator 1, denominado de capacidades intelectuais e interpessoais, 

é composto pelas características que englobam os objetivos do PBL; o Fator 2, intitulado de 

comportamentos interpessoais e emocionais, é composto apenas por atitudes que contemplam 

o desempenho do aluno em seu grupo de trabalho; e no Fator 03 foi considerado a integração 

do ensino com a vivência profissional, por evidenciar que a disciplina consegue integrar 

prática, teoria e pesquisa. Identificou-se uma forte homogeneidade da amostra no tocante a 

avaliação dos alunos e que o conjunto de elementos constitutivos das habilidades e das 

atitudes que foram analisados empiricamente apresentou forte associação. Constatou-se que o 

aluno no PBL ao realizar as atividades acadêmicas propostas pelo método, desenvolve 

simultaneamente o perfil do contador gerencial.  

 

Palavras-chaves: Controle Gerencial; Problem-Based Learning; Habilidades e Atitudes; 

Autoavaliação; Avaliação pelos pares.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A sociedade atual exige das Instituições de Ensino Superior (IES) e dos profissionais 

recém-formados, uma preocupação com a cidadania, soluções de problemas sociais e uma 

integração entre a ciência e os interesses cotidiano da população (ARAÚJO; ARANTES, 
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2009). Observa-se que as IES estão buscando novos métodos e metodologias para ensinar aos 

alunos as competências necessárias para que atendam os anseios da sociedade contemporânea 

(SOARES; ARAÚJO, 2008). De acordo com Werneck (1998), mais importante que adquirir 

conhecimento sobre um determinado tema ou objeto é aprender o método e o processo, 

aplicando-os à prática. Desta feita, é importante buscar e experimentar novos métodos que 

possam ajudar o aluno a construir com liberdade, mas de forma sistematizada, o próprio 

aprendizado, seja qual for o objeto de estudo, sua complexidade ou sua escala de abrangência.  

Com a formação de profissionais de contabilidade não é diferente. Prepará-los a responder aos 

problemas socioeconômicos, financeiros, tributários, fiscais, legislativos, os quais sofrem 

atualizações permanentes é um desafio constante para instituições de ensino e para os 

docentes. Destaca-se que um dos principais desafios das IES no Brasil ao ofertar para a 

sociedade o curso de Bacharelado em Ciências Contábeis está na responsabilidade de formar 

profissionais dotados de competências para atuar no mercado de trabalho. O estudo realizado 

Johnstone e Biggs (1998) demonstra que a interação entre o conhecimento técnico adquirido 

pela teoria e a experiência prática é fundamental para a formação profissional.  

Assim sendo, o ensino de contabilidade precisa abordar outras competências que 

estejam além do processo de escrituração e emissão de relatórios, pois os profissionais da área 

estão cada vez mais inseridos no processo de gestão empresarial (OLIVEIRA et al. 2011). Na 

década de 1990, o Accounting Education Change Commission (AECC) apresentou uma 

listagem de competências a serem abordadas nos cursos de Ciências Contábeis; desde então 

outros órgãos como a International Federation Accountants (IFAC), o Institute of Chartered 

Accountants (ICA) e o American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) enfatizam 

que o ensino de contabilidade deve trabalhar não apenas o conhecimento, mas também as 

habilidades e as atitudes exigidas do futuro profissional contábil.  

As disciplinas de controle gerencial e contabilidade gerencial, portanto, recebem papel 

de destaque na formação do contador, por trabalhar academicamente com as competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes) do contador gerencial preparando-o para atuar em um 

mercado de trabalho, cujo perfil é de liderança de equipes com a responsabilidade da 

preparação, interpretação e disseminação das informações úteis que auxiliem os gestores a 

atingir os objetivos organizacionais.  

Nesta perspectiva, a proposta da pesquisa é identificar o relacionamento entre os 

principais elementos que compõem as habilidades e as atitudes do contador gerencial 

utilizando-se o método PBL de ensino-aprendizagem. Pois, segundo Frezatti e Silva (2012), o 

PBL aproxima o aluno de contabilidade da prática por meio da inserção e intervenção da 

realidade preparando-o melhor para atender os anseios do mercado de trabalho. Deste modo, o 

estudo intenta responder a seguinte questão de pesquisa: como os elementos constitutivos de 

habilidades e de atitudes avaliados pelos alunos de Controle Gerencial em uma abordagem de 

Problem-Based Learning se relacionam? 

Este artigo está estruturado em cinco seções, a contar com esta introdução. Na 

sequência, encontra-se o arcabouço teórico que alicerça a realização da mesma com ênfase 

nas investigações anteriores. Seguido do design metodológico utilizado, que aborda as 

informações relativas à população e à amostra, ao instrumento de coleta de dados e aos 

métodos utilizados para o tratamento dos dados.  Ato contínuo, encontram-se as análises dos 

resultados e, por fim as considerações finais desta pesquisa. 

 

2 HABILIDADES E ATITUDES DO CONTADOR GERENCIAL 

No Canadá, em 1966, um grupo de aproximadamente vinte professores de diversas 

partes do mundo, liderados por John Evans desenvolveu, na McMaster University, um 

programa de aprendizagem denominado de Problem-Based Learning (PBL) que passou a ser 

difundido pelo mundo em diversas universidades. No PBL os estudantes aprendem de forma 
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ativa em um contexto real, ao assimilarem os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e a 

conduta profissional de forma significativa, promovendo o desenvolvimento de competências 

necessárias para sua atuação futura no mercado de trabalho (DEELMAN; HOEBERIGS, 

2009). 

Ao utilizar o PBL, as IES, os cursos e os professores esperam que os alunos tenham 

angariado as seguintes atribuições: capacidade de resolverem problemas reais, a construção de 

uma aprendizagem autônoma que proporcionará o learn to learn durante toda a vida, 

principalmente em sua atuação profissional a qual necessita de colaboradores efetivos que 

trabalhem em equipe. O princípio básico do PBL é que o aluno identifique um problema, 

busque os conhecimentos necessários para respondê-lo e aplique na prática o que aprendeu 

(DAHLE et al., 2009). Os pesquisadores Savery (2006) e Hansen (2006) comungam da 

mesma proposta apresentada por Duch, Groh e Allen (2001, p.6), na qual os objetivos do PBL 

são: desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de analisar e resolver problemas 

complexos e reais; encontrar, avaliar e utilizar apropriadamente os recursos 

educativos/pedagógicos da aprendizagem; trabalhar cooperativamente em equipe e em 

pequenos grupos; demonstrar habilidades comunicacionais; e utilizar os conhecimentos e as 

habilidades intelectuais adquiridas na universidade para a aprendizagem/educação continuada.  

Nesta pesquisa, a competência é compreendida como o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessário ao futuro profissional para exercer as funções/atividades do 

contador gerencial em um determinado contexto empresarial. Ressalta-se que o foco principal 

desta investigação está em estudar os elementos constitutivos das habilidades e das atitudes 

do contador gerencial por meio de uma abordagem utilizando PBL, cujo instrumento 

avaliativo contempla a autoavaliação e a avaliação dos pares. 

Habilidades são elementos desenvolvidos pelos indivíduos e refere-se ao “saber como 

fazer algo”, isto é, a capacidade do profissional de aplicar o conhecimento que possui. Neste 

contexto, Brandão (2009) define habilidade como sendo a capacidade das pessoas de 

resgatarem e utilizarem seus conhecimentos, suas experiências anteriores e suas técnicas para 

solucionar um problema atual. O autor afirma que as atitudes são reflexos da reação positiva 

ou negativa de um indivíduo, que estão relacionadas ao querer fazer algo, ao desejo, à 

disposição e ou à intenção que influencia a pessoa a adotar determinado comportamento em 

relação às demais pessoas, aos objetos e a situação. 

Diversos pesquisadores com base nos documentos emitidos pelo AECC (1990), pelo 

AICPA (2005), pelo ICA (2009) e pela IFAC (2012), os quais apresentam as competências a 

serem abordadas nos cursos de Ciências Contábeis, investigaram junto ao mercado de 

trabalho e à academia, quais dentre essas competências são necessárias para a atuação do 

contador gerencial no mercado de trabalho. Com destaque para as pesquisas internacionais de 

Malmi, Seppälä e Rantanen (2001), Tan, Fowler e Hawkes (2004), Hassall et al. (2005) e 

Bots, Groenlanda e Swagerman (2009), entre outras. No Brasil, as principais pesquisas que 

abordam o tema são de Miranda (2010), Cardoso, Mendonça Neto e Oyadomari (2010) que 

são alicerçadas pelo arcabouço teórico-empírico internacional. 

No tocante as habilidades que um profissional precisa adquirir para atuar na área da 

contabilidade gerencial, verificou-se que estão divididas em três categorias: intelectual, 

interpessoal e comunicacional, com destaque para as principais: apresentar e defender pontos 

de vista e os resultados de seu próprio trabalho, tanto oral como escrito, em contextos formais 

ou informais; trabalhar em grupo; resolver problemas; criatividade e inovação; integrar o 

conhecimento multidisciplinar; realizar análise crítica; compromisso com a aprendizagem ao 

longo da vida; ter uma visão abrangente e global da organização; aprender a aprender; entre 

outras. Salientam-se, as atitudes do contador gerencial com maior relevância para a pesquisa 

em questão: assumir posição de liderança; responsabilidades sociais e éticas; motivação; 
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persistência; comprometimento; empatia, entre outras (HASSALL et al., 2005; BOTS; 

GROENLANDA; SWAGERMAN, 2009). 

Na teoria que compreende o PBL, observa-se que os objetivos deste método são 

similares às competências, principalmente no tocante as habilidades e as atitudes, atribuídas 

ao Contador Gerencial. Com destaque para o pensamento crítico, a capacidade para 

identificar, analisar e resolver problemas, trabalho em equipe, liderança e as habilidades 

comunicacionais (DUCH; GROH; ALLEN, 2001; HANSEN, 2006; SAVERY, 2006). Vale 

ressaltar que no PBL o aluno é incentivado a utilizar seus conhecimentos prévios e a buscar, 

por si próprio, novos conhecimentos para resolver os problemas propostos. Porém, o objetivo 

final é que o discente desenvolva, principalmente, a capacidade de learn to learn. A mesma é 

enfatizada pelo AECC (1990, p.4) que propõe a academia ensinar o aluno a aprender a 

aprender percorrendo três caminhos: o conteúdo, o processo, e a atitude; ou seja, 

conhecimento, habilidade e atitude. Observa-se que os elementos constitutivos das 

habilidades e das atitudes atribuídos ao Contador Gerencial que foram avaliados pelos alunos 

(autoavaliação) e por seus colegas (avaliação dos pares) que se enquadram nos objetivos do 

PBL, estão detalhados no Quadro 1 no design metodológico.  

3 DESIGN METODOLÓGICO  

A pesquisa de campo foi realizada no primeiro semestre de 2013 e os dados utilizados 

nesta pesquisa foram coletados por meio de duas avaliações realizadas pelos discentes da 

disciplina optativa de controle gerencial com abordagem em PBL em uma universidade 

pública do estado de São Paulo. O intuito foi de averiguar quais são as habilidades e atitudes 

desenvolvidas pelos discentes após a conclusão da disciplina, por meio da autoavaliação e a 

avaliação dos pares, objetos de análise desta pesquisa. Neste instrumento avaliativo, os alunos 

avaliaram atribuindo nota de 0 a 10 a si mesmo e aos membros de seu grupo para cada 

elemento constitutivo das habilidades e das atitudes desenvolvidas nesta disciplina com a 

abordagem do PBL. Assim, observa-se no Quadro 1 os constructos e as variáveis deste 

estudo. As variáveis apresentadas nestas avaliações foram definidas com base no arcabouço 

teórico internacional e nacional que englobavam os objetivos do PBL e as competências do 

contador gerencial. 
Constructos Variáveis Autores 

H
A

B
IL

ID
A

D
E

S
 

1. Trabalho em equipe Ribeiro (2010). 

2. Criatividade e inovação Enemark e Kjaerdam (2009). 

3. Visão sistêmica Vasconcelos, Cavalcante e Monte (2011). 

4. Comunicação Chaves et al. (2006); Enemark e Kjaerdam (2009); Ribeiro (2010). 

5. Planejamento Schmidt (1983). 

6. Integração com a empresa Enemark e Kjaerdam (2009). 

7. Integração com outras disciplinas Savery (2006); Enemark e Kjaerdam (2009). 

8. Desenvolvimento de projetos Enemark e Kjaerdam (2009). 

9. Análise crítica Des Marchais (1999); Duch (2001); Chaves et al. (2006). 

10. Solução de problema Chaves et al. (2006); Ribeiro (2010).  

11. Autoavaliação Chaves et al. (2006). 

12. Estudo independente Chaves et al. (2006); Ribeiro (2010). 

13. Trabalho autorregulado Savery (2006); Ribeiro (2010). 

A
T

IT
U

D
E

S
 

1. Comprometimento Chaves et al. (2006); Vasconcelos, Cavalcante e Monte (2011). 

2. Ética Wood (2006). 

3. Pró-atividade Wood (2006).  

4. Empatia Vasconcelos, Cavalcante e Monte (2011). 

5. Flexibilidade Vasconcelos, Cavalcante e Monte (2011). 

6. Interesse Duch (2001); Araújo; Arantes (2009). 

7. Curiosidade Des Marchais (1999). 

8. Experiência profissional Decker e Bouhuijs (2009); Ribeiro (2010). 

9. Respeito pelas opiniões de outros Ribeiro (2010). 

10. Colaboração Cooperação Savery (2006); Ribeiro (2010). 

11. Liderança Manaf, Ishak e Hussin (2011). 

Quadro 1 - Constructos, suas variáveis e autores de referência. 
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A pesquisa foi realizada com 38 discentes que concluíram a disciplina, sendo 18 

alunos regulares do curso de Ciências Atuariais e 20 do curso de Ciências Contábeis, 

representando 47% e 53% da amostra, respectivamente. Destes, 36 realizaram a autoavaliação 

e a avaliação dos pares, pois na data de aplicação dois estavam ausentes. Considerou-se como 

espaço amostral 94,74% dos respondentes, pois não houve seleção nem exclusão de nenhum 

dos respondentes.  

As hipóteses teóricas que alicerçam a investigação dos elementos constitutivos das 

habilidades e das atitudes do contador gerencial desenvolvidas nas aulas com abordagem em 

PBL, estão elencadas no Quadro 2.  

Proposições Descrição Sustentação Teórica 

Hipótese 1: 

todos os elementos constitutivos das 

habilidades e das atitudes do contador 

gerencial são desenvolvidas na 

abordagem em PBL; 

AECC (1990) e AICPA (2005) 

Hipótese 2: 
há relação entre os elementos 

constitutivos das habilidades e das 

atitudes do contador gerencial. 

AECC (1990), Malmi, Seppälä e Rantanen (2001), 

Tan, Fowler e Hawkes (2004), Hassall et al. (2005), 

AICPA (2005), Bots, Groenlanda e Swagerman 

(2009), ICA (2009), Miranda (2010), Cardoso, 

Mendonça Neto e Oyadomari (2010) e IFAC (2012). 
Quadro 2 - Hipóteses teóricas 

Iniciou-se a análise de dados com a estatística descritiva, ou seja, com uma descrição 

das variáveis observadas. A estatística descritiva tem por finalidade caracterizar uma situação, 

um grupo ou um indivíduo, identificando a frequência com que certo fenômeno ocorreu ou 

com que está relacionado a outro fenômeno. Utilizaram-se as estatísticas descritivas para 

descrever os participantes e apresentar as distribuições gerais das variáveis (BISQUEIRA, 

SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004).   

Na sequência, utilizou-se a técnica estatística multivariada de interdependência 

(análise fatorial) que visa à redução dos dados e à criação de indicadores que representam as 

variáveis originais. A análise fatorial tem por objetivo definir partir de um conjunto inicial de 

variáveis, fatores que não são diretamente destacados, ou seja, as variáveis observacionais são 

agrupadas em função de suas correlações que definem a existência de um fator comum entre 

elas. Os fatores são considerados como a representação das dimensões latentes e explicados 

por uma ou mais variáveis originais (FÁVERO et al., 2009).  

Observa-se que a análise fatorial foi implantada de forma confirmatória com o 

objetivo de verificação empírica dos constructos latentes, de forma a averiguar se a relação e 

o comportamento das variáveis ocorrem conforme é apresentado no arcabouço teórico desta 

pesquisa (FÁVERO et al., 2009). Observa-se que no instrumento avaliativo utilizou-se a 

escala de valoração (nota de 0 a 10) para cada variável elencada no Quadro 1, possibilitando a 

utilização da análise fatorial. Foram coletadas 36 observações que estavam relacionadas à 

nota que o aluno atribuiu a ele mesmo para cada uma das variáveis e 164 observações 

oriundas das avaliações dos pares. Pois cada aluno avaliou a si mesmo e os demais membros 

de sua equipe. Totalizando assim 200 observações destinadas as 24 variáveis.  

FÁVERO et al. (2009) apontam quatro passos que são necessários para medir a adequação da 

análise fatorial das variáveis pesquisadas, a saber: examinar a matriz de correlação, realizar o 

teste de esfericidade de Bartlett, analisar a estatística de KMO e observar a Medida de 

Adequação da Amostra para cada variável em análise. Nesta pesquisa a forma de extração dos 

fatores utilizada foi a Análise dos Componentes Principais que é aplicado em pesquisas que 

visam à obtenção de um número mínimo de fatores necessários para explicar a variância das 

variáveis observadas. Além disso, a escolha do número de fatores foi atribuído pelos 

eigenvalues superiores a 1, os eigenvalue conseguem explicar o percentual da variância que 

cada fator assume dos dados originais. Cabe esclarecer que o método de rotação ortogonal 
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utilizado foi o Varimax, pois o mesmo busca minimizar os números de variáveis por 

agrupamento e tem por objetivo maximizar a variação entre os pesos de cada componente 

principal, simplificando a interpretação dos fatores. Assim, a matriz de componente após a 

rotação tem como objetivo associar cada variável a um único fator (FÁVERO et al., 2009).  

O próximo passo no tratamento dos dados é abordar a análise de correspondência 

múltipla (HOMALS) que é uma técnica exploratória de interdependência cujo objetivo é 

investigar a relação entre variáveis qualitativas e permite ao pesquisador visualizar a 

associação entre um conjunto e variáveis categóricas e não métricas por meio de um mapa 

percentual que oferece uma noção de proximidade ou associação (FÁVERO et al., 2009). 

Observa-se que para a realização da HOMALS, fez-se necessário a transformação das 

variáveis quantitativas, que foram utilizadas para realizar a Análise Fatorial, em categorias. 

Assim, as notas atribuídas aos elementos constitutivos das habilidades e das atitudes passaram 

a receber as seguintes categorias: péssimo (0 a 2), ruim (2,1 a 4), regular (4,1 a 6), bom (6,1 a 

8) e ótimo (8,1 a 10). O método é realizado em duas etapas, a saber: o cálculo da medida de 

associação e a criação do mapa percentual. O teste Qui-quadrado (2) é utilizado para 

padronizar os valores das frequências e formar a base para as associações, ou seja, é utilizado 

para mensurar o grau de associação entre linhas e colunas em uma tabela de contingências. 

Faz-se necessário a rejeição da hipótese nula e igualdade de frequências, ou seja, rejeitar a 

hipótese de que as variáveis são independentes ou combinam-se de forma aleatória. Pois, o 

teste 2 verifica se existe associação entre as variáveis, analisa a existência de dependência 

entre as variáveis e verifica quais variáveis têm associação para compor o modelo HOMALS 

e, assim, elaborar o mapa percentual e analisá-lo, conjuntamente, com os resultados obtidos 

por meio da investigação empírica realizada e da teoria que subsidia esta pesquisa (FÁVERO 

et al., 2009).    

Fávero et al.(2009) definem o mapa percentual como a representação visual das 

percepções que um respondente tem sobre seus objetos em duas ou mais dimensões, ou seja, 

ilustra a associação das variáveis por meio da representação de categorias em linhas e/ou 

colunas no mesmo gráfico, fato este que permite a identificação visual das associações entre 

categorias. Observa-se que cada objeto tem uma posição espacial que reflete a similaridade ou 

preferência relativa a outros objetos no que se refere às dimensões do mapa percentual. A 

variância total explicada em cada dimensão é denominada de eigenvalue que variam de 0 a 1, 

sendo 0 a menor variância explicada e 1 a maior por dimensão, ou seja, 1 representa a 

discriminação máxima ou perfeita.  

Verificou-se, por meio do Alpha de Cronbach cujo valor foi de 0,975, que os dados 

coletados denotam uma perfeita confiabilidade interna. O tratamento dos dados coletados pelo 

instrumento de pesquisa realizou-se utilizando o programa estatístico SPSS® 20.0. Cabe 

destacar que os resultados obtidos são de natureza descritiva. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Com intuito de averiguar quais são as habilidades e as atitudes desenvolvidas pelos 

discentes após a conclusão da disciplina. Realiza-se a análise descritiva das notas atribuídas 

pelos alunos tanto na autoavaliação quanto na avaliação dos pares conforme Tabela 1. 

Observa-se que os dois elementos que receberam nota média superior a 8,5, foram às atitudes, 

Respeito pelas opiniões dos outros e Ética com 8,93 e 8,76, respectivamente. Verifica-se um 

grande descontentamento com a figura do líder e do comprometimento dos membros dos 

grupos, pois os atributos liderança e comprometimento foram os itens que receberam pior 

avaliação dos discentes notas, na categoria Atitude. Desta forma, alavancou-se o elemento 

interesse para o quarto lugar com média 8,25. Segundo Sockalingam (2010) a principal 

característica de um bom problema é que ele desperte interesse nos alunos, fato que não foi 

observado. 
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Destaca-se que mesmo o aluno tendo a oportunidade de escolher um problema de seu 

interesse, cada grupo buscou em sua realidade um problema a ser discutido em sala de aula e 

dentre os selecionados cada equipe escolheu um único problema para trabalhar durante o 

semestre, ocasionando baixo interesse de alguns alunos em estudar os temas selecionados. O 

líder de cada grupo foi o aluno que estava inserido na empresa cujo problema estava sendo 

abordado pela equipe.  

Tabela 1- Elementos constitutivos das habilidades e das atitudes 
Ranking Código Elementos  Médias 

1º A9 Respeito pela opinião dos outros 8,93 

2º A2 Ética  8,76 

3º A4 Empatia 8,30 

4º A6 Interesse 8,25 

5º H4 Comunicação 8,21 

6º A10 Colaboração/Cooperação 8,19 

7º A8 Experiência profissional 8,10 

8º A7 Curiosidade 8,03 

9º A3 Pró-atividade 8,01 

10º H1 Trabalho em equipe 8,01 

11º H12 Estudo independente 7,98 

12º A5 Flexibilidade 7,92 

13º H13 Trabalho autorregulado 7,92 

14º H11 Autoavaliação 7,91 

15º A1 Comprometimento 7,86 

16º H3 Visão sistêmica 7,84 

17º A11 Lideranças 7,81 

18º H9 Análise crítica 7,79 

19º H10 Solução de problemas 7,79 

20º H7 Integração com outras disciplinas 7,76 

21º H8 Desenvolvimento de projetos 7,75 

22º H2 Criatividade/Inovação 7,74 

23º H5 Planejamento 7,54 

A frente está a empatia com 8,30, que se relacionada com os elementos que expressam 

o comportamento de cada indivíduo, tais como: o respeito, a ética e o interesse; expressos 

pelo Fator 2 mais adiante. O ato de trabalhar em equipe e a comunicação, seja na escrita ou 

na fala, são atributos que ocupam a primeira e a segunda posição no grupo das Habilidades, 

respectivamente.  

Os atributos para mensurar Habilidades ficaram em torno de 7,8, sendo o de menor 

desenvolvimento apontado pelos discentes o planejamento. Na abordagem com o PBL quatro dos 

elementos que compõem o grupo habilidade são relevantes, pois contemplam um dos principais 

objetivos da utilização do método de ensino baseado em problemas que é o learn to learn, ou seja, 

que o aluno desenvolva as habilidades de solucionar problemas reais, de autoavaliar-se no decorrer 

de suas atividades profissionais, de aprender de forma autônoma, isto é, realizar estudos 

independentes e desenvolver trabalho autorregulado, pois no cotidiano profissional a pesquisa e o 

controle sobre o tempo das atividades exercidas são características constantes e o profissional bem 

atualizado estará mais apto para atender as exigências do mercado de trabalho. 

Observa-se que ao integrar os elementos constitutivos das habilidades e das atitudes, 

entre os dez melhores avaliados pelos alunos encontram-se apenas duas habilidades 

(comunicação e trabalho em equipe) e os demais itens (oito) são atitudes. A novidade do 

método na realidade acadêmica é evidenciada pelo fato da quinta maior média ser a 

habilidade de comunicação e da habilidade trabalho em equipe estar em décimo lugar, 

mostrando a dificuldade que os alunos possuem em se comunicar e em trabalhar com outros 

alunos. A disciplina foi desenvolvida por projeto, ou seja, no final da disciplina os grupos 

apresentaram a solução do problema para a turma, porém tal habilidade ficou 21º lugar. Visto 
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que os elementos constitutivos das atitudes foram as mais avaliadas, a saber: o respeito, a 

ética, a empatia, o interesse, a colaboração, a curiosidade e a pró-atividade.  

Na sequência, realizou-se a Análise Fatorial comprobatória para testar a hipótese nula 

1 de que todos os elementos constitutivos das habilidades e das atitudes do contador gerencial 

não são desenvolvidas na abordagem em PBL. Ao realizar os teste de adequação da Análise 

Fatorial, contatou-se por meio da observação da matriz de correlação uma alta correlação 

entre a maioria das variáveis que são significativas ao nível de confiança de 1% e que todos os 

elementos apresentam sig. próximos a zero, fato este que possibilita dar continuidade ao 

tratamento dos dados por meio da aplicação da técnica multivariada, Análise Fatorial. 

Os resultados da estatística Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) apresentou valor de 0,954, 

assim é possível a realização de uma Análise Fatorial muito boa, tendo em vista que o KMO 

varia de 0 a 1 e compara as correlações simples com as parciais observadas entre as variáveis, 

quanto mais próximo de 1 maior será a qualidade apresentada pela Análise Fatorial. O teste de 

esfericidade de Bartlett corrobora com a utilização da Análise Fatorial, pois o nível de 

significância do teste (p-value = 0,000) conduz à rejeição da hipótese de a matriz de 

correlação ser a identidade, evidenciando assim, que há correlação entre as variáveis. Ato 

contínuo, verificou-se na a matriz anti-imagem de correlação na qual os valores da diagonal 

principal, também, representam uma medida de adequação dos dados à Análise Fatorial, 

denominada de medida de adequação da amostra (MSA), para cada uma das variáveis em 

análise, pois o valor do MSA foi superir a 0,89 para todas as variáveis, isto é, todas as 

variáveis observadas se ajustam à estrutura definida pelo grupo de variáveis em análise.  

As comunalidades apresentadas na Tabela 2 representam a variância total explicada 

pelos fatores. As comunalidades iniciais são iguais a 1 e, após a extração, variam de 0 (baixa 

ou nenhuma variância) a 1 (alta variância). Observa-se que as variáveis possuem uma boa 

relação com os fatores retidos, pois todas apresentaram na coluna da extração valores 

superiores a 0,5.  Verifica-se que a variável com menor variância é a ética (0,566).   

Tabela 2 - Comunalidades 

Código Variáveis  Inicial Extração 

A1 Comprometimento 1,00 ,783 

A2 Ética 1,00 ,566 

A3 Pró-Atividade 1,00 ,758 

A4 Empatia 1,00 ,787 

A5 Flexibilidade 1,00 ,630 

A6 Interesse 1,00 ,676 

A7 Curiosidade 1,00 ,653 

A8 Experiência profissional 1,00 ,823 

A9 Respeito pela opinião dos outros 1,00 ,681 

A10 Colaboração / Cooperação 1,00 ,717 

A11 Liderança 1,00 ,783 

H1 Trabalho em equipe 1,00 ,851 

H2 Criatividade / Inovação 1,00 ,692 

H3 Visão sistêmica 1,00 ,724 

H4 Comunicação 1,00 ,583 

H5 Planejamento 1,00 ,752 

H6 Integração com a empresa 1,00 ,798 

H7 Integração com outras disciplinas 1,00 ,638 

H8 Desenvolvimento de projetos 1,00 ,820 

H9 Análise crítica 1,00 ,799 

H10 Solução de problema 1,00 ,782 

H11 Autoavaliação 1,00 ,755 

H12 Estudo independente 1,00 ,807 

H13 Trabalho autorregulado 1,00 ,611 

Método de Extração: Análise dos Componentes Principais 
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Na sequência, realizou-se a análise fatorial com as 24 variáveis observadas, atribuindo 

eigenvalue de 1 para formação dos fatores, obteve-se 3 fatores que conseguem explicar 

72,79% da variância dos dados originais. Ato contínuo, realizou-se a rotação dos fatores pelo 

método Varimax de rotação ortogonal, pois o mesmo busca minimizar os números de 

variáveis por agrupamento e tem por objetivo maximizar a variação entre os pesos de cada 

componente principal, simplificando a interpretação dos fatores (FÁVERO et al., 2009). Na 

Tabela 3 encontram-se a classificação mais precisa dos indicadores (elementos constitutivos) 

que compõem cada um dos fatores. 

Tabela 3 - Matriz de Componentes Após Rotação 

Competências 
Fator Fator Fator 

1 2 3 

Solução de problema ,807 

  Estudo independente ,791   

Planejamento ,778   

Desenvolvimento de projetos ,757 

  Autoavaliação ,754   

Trabalho em equipe ,717   

Análise crítica ,698   

Pró-Atividade ,664   

Comprometimento ,663   

Liderança ,652   

Visão sistêmica ,613   

Criatividade/Inovação ,609   

Colaboração/Cooperação ,583   

Flexibilidade ,566   

Trabalho autorregulado ,506   

Respeito pela opinião dos outros  ,794  

Empatia  ,707  

Ética  ,668  

Interesse  ,486  

Experiência profissional   ,833 

Integração com a empresa   ,800 

Integração com outras disciplinas   ,648 

Curiosidade   ,551 

Comunicação     ,480 

Realizaram-se, na sequência, alguns comentários sobre os agrupamentos realizados 

pela análise fatorial e como eles são compreendidos na caracterização dos elementos 

constitutivos que compõem as atitudes e as habilidades dos alunos participantes da disciplina 

alvo. 

Fator 1: Capacidades intelectuais e interpessoais. Este é responsável por 

aproximadamente 33,90% da variância explicada. Este fator apresenta 77% dos elementos 

constitutivos do grupo habilidades apontadas na literatura. Porém, na visão dos alunos, a ele é 

incorporado à liderança, ao comprometimento, à colaboração, à flexibilidade e à pró-

atividade dos indivíduos. O mesmo é composto por elementos novos no cotidiano acadêmico 

em que o aluno ao ser o centro das atividades também é o responsável pelo desenvolvimento 

de sua própria aprendizagem, em um processo de ensino aprendizagem autônomo e 

simplesmente direcionado pelo professor (DAHLE et al., 2009).  

Ao observar a teoria que compreende o PBL, notou-se que os elementos que formam 

este fator compreendem os objetivos deste método instrucional apresentados por Duch, Groh 

e Allen (2001), Hansen (2006) e Savery (2006) e que os mesmos são similares às 

competências atribuídas ao Contador Gerencial (MIRANDA, 2010), a saber: o pensamento 

crítico, a capacidade para identificar, analisar e resolver problemas reais, a capacidade de 

trabalhar cooperativamente em pequenos grupos, a liderança e as habilidades intelectuais 
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adquiridas na universidade para o desenvolvimento da educação continuada.  No tocante a 

este último tópico que envolve a educação continuada, destacam-se os elementos constitutivos 

das habilidades que formam este fator: estudo independente, desenvolvimento de projeto, 

autoavaliação, pró-atividade e o trabalho autorregulado.  

Segundo o AECC (1990) “aprender a aprender” é desenvolver no aluno a motivação e 

a capacidade de continuar aprendendo fora do ambiente escolar. Assim, o PBL é uma 

ferramenta educacional que auxilia os alunos a gerenciarem o próprio aprendizado, ao passo 

que se tornem aprendizes autônomos e independentes (SOARES; ARAÚJO, 2008; DECKER; 

BOUHUIJS, 2009). Notou-se que alguns desses elementos não apresentaram relevância por 

parte dos respondentes, pois este evento pode estar atrelado às abordagens metodológicas 

tradicionais, em que o professor é centro do processo e o detentor dos conhecimentos.  

Fator 2: Comportamentos interpessoais e emocionais. Representa 19,86% da 

variância explicada e é composto, apenas, por quatro atitudes (36%) exigidas dos futuros 

profissionais. Os respondentes consideraram estes os elementos constitutivos melhor 

desenvolvidos pelos colegas na turma. Visto que estes foram os elementos com melhor 

performance apontada pelos alunos, pois os respondentes atribuíram as melhores notas. Este 

fator contempla os quatro primeiros elementos que receberam as maiores médias na avaliação 

realizada pelos alunos (Tabela 1), a saber: respeito (8,93), ética (8,76), empatia (8,30) e 

interesse (8,25).  

O respeito pela opinião dos colegas que estão trabalhando cooperativamente em 

equipe é uma atitude enfatizada nos estudo de PBL por Ribeiro (2010) o qual afirma que é 

uma atitude que permite ao aluno reconhecer as contribuições dos demais membros do grupo 

e está atrelada a habilidade comunicacional de ouvir as opiniões dos demais integrantes na 

equipe de trabalho. A ética é uma atitude bastante enfatizada pelos órgãos reguladores da 

profissão contábil, pois é evidenciada pelo AECC (1990), pela Resolução CNE/CES nº 

10/2004, pelo AICPA (2009) e pela IFAC (2012). Na literatura sobre PBL a ética aparece 

como uma atitude a ser avaliada pelos discentes por Wood (2006). A ética é uma das 

competências a ser desenvolvida pelo futuro profissional no decorrer do curso de Ciências 

Contábil, pois o mesmo deverá “exercer com ética e proficiência as atribuições e 

prerrogativas que lhe são prescritas”, conforme inciso VIII do artigo 4º da Resolução 

CNE/CES nº 10/2004.  

No tocante a empatia e ao interesse (no sentido de motivação) recebe destaque o 

documento emitido pelo AECC (1990) que os classificam no item atitudes e capacidades 

pessoais. A empatia entre os integrantes do grupo de trabalho promove o desenvolvimento da 

atividade de forma mais harmônica e proporciona uma maior integração dos participantes do 

grupo de modo a aceitar os conselhos e as sugestões dos colegas, e assim promover o auxílio 

mútuo no desenvolvimento da aprendizagem (VASCONCELOS; CAVALCANTE; MONTE, 

2011). O interesse na perspectiva do PBL está atrelado ao problema escolhido pelo grupo para 

ser trabalhado durante o semestre. Para Des Marchais (1999) o problema no PBL deve 

despertar o interesse, já para Duch (2001) o problema além de combinar com o interesse dos 

alunos, deve motivá-los a compreender os conceitos introduzidos pelo mesmo. Dessa forma, o 

Fator 2 contempla atitudes que promovem o comportamento interpessoal e emocional entre os 

integrantes do grupo, e estes elementos, para muitos alunos, precisam ser aperfeiçoados no 

decorrer de sua formação profissional para exercerem efetivamente as atividades exigidas do 

contador gerencial.   

Fator 3: Integração do ensino com a vivência profissional. Explica 19,02% da 

variância e aborda os seguintes elementos, a saber: no tocante as habilidades estão a 

comunicação, integração com a empresa e com as demais disciplinas e quanto às atitudes 

elencadas atribui a este fator os elementos experiência profissional e a curiosidade.  
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Este fator contempla a habilidade de comunicação que integra um dos objetivos do 

PBL apresentados por Duch, Groh e Allen (2001) Hansen (2006) e Savery (2006). Esta é 

bastante enfatizada na literatura como uma das principais competências a ser desenvolvida 

pelo profissional da área contábil, pois a mesma segundo o AECC (1990) contempla três 

características: a habilidade de apresentar, discutir e defender opiniões por meio da linguagem 

formal e informal, escrita e oral; a habilidade de ouvir efetivamente; e a habilidade de 

localizar, obter, organizar, reportar e utilizar as informações oriundas das pessoas, impressas 

ou por meio de recursos eletrônicos. Estas características, também, são apontadas pela IFAC 

(2012) que complementa afirmando que a habilidade comunicacional permite ao profissional 

da área contábil trabalhar em equipe, receber e transmitir informações de modo a possuir um 

julgamento fundamentado e tomar decisões de forma eficaz, além de proporcionar a 

negociação de soluções aceitáveis em situações profissionais. Nota-se que a IFAC (2012) 

aponta que dentro da habilidade comunicacional, não basta falar, escrever e ouvir de forma 

eficaz, mas também, ler e possuir sensibilidade para as diferenças culturais e de linguagem no 

processo comunicacional entre indivíduos. As pesquisas de  Malmi, Seppälä e Rantanen, 

(2001), Tan, Fowler e Hawkes (2004), Hanssal et al. (2005), Cardoso, Mendonça Neto, 

Oyadomari (2010), e Miranda (2010) apontam a comunicação como uma das competências 

atribuídas ao contador gerencial.  

A Lei nº 9.394/1996 enfatiza a comunicação, apenas como o ato de “elaborar 

pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários”. 

Porém, este Fator representa um eixo chave que é evidenciado nesta lei, pois ao estabelecer as 

diretrizes e as bases da educação superior no Brasil apresenta entre os objetivos das IES que 

promovem a educação superior: o ato de incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação 

científica, estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente de modo que o futuro 

profissional preste serviços especializados à comunidade e estabeleça com esta uma relação 

de reciprocidade, suscitar no aluno o desejo permanente de aperfeiçoamento e a integração 

dos conhecimentos adquiridos. Destaca-se, também, que este fator contempla três elementos 

estruturais do Projeto Pedagógico do curso de bacharelado em Ciências Contábeis, elencados 

no parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 10/2004, a saber: a realização da 

interdisciplinaridade, a integração entre teoria e prática e o incentivo a pesquisa. A formação 

do Fator 3 aponta que a disciplina com o método do PBL consegue integrar prática, teoria e 

pesquisa na formação do futuro contador gerencial (ENEMARK; KJAERDAM, 2009).  

Portanto, rejeita-se a hipótese nula 1 de que todos os elementos constitutivos das 

habilidades e das atitudes do contador gerencial não são desenvolvidas na abordagem em 

PBL. Pois, os elementos que constituem as atitudes e as habilidades do contador gerencial são 

confirmados na Análise Fatorial por meio dos fatores 1 e 2. Já o fator 3 surge para evidenciar 

a integração entre a academia, a empresa e a sociedade, pois agrega os elementos que 

proporcionam aos alunos da disciplina com a abordagem do PBL desenvolver competências 

para atuar no mercado de trabalho, ao integrar a experiência profissional, com os 

conhecimentos de outras disciplinas e, principalmente, ao trazer o cenário empresarial para a 

sala de aula (ENEMARK; KJAERDAM, 2009).  

Continuando a análise por meio da técnica estatística de Análise de Correspondência 

Múltipla (HOMALS) buscou-se identificar as relações entre das variáveis. Inicialmente 

realizou-se a transformação das variáveis quantitativas em categóricas com medidas em escala 

nominal. Realizou-se, então, o teste Qui-quadrado (2) para padronizar os valores de 

frequência esperados e para formar a base para as associações. Os resultados do teste 2 das 

variáveis (elementos constitutivos) que compõem as habilidades e as atitudes do contador 

gerencial, evidenciam que ao analisar os valores do Asymp. Sig a um nível de significância de 

5% que todas as variáveis são significativas, pois os resultados do teste 2 as validaram, tendo 

em vista a rejeição da hipótese nula de independência das variáveis observadas. Observa-se, 
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então, que não foi eliminada nenhuma das variáveis, pois de acordo com as categorias todas 

foram validadas para desenvolver a HOMALS.  

Para analise da hipótese nula 2 observa-se a Tabela 4 que apresenta o Model Summary 

da HOMALS referente à avaliação dos discentes aos elementos constitutivos das Habilidades 

e das Atitudes desenvolvidos na disciplina com PBL de Controle Gerencial.  Verifica-se que a 

integração das variáveis dos constructos Habilidades e Atitudes apresenta variância explicada 

dos dados originais de aproximadamente 65% e 35% nas dimensões 1 e 2, respectivamente. 

Compete apresentar o mapa perceptual, pois os valores de eigenvalues estão acima de 1 em 

razão das associações obtidas.  

Tabela 4 - Model Summary da HOMALS entre as variáveis dos constructos Habilidades e Atitudes 

Dimension 
Cronbach's 

Alpha 

Variance Accounted For 

Total 

(Eigenvalue) 
Inertia % of Variance 

1 ,977 15,624 ,651 65,099 

2 ,919 8,356 ,348 34,816 

Total  23,979 ,999  

Mean ,956a 11,990 ,500 49,957 

Nota: Mean Cronbach's Alpha is based on the mean Eigenvalue. 

O Gráfico 1 representa as medidas de discriminação, por meio do qual é possível 

verificar as variáveis mais importantes para a composição das dimensões, são aquelas mais 

afastadas da origem e a associação entre elas.   

 
Gráfico 1 - Medidas de discriminação dos elementos constitutivos das Habilidades e das Atitudes 

No conjunto de variáveis que integram os constructos Habilidades e Atitudes,  

destacou-se a variável trabalho em equipe com média superior em relação as demais (0,718) 
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com valores de 0,771 e 0,666 nas dimensões 1 e 2. Na sequência, observou-se que, na 

dimensão 1, dez variáveis foram consideradas como relevante no desenvolvido das aulas com 

abordagem em de PBL, a saber: liderança (0,794), desenvolvimento de projeto (0,774), 

criatividade/inovação (0,760), análise crítica (0,758), solução de problemas (0,755), 

interesse (0,743), colaboração/cooperação (0,733), estudo independente (0,726), pró-

atividade (0,723) e o comprometimento (0,713), na percepção dos discentes apresentaram 

sendo as três relevantes as variáveis interesse (0,833 para dimensão 1 e 0,647 para a dimensão 

2), comprometimento (0,784 para dimensão 1 e 0,684 para a dimensão 2), desenvolvimento de 

projetos, com valores de 0,833 e 0,673) e pró-atividade (0,779 para dimensão 1 e 0,686 para a 

dimensão 2); e as variáveis liderança e colaboração/cooperação se destacam com valores de 

0,799 e 0,764 na dimensão 1, respectivamente.  

Observa-se no Gráfico 1 a possibilidade de associação a esse grupo de variáveis os 

elementos: empatia, autoavaliação, curiosidade e integração com outras disciplinas. Cabe 

destacar a formação da associação entre as variáveis que estão alocadas entre os valores de 

0,5 a 0,7 na dimensão 1 e abaixo de 0,3 na dimensão 2, a saber: comunicação, planejamento, 

respeito pela opinião dos outros, trabalho autorregulado, experiência profissional, visão 

sistêmica e integração com a empresa.  

O mapa perceptual, ilustrado pelo Gráfico 2, apresenta as associações entre as 

categorias dos constructos Habilidades e Atitudes do Contador Gerencial com suas 

respectivas variáveis, conforme a opinião dos discentes na autoavaliação e na avaliação pelos 

pares.  

 

Gráfico 2 - Mapa perceptual dos constructos da Habilidade e da Atitude 
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Logo se evidencia uma forte homogeneidade da amostra pesquisada entre todas as 

categorias (ótimo, bom, regular, ruim e péssimo), pois se observa uma confiabilidade maior 

nas opiniões dos discentes no tocante ao desenvolvimento das habilidades e das atitudes do 

contador gerencial. Verifica-se uma proximidade das categorias ao avaliarem tais elementos 

constitutivos e os mesmos compartilham tendencialmente de características similares. A 

análise dos Gráficos 1 e 2 enfatiza que há uma forte relação entre os elementos constitutivos 

das habilidades e das atitudes, com uma forte homogeneidade da amostra, respectivamente. 

Assim, rejeita-se a hipótese nula 2 de que não há relação entre os elementos constitutivos das 

habilidades e das atitudes do contador gerencial.  

Neste contexto, cabe ressaltar que esta foi a primeira experiência com o método PBL 

para os alunos investigados nesta pesquisa, e a introdução do PBL causou bastante impacto no 

processo de ensino aprendizagem nos discentes do curso de Ciências Contábeis, tendo em 

vista a influência das abordagens tradicionais com o foco no conteúdo. Assim, ressalta-se a 

importância de trabalhar com mais ênfase as habilidades e as atitudes nas aulas de Controle 

Gerencial. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação da autoavaliaçao e da avaliação pelos pares como um instrumento 

avaliativo do PBL contribui para que os universitários do curso de Ciências Contábeis 

aprendam a manifestar sua opinião formando assim uma massa crítica sobre o tema abordado 

em sala de aula e sobre o processo de ensino-aprendizagem. Este hábito desenvolvido por 

meio de críticas construtivas permite ao docente e à IES elevarem o nível do processo de 

ensino-aprendizagem. 

 A integração entre os acadêmicos e as empresas a partir da utilização dos problemas 

práticos e reais trazidos pelos alunos por meio dos seus estágios e/ou ambiente de trabalho 

proporciona ganhos para todos. O discente ganha por obter a destreza de resolver problemas 

de ordem prática e profissional que encontrarão na sua futura atuação profissional. Por outro 

lado, a empresa também é beneficiada tendo em vista que receberá futuramente profissionais 

extremamente qualificados, dotado de perfil inovador, aptos a pesquisa e à proposição de 

solução de problemas com agilidade e segurança.  

Verificou-se, também, que o PBL auxilia os alunos a desenvolverem as competências 

necessárias para atuarem no mercado de trabalho, atende as prerrogativas e os anseios dos 

órgãos internacionais, AECC, IFAC, ICA e AICPA que enfatizam a necessidade de a 

educação contábil abordar além dos conteúdos, as habilidades e as atitudes exigidas do 

profissional contábil. 

Ao investigar os elementos constitutivos das habilidades e das atitudes do contador 

gerencial desenvolvidas pelos estudantes no PBL, notou-se que o trabalho em grupo e a 

comunicação foram as principais habilidades desenvolvidas nesta disciplina, com as maiores 

médias nesta categoria. Ressalta-se que dentre as demais habilidades os estudantes 

desenvolveram o estudo independente, o trabalho autodirigido, a integração com a empresa e 

a análise crítica. Observa-se que o Respeito pelas opiniões dos outros e a Ética foram às 

atitudes melhor avaliadas pelos discentes. Verificou-se um grande descontentamento com a 

figura do líder e do comprometimento dos membros dos grupos, pois os atributos liderança e 

comprometimento foram os itens pior avaliados para o constructo Atitude. Assim, constatou-

se que o PBL proporcionou um crescimento e instigou os estudantes a desenvolverem melhor 

esses elementos que contemplaram as habilidades e as atitudes do contador gerencial, 

principalmente os elementos que englobam a essência do PBL cuja proposta é que o estudante 

desenvolva a capacidade de aprender a aprender (learn to learn). 
Obteve-se por meio da Análise Fatorial a confirmação de que todos os elementos 

provenientes dessa metodologia pedagógica foram desenvolvidos sob a perspectiva dos 
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discentes. Assim, destaca-se que o método de ensino do PBL pode ser utilizado para formar 

contadores gerenciais aptos para atenderem as exigências do mercado de trabalho. O Fator 1 

denominado de capacidades intelectuais e interpessoais é composto pelas características 

que englobam os objetivos do PBL, ou seja, os elementos novos no cotidiano acadêmico em 

que o aluno é o responsável pelo desenvolvimento de sua própria aprendizagem, em um 

processo de ensino aprendizagem autônomo e simplesmente direcionado pelo professor. O 

Fator 2 intitulado de comportamentos interpessoais e emocionais é composto, apenas, por 

atitudes que contemplam o desempenho do aluno em seu grupo, a saber: respeito, ética, 

empatia e interesse. E, por fim, o Fator 03 é considerado como Integração do ensino com a 

vivência profissional, por apresentar os seguintes elementos: integração com a empresa e 

com outras disciplinas, experiência profissional, comunicação e a curiosidade. Deste modo, 

o Fator 3 evidencia que a disciplina com o método do PBL consegue integrar prática, teoria e 

pesquisa na formação do futuro contador gerencial. 

Por meio dos resultados da HOMALS foi possível identificar uma forte 

homogeneidade da amostra no tocante aos alunos que avaliaram como ótimo, bom, regular, 

ruim e péssimo o desenvolvimento das habilidades e das atitudes propostas pela literatura, 

com destaque para as variáveis que apresentaram maior associação foram o trabalho em 

equipe, a liderança, o desenvolvimento de projeto, a criatividade/inovação, a análise crítica, a 

solução de problemas, o interesse, a colaboração/cooperação, o estudo independente, a pró-

atividade, o comprometimentos e o interesse. Sugere-se que as mesmas sejam enfatizadas em 

futuras investigações.  

Pode-se rejeitar, por meio da análise das técnicas multivariada a hipótese nula de que 

não há relação entre os elementos constitutivos das habilidades e das atitudes. Destaca-se que 

os resultados corroboram ao evidenciar que a disciplina de controle gerencial alvo da 

investigação ao utilizar como abordagem metodológica o PBL fez com que o aluno 

desenvolvesse as habilidades e as atitudes apontadas na literatura que correspondem ao perfil 

do contador gerencial. As limitações da pesquisa estão atreladas ao fato de observar os 

elementos constitutivos das habilidades e das atitudes em apenas uma turma e sob a 

perspectiva do discente. Sugerem-se para futuras pesquisas que sejam investigadas, também, 

as notas atribuídas pelos docentes para tais elementos.  
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