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RESUMO 
O estudo tem por objetivo investigar a utilização do Método Problem Based Learning (PBL) 

no ensino contábil das Instituições de Ensino Superior (IES) da Cidade do Natal/RN. Trata-se 

de uma pesquisa com os alunos egressos do curso de Ciências Contábeis de seis IES de 

Natal/RN. A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de questionários durante o 

período de novembro de 2014. Os dados foram tabulados através do software Microsoft Excel 

® 2010. Posteriormente, realizou-se um cruzamento de tabelas através do software SPSS 

V20, a fim de verificar se há relação entre variáveis. A partir das percepções levantadas no 

resultado, verifica-se que os métodos mais utilizados nas IES pesquisadas são: resolução de 

exercícios e aulas expositivas. Outro método é a apresentação de seminários, que, neste caso, 

faz do aluno um agente ativo. Foi verificado ainda a prática de problematização no ensino por 

59,32% dos respondentes em algumas disciplinas curriculares; praticamente todos os 

entrevistados afirmam terem sido expostos à problematização, mas somente 60,08% 

perceberam esta técnica ser utilizada em conjunto com questionamentos, trabalho em grupo e 

resolução de problemas, conforme preconiza o método PBL. As áreas de conhecimento 
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contábil que mais utilizam a implementação do PBL são as Gerenciais e de Formação Geral e 

Instrumental, de acordo com o resultado. 

 

Palavras-chave: Educação Contábil; Métodos de Ensino; Aprendizagem Baseada em 

Problemas. 

 

Área Temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução do ensino superior no Brasil é vista a partir do crescimento do número das 

suas instituições. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), em 2014, há registros de 36 Instituições de Ensino Superior na 

Cidade do Natal/RN, entre públicas e privadas, com modalidades à distância e presencial. 

Comparando com 2012, quando existiam apenas 15 instituições cadastradas, observou-se um 

crescimento de 21 Instituições em dois anos, representando um aumento de cerca de 140%.  

Nessa perspectiva, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) tem investido 

continuamente na formação de seus profissionais, realizando seminários, congressos e 

projetos na área do ensino da Contabilidade, com o objetivo de levar às IES, aos 

coordenadores de curso e aos professores um trabalho de pesquisa, apresentando sugestões de 

disciplinas que devem compor a grade curricular dos cursos de Ciências Contábeis no Brasil, 

com um conteúdo aplicável nas modalidades presencial, semipresencial e a distância. 

Entretanto, as dificuldades para manter um ensino de excelência e a utilização de métodos de 

ensino adequados são recorrentes, pois a estrutura educacional é complexa e demanda, 

necessariamente, estudos, pesquisas e investimentos. 

De acordo com o International Accounting Education Standards Board (IAESB), 

(2009 como citado em Stanley & Marsden, 2012), a International Federation of Accountants 

(IFAC) lançou, como uma de suas oito Normas Internacionais de Formação, um padrão 

chamado IES3 Profissionais, Habilidades e Educação Geral. Esta norma enfatiza o 

desenvolvimento de competências profissionais, que incluem, além de capacidade intelectual, 

técnica e habilidades funcionais, competências pessoais e habilidades interpessoais de 

comunicação, organizacional e de gestão de negócios.  

Diante da internacionalização das ciências contábeis e da globalização econômica do 

mercado, vem ocorrendo a valorização do profissional contábil e, consigo, as exigências na 

sua formação, tais como: utilização de métodos quantitativos complexos para simulação e 

análise de projetos, capacidade de liderança e convívio com diferenças culturais, analise 

crítica, necessidade de conhecer idiomas estrangeiros e uma imagem profissional de ética e 

eficiência (Lima & Marin, 2011). 

O estudo realizado por Apostolou, Dorminey, Hassel e Watson (2013), que trata da 

revisão da literatura educacional na contabilidade, inclui 291 artigos e 104 casos de instrução 

publicados durante o período de 3 anos, entre 2010 e 2012, em 7 periódicos internacionais 

especializados no tema, denotando, assim, a sua importância. Entre as linhas de pesquisa, 

pode-se identificar abordagens metodológicas de ensino e, dentre estas, os estudos sobre 

Aprendizagem Baseada em Problemas - PBL, como, por exemplo, o trabalho de Stanley e 

Marsden (2012), que descreve a implementação de aprendizagem baseada em problemas, 



 
 

 

 

envolvendo discentes concluintes dos cursos de ciências contábeis em uma universidade da 

Austrália.  

De acordo com Berbel (1998, p. 139), no PBL enquanto proposta curricular, os 

problemas de ensino são elaborados por uma equipe de especialistas para cobrir todos os 

conhecimentos essenciais do currículo. Tomando o método PBL como alternativa inspiradora 

de um ensino inovador que ultrapasse a abordagem tradicional do professor como agente ativo 

no processo de aprendizagem, pode-se notar uma metodologia em etapas de desenvolvimento 

que compõem todo o processo de aprendizagem. Essas etapas caminham de formas distintas e 

encadeadas a partir de um problema real e, por fim, voltam-se para realização do estudante 

como agente ativo na construção de sua aprendizagem. 

A aplicação do PBL vem demonstrando sua relevância para o aprendizado dos alunos 

frente às problemáticas emergentes, gerando um pensamento reflexivo e obtendo as devidas 

respostas. Embora não seja a única metodologia utilizada na educação, ela estimula a 

participação ativa do discente na busca de conhecimentos e integração de saberes para 

obtenção das respostas às problemáticas levantadas, ultrapassando o mero caráter de 

informação cedida pela forma de ensino tradicional. 

Diante da problemática: Como os discentes concluintes do Curso de Ciências 

Contábeis das Instituições de Ensino Superior (IES) de Natal percebem a utilização do 

Método de ensino PBL na Educação Contábil?, o objetivo do estudo é investigar a utilização 

do Método PBL no ensino contábil das IES da Cidade do Natal/RN. Para tanto, foi necessário 

identificar a existência de práticas que incluem a problematização no processo de 

aprendizagem, analisar o alcance destas práticas e investigar a percepção dos estudantes a 

respeito da metodologia de ensino. 

O estudo justifica-se por contribuir para aprimorar as práticas de ensino-aprendizagem 

de forma a superar as dificuldades inerentes à área contábil, por meio do conhecimento dos 

métodos, em especial da prática da Aprendizagem Baseada em Problemas, que estimula o 

desenvolvimento de reflexão na ação, com a finalidade de formar profissionais da área 

contábil com habilidades adequadas às demandas de mercado. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Ensino superior de contabilidade 

 

De acordo com Laffin (2005), o ensino superior de contabilidade foi precedido pelos 

cursos técnicos que buscavam atender a demanda por profissionais que detivessem a técnica 

dos registros patrimoniais. Inicialmente, o mercado demandava apenas do conhecimento 

técnico para desenvolvimento profissional. A partir da década de 1930, com o processo de 

industrialização e a formação de maiores conglomerados empresariais, por meio de incentivos 

estatais, observou-se a necessidade de uma maior organização e qualificação do mercado do 

país e, consequentemente, profissionais da área contábil com formação de nível superior 

(Avelar, Borges & Nascimento, 2012).  

O curso de Ciências Contábeis está sendo visualizado nos censos mais recentes do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) entre os mais procurados, ocupando a quarta 

colocação no ranking. Comparando os resultados de 2012 e 2013, subiu uma posição na lista 

de cursos mais procurados, ficando atrás apenas de administração, direito e pedagogia. Foram 

328.031 alunos matriculados em 2013, contra 313.174 no ano anterior. A área contábil, 



 
 

 

 

sozinha, representa quase 5% de todos os cursos de graduação no país, o que significa que, em 

cada vinte estudantes do nível superior, um pretende se formar contador. 

Diante das habilidades que o mercado demanda da formação dos profissionais 

contadores, os órgãos competentes emitentes da Resolução CNE/CES 10/2004 vêm 

instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências 

Contábeis, bacharelado. São nessas diretrizes que se verificam os requisitos dos projetos 

pedagógicos do curso, e por meio delas as instituições de ensino superior traçam o perfil 

profissional esperado, em termos de competências e habilidades. Nesse contexto das 

exigências para o profissional, o Art. 3° da Resolução menciona o que o curso de graduação 

de Ciências Contábeis deve conter para capacitar o contador para o mercado. Art. 3°: O curso 

de graduação em Ciências Contábeis deve ensejar condições para que o futuro contador seja 

capacitado a: I - compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização; II - 

apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, auditorias, 

perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 

financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas; 

III - revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações organizacionais 

com o advento da tecnologia da informação (Brasil, Resolução CNE/CSE n
o
10, de 16 de 

Dezembro de 2004, 2004). 

Neste contexto, a evolução do ensino das ciências contábeis vem formando o 

profissional para estas novas demandas e necessidades levantadas pelo mercado. Marion 

(2001) defende um processo de ensino e aprendizagem no qual os estudantes tenham 

participação ativa, em oposição ao método tradicional de ensino, de aulas expositivas.  

 

2.2 PBL: descrição, características, vantagens e limitações. 

 

Conforme Frezatti & Martins (2015) é ampla a literatura no que se refere aos 

elementos citados sendo estes relativos a busca de soluções de um problema. Embora seja 

ampla, não é necessariamente consistente, apresentando dificuldades de integração entre os 

diferentes autores. Quando um problema é utilizado para sintetizar o conhecimento prévio 

aprendido e para desenvolver competências como o pensamento crítico, o trabalho em equipe, 

a comunicação, resolução de problemas, habilidades de pesquisa pode-se utilizar como 

abordagem de ensino do PBL e seus elementos adicionais para o aperfeiçoamento do 

ambiente educacional da contabilidade (One-Day One-Problem, Case-Based Learning e 

Project-Based Learning).  

Segundo Stanley & Marsden (2012), o PBL tem sido utilizado com sucesso em cursos 

como medicina, enfermagem, direito e engenharia, no entanto a literatura mostra que houve 

pouca utilização desta abordagem para a aprendizagem em contabilidade. Um desses estudos 

foi realizado por Breton (1999 como citado em Tan, 2007), que identificou que os estudantes 

foram capazes de relacionar teoria e prática e desenvolver maior habilidade em lembrar e 

reutilizar o que haviam aprendido, no caso de PBL no ensino contábil.  

 O método que se baseia na abordagem construtivista da aprendizagem vê o aluno 

como centro na criação de significado. Ele constrói seu próprio conhecimento, em vez de o 

conhecimento ser transmitido pelo professor, chegando ao significado de maneira ativa por 

meio de atividade individual e social, conforme Biggs (1996 como citado em Stanley & 

Marsden, 2012).  



 
 

 

 

O desenvolvimento pessoal e preparação de estudantes são essenciais para 

implementação do método do PBL. De acordo com Tan (2007), a aplicação desse método 

pode ocorrer em três níveis (Nível Mega, Nível Macro e Nível Micro), onde esses níveis de 

implementação do PBL podem alterar significativamente uma instituição de ensino.  

Segundo Tan (2007), o Nível Mega propõe uma reformulação total de currículos em 

termos de estruturas de cursos, avaliação estrutural e design de todo ambiente de 

aprendizagem. Entretanto, nem sempre é fácil ou necessário implementar o PBL a este nível, 

embora existam instituições recém-criadas que podem ser organizadas para tais desafios.  

Nesse contexto, é mais comum a introdução de alterações ao Nível Macro, em que 

certos cursos ou módulos absorvem e se adaptam à abordagem PBL com maior facilidade. A 

falta de flexibilidade curricular vai limitando as formas em que pode ser utilizado o PBL, 

entretanto, no nível macro, há sinais de esperança de mudança gradual, com a diversificação 

nacional no modo de avaliação, bem como a crescente nesta abordagem (Tan, 2007). 

Observa-se, então, que os docentes podem iniciar a implantação do PBL no Nível 

Micro, utilizando-o em trabalhos de projetos ou em certas disciplinas. A utilização desse 

método tem suas particularidades na aplicação, posto que a aprendizagem colaborativa e 

comunicação são bases para enfatizar e aplicar essa abordagem.  

Em suma, a literatura tem defendido o uso bem sucedido de PBL em várias áreas 

educacionais. É uma abordagem que pode potencialmente atender à chamada para a educação 

contábil ser mais utilizada sobre a aprendizagem para localizar, obter e organizar 

informações; a capacidade de identificar e resolver problemas não estruturados em ambientes 

não familiares e exercer julgamento baseado na compreensão de um conjunto com visão real. 

Enquanto PBL oferece a possibilidade de realização destes objetivos, é evidente, a partir da 

literatura, que os educadores de contabilidade, até o momento, não conseguiram assumir o 

desafio e programá-lo (Stanley & Marsden, 2012; Tan, 2007). 

As limitações verificadas nesse método de ensino são mencionadas quanto a não 

abrangência de todo o conteúdo da matéria. Já a preocupação com a não aplicabilidade em 

todas as matérias surge entre os alunos, bem como a dificuldade de aprender matérias com 

conteúdo denso, pesquisando por conta própria. Em ambos os casos a preocupação nasce, em 

grande parte, de uma compreensão limitada do papel do tutor, que tem como meta instigar, 

monitorar e avaliar a participação de cada estudante nos debates, compelindo-os a um maior 

aprofundamento. Tal função é desempenhada em um contexto de desenvolvimento das 

habilidades de cooperação – papel este já destacado quando abordada a variável trabalho em 

pequenos grupos – que é fundamental para o trabalho em equipe (Siqueira, Batista, Morch & 

Batista, 2009). 

Para educar na perspectiva da multidimensionalidade humana, o professor de 

contabilidade deverá conceber que suas ações devem ultrapassar os limites da transmissão de 

conteúdos e as relações com outros conhecimentos afins. A relação com os discentes, no 

processo de ensino-aprendizagem, e o posicionamento que assume diante da realidade social 

são maneiras de manter a educação completa e organizada nos diversos aspectos de 

aprendizado (Laffin, 2005). 

Desse modo, o método PBL possui o docente como mediador nesse processo de 

aprendizagem, por conseguinte, orientando para o desenvolvimento eficaz. Durante todo o 

desenvolvimento da atividade de ensino, o professor orienta e verifica a aprendizagem 

mediante um processo avaliativo, de aspecto formal ou informal, repassando ao aluno 



 
 

 

 

informações sobre seu desempenho, bem como intervindo com orientações corretivas, 

inclusive (Beck & Rausch, 2012). 

Pesquisas em psicologia educacional nos diz que os sentimentos de competência, 

motivação e auto eficácia são, muitas vezes, alcançados por intermédio de segmentos 

apropriados Tan, Parsons, Hinson e Sardo-Brown (2003 como citado em Tan, 2007). Para 

muitos estudantes, os currículos que utilizam o PBL são mergulhados em aprendizagem 

autodirigida e autorregulada, sem a mediação adequada. Isso, muitas vezes, resultou em 

improdutivo uso do tempo, ansiedade desnecessária, perda de interesse, desamparo e 

aprendizagem superficial.  

A utilização futura do método PBL na observação de Tan (2007) está baseada no 

seguinte: embora o método seja inovador, deve ser apoiada pela educação psicológica 

educacional e cognitiva. Sendo assim, ele determina que mais considerações e investigações 

devam ser feitas nessas áreas de educação, psicologia e pedagogia, para informar mais 

conhecimentos que refinam os modelos práticos.  

O PBL oferece excelentes oportunidades para a aplicação da psicologia à educação. 

Nas últimas décadas, o desafio da pedagogia foi progressivamente alterado, fazendo o 

conteúdo dos conhecimentos visíveis aos alunos por meio do reforço da clareza das 

explicações e elucidando difíceis temas de conhecimento, para que os professores pensassem 

claramente através de métodos que reforçassem o desenvolvimento de habilidades e 

capacidades cognitivas (Tan, 2007).  

Segundo Tan (2007), o método ainda fomenta os alunos a resolverem problemas, 

pensando por intermédio do desenho de ambientes e processos que permitem a aprendizagem, 

formando, assim, pensamentos e conhecimentos a serem manifestados de maneira ativa, 

colaborativa e autorregulada pelo processo de ensino. 

 

2.3.3 Estudos realizados no Brasil 

 

 Os estudos visualizados na área de métodos de ensino permitem o desenvolvimento e 

o acesso ao conhecimento como atividade inovadora. Nesse contexto, o método PBL, 

inicialmente desenvolvido para os alunos da área de saúde, permite aos educadores dos cursos 

de ciências contábeis ministrarem aulas aproximando os discentes das realidades de mercado 

(Araújo & Rodrigues, 2006). 

No Brasil, as pesquisas realizadas a respeito da utilização do método PBL nas Ciências 

Contábeis são decorrentes do pioneirismo pelos cursos de medicina na estrutura curricular, na 

Faculdade de Marília, em 1997, e o curso de medicina da Universidade Estadual de Londrina, 

em 1998 (Siqueira et. al., 2009). 

Desde 2006, no Brasil, as pesquisas educacionais em ciências contábeis abordam o 

método PBL e tratam de uma crescente aplicação desse método nos cursos de contabilidade 

das IES no Brasil. Um exemplo disso é a pesquisadora que possui grande destaque nessa área, 

a Dra. Adriana Maria Procópio de Araújo, com inúmeras publicações em diversas linhas, 

periódicos, anais de congressos, trabalhos de conclusões de cursos de especialização, 

dissertações de mestrados, dentre outros. 

 Entre as principais pesquisas da referida autora, publicadas no Brasil, acerca do 

método de ensino - Problem Based Learning (PBL) -, estão: 



 
 

 

 

 Em 2006, o artigo “O ensino da contabilidade: aplicação do método PBL nas 

disciplinas de contabilidade em uma IES particular”, publicado no VI congresso USP, 

posteriormente publicado em um periódico na área de educação, em 2007;  

 Em 2008, orientação de uma dissertação “Aplicação do PBL no curso de Ciências 

Contábeis: um estudo empírico”, posteriormente apresentado no II ANPCONT, no 

mesmo ano; 

 Em 2008, no II ENANPAD - Evidências empíricas da aplicação do método PBL nas 

disciplinas de contabilidade intermediária do curso de ciências contábeis. Em 2012, 

esse estudo se transformou num capítulo do livro “Didática para o ensino de 

administração e ciências contábeis”;  

 Em 2010, no Congresso Internacional PBL, publicação do trabalho “Aplicação do 

método PBL no curso de especialização em Controladoria e Finanças”. 

 Em 2013, no VII Encontro dos Professores de Ciências Contábeis, “Utilização do 

método PBL nos cursos de ciências contábeis”. 

 

 O congresso internacional de PBL, organizado pela Pan-American Network for 

Problem Based Learning (PAN PBL), tem como missão promover a aprendizagem baseada 

em problemas em grupos em cursos de graduação, pós-graduação e educação profissional em 

todas as Américas, fornecendo treinamento e recursos materiais em espanhol e inglês, além de 

consultas com as instituições que desejam implementar o PBL, auxiliando na organização da 

uma conferência internacional a cada dois anos (PAN-PBL, 2011).  

O PAN-PBL foi concebido por membros da Universidade de Delaware e Pontificia 

Universidad Católica del Perú durante o seu projeto ALO/USAID para promover o uso de 

PBL no ensino de matemática e ciências no Peru. A Rede foi criada em Lima, Peru, em 09 de 

dezembro de 2004, na primeira reunião da comissão organizadora para PBL 2006, e 

testemunhado por representantes de anfitriões universitários de conferências internacionais 

anteriores a PBL nas Américas (PAN-PBL, 2011). 

Existiram diversas conferências internacionais sobre PBL. A primeira ocorreu em 

2000 com o tema “Primícias, os avanços e as lições aprendidas na University of Samford” 

(Birmingham, Alabama, EUA). Em Birmingham, Estados Unidos da América. Ela foi apoiada 

por uma generosa doação da Pew Charitable Trusts para explorar o uso do método PBL na 

graduação. Desde aquele ano, houve continuidade em sete conferências estruturas a cada dois 

anos como segue:  

1. PBL 2002: “A Pathway to Better Learning”. University of Delaware (Baltimore, 

Maryland, EUA);  

2. PBL 2004: “Pleasure by Learning”. Tecnológico de Monterrey (ITESM) (Riviera 

Maya - Cancun, México);  

3. PBL 2006: “Connecting Learning to the Real World”. Pontifícia Universidad Católica 

del Perú (Lima, Perú);  

4. PBL 2008: “Learning without Limits”. Universidad de Colima (Colima, México); 

5.  PBL 2010: “Connecting people, ideas, and communities”. Universidade de São Paulo 

(São Paulo, Brasil);  

6. PBL 2012: “Where Imagination Meets Knowledge”. Universidad Autônoma de 

Ocidente; Pontifícia Universidad Javeriana (Cali, Colômbia);  

7. PBL 2014: “From Text to Context: Achieving Deep Learning through Educational 

Innovation”.  Universidad DEL BÍO-BÍO (Concepción, Chile). 

http://www.itesm.mx/
http://ingenieria.uao.edu.co/PBL/


 
 

 

 

Nesse contexto, pode-se depreender que o Brasil possui uma relevância acadêmica nas 

pesquisas sobre o Método PBL, pois, em 2010, sediou o Congresso Internacional de PBL, a 

partir de uma parceria entre a PAN PBL e a Universidade de São Paulo (USP).   

 

3 METODOLOGIA 

 

A população da pesquisa é constituída por alunos concluintes do curso de Ciências 

Contábeis na cidade do Natal/RN, partindo do cadastro das IES disponível no sítio eletrônico 

do Ministério da Educação e Cultura - MEC (2014). Foram identificadas sete instituições com 

ensino presencial do curso de Ciências Contábeis, conforme evidenciado no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Lista das IES em Natal/RN que possuem curso presencial de Ciências Contábeis. 

Ordem Modalidade: Presencial 

1 Centro Universitário do Rio Grande do Norte – UNIRN 

2 Centro Universitário FACEX – UNIFACEX 

3 Faculdade Estácio de Natal – ESTÁCIO DE NATAL 

4 Faculdade Maurício de Nassau de Natal - FMN Natal 

5 Faculdade Natalense de Ensino e Cultura – FANEC 

6 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

7 Universidade Potiguar – UNP 

                    Fonte: Ministério da Educação (MEC, 2014). 

 

Estima-se a população da pesquisa em aproximadamente 630 discentes concluintes, 

considerando que os alunos encontram-se inseridos em duas turmas concluintes por 

instituição, com média de 45 alunos matriculados em cada. 

Neste trabalho, a população fica assim definida: das IES listadas, obtivemos respostas 

de seis, sem acesso apenas à instituição Estácio de Natal, haja vista não obtermos respostas de 

e-mails de solicitação e de ligações para a coordenação para a aplicação dos questionários. 

Dessa forma, obtivemos acesso a uma população de 540 alunos concluintes, distribuídos em 

turnos diurno e noturno. Como a teoria sugere que o PBL seja desenvolvido em sala de aula 

convencional, excluiu-se da população os alunos dos cursos à distância. 

A definição da amostra foi não probabilística, por conveniência, e as pessoas foram 

selecionadas e enquadradas na população por acessibilidade. Pode-se obter 263 respostas de 

uma população de 540 alunos, constituindo, deste modo, uma amostra representativa de 

48,7%.  

A coleta de dados ocorreu no mês de novembro de 2014, onde os dados primários 

foram obtidos através da aplicação de questionários estruturados, sendo seis questões de 

múltipla escolha e uma na escala Likert, a qual buscou captar a utilização do método objeto de 

estudo, bem como a opinião dos estudantes a respeito da sua aplicação. 

O questionário foi estruturado em três etapas. A primeira consiste na caracterização 

dos respondentes por faixa etária, período cursivo e gênero; a segunda, a mensuração da 

utilização dos métodos de ensino, em especial o método PBL; e, por último, a parte que avalia 

como os discentes visualizam o processo de problematização no ensino e a participação dos 

alunos e dos docentes nesta prática. 

Ressalta-se a aplicação de um pré-teste com dois indivíduos do público-alvo, 

objetivando encontrar falhas, como: complexidade das questões, imprecisão na redação, falta 

de clareza e de consistência do instrumento como um todo e repetição de questões. 



 
 

 

 

Os dados foram tabulados através do software Microsoft Excel ® 2010. 

Posteriormente, realizou-se um cruzamento de tabelas através do software SPSS V20, a fim 

de verificar se há relação entre as variáveis “existência de disciplinas que utilizam o método 

PBL” e o “comportamento dos discentes em disciplinas que exigem conhecimentos 

interdisciplinares”; “faixa etária dos discentes” e o “grau de concordância com a viabilidade 

das características do PBL”; e “postura do docente na aplicação do PBL sob a ótica dos 

alunos” e o “comportamento dos discentes mediante problemáticas desenvolvidas no PBL”. 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Características dos respondentes 

 

Na distribuição de gênero, a maioria trata-se de mulheres, com representatividade de 

57,79% dos pesquisados. Já os homens correspondem a 42,21%, conforme evidenciado na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1: Características dos egressos dos cursos de ciências contábeis das IES de Natal/RN. 

Respostas Frequência % 

Distribuição por 

Gênero 

Masculino 111 42,21 

Feminino 152 57,79 

Total 263 100,00 

Distribuição por 

Período 

7º período 41 15,59 

8º período 209 79,47 

9º período 7 2,66 

10º período 6 2,28 

Total 263 100,00 

Distribuição por Idade 

15 a 20 15 5,70 

21 a 26 142 53,99 

27 a 32 49 18,63 

Acima de 32 57  21,67 

Total 263 100,00 

                       Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Quanto à faixa etária dos egressos, observou-se que cerca de 54% dos respondentes 

em nossa pesquisa possuem entre 21 e 26 anos de idade, demonstrando, assim, uma população 

jovem. Também notamos representatividade de alunos no 9° e 10° períodos, decorrentes do 

modelo de grade curricular da UFRN, pautados em cinco séries anuais. 
 

4.2 Verificação da utilização dos métodos 

 

A priori, a pesquisa verificou a utilização dos métodos de ensino aplicados ao ensino 

contábil. Pode-se, então, questionar: “Quais metodologias de ensino de contabilidade foram 

mais visualizadas nas disciplinas durante sua graduação?” De acordo com Marion (2001, pp. 

128-132), os métodos de ensino são: método expositivo; seminário; dissertação ou resumo; 

exposições e visitas; ciclos de debates; discussão com a classe; resolução de exercícios; 

estudo de caso; aula prática; estudo dirigido; jogo de empresas e simulações.  

Observa-se, na Tabela 2 a frequência e o percentual da utilização dos métodos de 

ensino. As maiores frequências de utilização são: resolução de exercícios, com 23,77%, e 

aulas expositivas, com 17,12%, os quais são métodos decorrentes de um ensino tradicional e 



 
 

 

 

pautados no docente como principal agente no processo de ensino-aprendizagem. Ainda há 

grande ocorrência da utilização do método de ensino por seminários, representando 17,24%. 

Nesse caso, o aluno é agente direto no processo de ensino-aprendizagem, com orientação do 

docente, diante de um determinado tema exposto. 

 
Tabela 2: Métodos ensinos utilizados nas IES de Natal/RN. 

Tipos de métodos Frequência % 

Resolução de Exercícios 193  23,77 

Seminário 140  17,24 

Aulas Expositivas 139  17,12 

Discussão com a Classe 86  10,59 

Estudo de Caso 72  8,87 

Aula Prática 53 6,53 

Estudo Dirigido 37  4,56 

Ciclos de Debates 36  4,43 

Aprendizado baseado em problemas 36  4,43 

Jogo de Empresas e Simulações 14  1,72 

Exposições e Visitas 6  0,74 

Outros métodos 0  0,00 

Total 812 100 

                       Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Depreende-se, então, que os discentes, dentro do processo de ensino-aprendizagem, 

estão começando a ter papel mais ativo com a apresentação de seminários, o que demonstra já 

uma mudança no estudo, opondo-se ao que foi apresentado por Marion (2001). Nesse período, 

os métodos mais comuns eram os tradicionais, colocando o professor como agente ativo no 

processo de ensino. Hoje, no entanto, com as novas demandas, conforme literatura, o aluno é 

o principal agente determinante da metodologia de ensino e aprendizado na educação, sendo, 

assim, diretamente, o maior responsável pelo seu desenvolvimento educacional, uma vez que 

passa a agir de forma ativa. 

Cabe ainda ressaltar a frequência de 36 respondentes que demonstraram utilizar o 

método PBL diretamente, fazendo, inclusive, uso de sua nomenclatura. Estes representam 

4,43% da amostra. Entretanto, com questionamentos posteriores, poderemos verificar que os 

alunos avaliam positivamente a sua participação ativa nesse processo educativo, bem como o 

uso da PBL, mesmo sem terem conhecimento de que estão fazendo uso dela. 

 

4.3 Presença de problematização (PBL) e seu alcance 

 

Em um segundo momento, foi verificada a presença da prática de problematização no 

ensino em todo o curso, em algumas disciplinas ou em alguns momentos de algumas 

disciplinas. Nessa questão, busca-se mensurar com que frequência as problematizações estão 

presentes nas práticas de ensino nas instituições de ensino superior. Assim, do total da 

amostra de 263 sujeitos da pesquisa, 59,32% respondem verificar esta ferramenta de ensino 

em pelo menos alguma disciplina durante a graduação. 

 
                            

  



 
 

 

 

Tabela 3: Presença da “Problematização” no ensino contábil. 

Presença Frequência % 

Em todo o curso. 34 12,93 

Em algumas disciplinas. 156 59,32 

Em alguns Momentos de Algumas 

Disciplinas. 72 27,38 

Sem Respostas 1 0,38 

Total 263 100,00 

                     Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com base na Tabela 3, observa-se que, pelo menos, 27,38% da amostra, em algum 

momento, foi exposto à técnica de problematização e que 12,93% a perceberam ao longo de 

todo o curso, além da maioria, 59,32%, que a percebeu em algumas disciplinas.  

Conforme Laffin (2005), a importância de se usar exemplos e problemas reais acaba 

estimulando a busca autônoma por soluções. Diante das novas necessidades de profissionais 

para o mercado de trabalho e de formação dos alunos para exercerem a profissão contábil, há 

uma alta utilização da técnica de problematização em sala de aula. 

 
Tabela 4: Existência de disciplinas ou componentes curriculares que utilizam o Método PBL. 

Resposta Frequência % 

Sim 158  60,08 

Não 104  39,54 

Sem resposta 1  0,38 

Total 263 100,00 

                                                                                                   Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Embora praticamente todos os entrevistados tenham sido expostos à problematização, 

somente 60,08% perceberam esta técnica ser utilizada em conjunto com questionamentos, 

trabalho em grupo e resolução de problemas, conforme preconiza o método PBL. Tal fato 

demonstra ainda, conforme Tan (2007), que os discentes estão percebendo a evolução na 

implantação do Método de Ensino PBL e, consigo, os benefícios atrelados. 

Foram mencionadas 45 disciplinas, mas considerando que os projetos pedagógicos de 

cada curso podem atribuir denominações diferentes as suas disciplinas ou componentes 

curriculares, procurou-se agrupá-las pelo provável conteúdo: gerenciais, financeiras e de 

formação geral ou instrumental. 
 

  



 
 

 

 

Tabela 4.1: Disciplinas do Grupo – “Formação Geral e Instrumental”, que utilizam a combinação de 

questionamentos, estudos em grupo e resolução de problemas. 

Disciplinas - Formação 

Geral e Instrumental 
% 

Disciplinas - Formação 

Geral e Instrumental 
% 

Contabilidade 

Internacional 
10,97 Métodos Quantitativos 0,65 

Perícia Contábil 8,39 Receitas - CPC 07 0,65 

Contabilidade Societária 1,29 Contabilidade Trabalhista 0,65 

Contabilidade Tributária 1,29 Prática Contábil 0,65 

Auditoria Governamental 0,65 Contabilidade Intermediária 0,65 

Auditoria 6,45 
Contabilidade 

Governamental 
0,65 

Homem e Sociedade 3,87 Ética 0,65 

Psicologia Organizacional 0,65 Práticas Laboratoriais 0,65 

Contabilidade Avançada 3,23 Teoria da Contabilidade 0,65 

Estatística 3,23 Contabilidade Pública 0,65 

Tópicos Especiais 1,29 Contabilidade Introdutória 0,65 

Ciências Atuariais 1,29 TCC 1 0,65 

Seminário 1 1,29 TCC 2 0,65 

Total - 26 Disciplinas 52 

                          Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nas disciplinas de formação geral e instrumental, foram incluídas matérias de 

contabilidade, práticas contábeis, além das disciplinas instrumentais utilizadas no 

desenvolvimento profissional da contabilidade, elencando, portanto, 26 disciplinas das 45 

mencionadas. Vê-se que 52% delas fazem uso das práticas de problematização em conjunto 

com questionamentos, trabalho em grupo e resolução de problemas, com uma média 

aritmética de utilização 2,0% por disciplina formação geral e instrumental. 

 
Tabela 4.2: Disciplinas do Grupo – “Financeiras”, que utilizam a combinação de questionamentos, estudos em 

grupo e resolução de problemas. 

Disciplinas- Financeiras % Disciplinas- Financeiras % 

Mercado de Capitais 1,29 Matemática Financeira 0,65 

Administração financeira 0,65 Orçamento Público 0,01 

Finanças Corporativas 2,58 Análise Patrimonial 0,65 

Análise de Crédito 0,65 Análise das Demonstrações 6,45 

Economia 0,65 Gestão de Investimentos 2,58 

Total - 10 Disciplinas 16 

                           Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No grupo das disciplinas Financeiras, incluímos todas que possuem em seu conteúdo 

curricular base econômica de mercado, voltadas a análises e ferramentas de controle 

financeiro nas decisões de investimentos e retornos. Visivelmente, mesmo possuindo grande 

praticidade em suas aplicações de negócios, no ensino destas, apenas 16% utilizam a 

combinação base para o método PBL, com uma média aritmética de utilização 1,6% por 

disciplina financeira. 

 
  



 
 

 

 

Tabela 4.3: Disciplinas do Grupo – “Gerenciais”, que utilizam a combinação de questionamentos, estudos em 

grupo e resolução de problemas. 

Disciplinas - Gerenciais. % 

Controladoria  10,97 

Contabilidade de Custos  7,10 

Marketing  3,87 

Orçamento Empresarial 2,58 

Gestão de Custos 1,94 

Consultoria Empresarial 1,29 

Análise de Custos 1,29 

Contabilidade Orçamentária 0,65 

Planejamento Estratégico 0,65 

Total - 09 Disciplinas 30 

                                                           Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No grupo das gerenciais, foram incluídas disciplinas que, em sua essência de 

conteúdo, se aplicam ao conhecimento de gestão e tomada de decisão organizacional. Das 45 

disciplinas citadas pelos respondentes, nove delas são desse segmento e utilizam a 

problematização em seu desenvolvimento educacional.  Chamamos, portanto, a atenção para 

o percentual elevado de utilização dessa prática, uma vez que, de acordo com a percepção dos 

discentes, cerca de 30% de toda a presença do método PBL estão exatamente neste grupo de 

disciplinas, com uma média aritmética de utilização 3,3% por disciplina gerencial. 

Entende-se que, entre as IES pesquisadas, existem instituições pública e privadas e 

com alguns componentes curriculares distintos. Nós as elencamos em agrupamentos por área 

temática (Formação Geral ou Instrumental, Financeira e Gerencial). Além disso, é preciso 

destacar que todas as disciplinas mencionadas contêm as bases de utilização da Aprendizagem 

Baseada em Problemas (PBL), de acordo com a percepção dos respondentes, e as disciplinas 

com maior aplicabilidade do PBL são as que apresentam grande relevância e aplicabilidade no 

mercado de trabalho, pois são direcionadas a abordarem teoria e prática de forma integrada, 

de acordo com Stanley & Marsden (2012). De acordo com nossa pesquisa, são as “gerencias” 

que possuem maior aplicabilidade do PBL em proporcionalidade.  

 

4.4 Percepções dos alunos quanto à viabilidade do método PBL 

 

 Os alunos pesquisados foram questionados quanto a concordância sobre a viabilidade 

de um método que aborde aprendizagem do conteúdo, habilidades na solução de problemas, 

aprendizagem multidisciplinar, habilidades e competências, pois proporciona a oportunidade 

de uma melhor absorção na aprendizagem. Utilizando-se da escala de atitude de Likert com 

grau de concordância cinco, foi avaliado o grau de concordância dos alunos baseado nas 

repostas obtidas, conforme a Tabela 5. 

 
  



 
 

 

 

Tabela 5: Grau de Concordância com a viabilidade das Características do método PBL. 

Resposta Frequência % 

Discordo Totalmente 2 0,76% 

Discordo 12 4,56% 

Indiferente 10 3,80% 

Concordo 157 59,70% 

Concordo Totalmente 80 30,42% 

Em branco 2 0,76% 

Total 263 100,00 

                                         Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os discentes pesquisados em 59,7% concordam com o método, que é pautado em 

aprendizagem de conteúdo, habilidades na solução de problemas e aprendizagem 

multidisciplinar. Tais abordagens são as primordiais do PBL, de acordo com Tan (2007). Em 

percentual ainda relevante, 30,42% dos estudantes pesquisados concordam totalmente com a 

viabilidade do método como ferramenta importante para uma melhor absorção da 

aprendizagem.  

 

4.5 Análises comportamentais dos participantes do processo ensino-aprendizagem com o 

método PBL 

 

No processo, habilidades para questionar e resolver problemas são tão importantes 

quanto o conhecimento do conteúdo, assim como a capacidade de síntese e integração do que 

foi aprendido, de acordo com Tan (2007). Foram avaliados os discentes sujeitos da pesquisa 

com a situação – “No caso do Professor, foi necessário apresentar um problema que exige 

conhecimentos de outras disciplinas”, como o discente se avaliaria de acordo com a Tabela 

06. 

Além de concordarem com a viabilidade do Método PBL, a grande maioria dos 

respondentes, cerca de 57,41%, possui facilidade pra aprender no desenvolvimento destas 

disciplinas com conteúdo interdisciplinar, uma tendência educacional e necessária para 

formação profissional, de acordo com exposto por Tan (2007) e Stanley & Marsden (2012). 

Em menor proporção, 16,35% dos discentes expressam dificuldades para aprender. 

Visualizamos que alguns alunos mencionam dificuldades no ensino quando se exige 

conhecimentos em outras áreas do saber; outros 14,45% dos discentes não identificaram esta 

prática de ensino “interdisciplinar” e 10,65% não percebem a diferença.  

 
Tabela 06: Comportamento dos Discentes em Disciplinas que exigem conhecimento Interdisciplinar. 

Resposta Frequência % 

Tem dificuldades para aprender 43 16,35 

Tem facilidades para aprender 151 57,41 

Não percebe a diferença 28 10,65 

Não identificou este tipo de prática de 

ensino 38 14,45 

Sem Respostas 3 1,14 

Total 263 100,00 

                      Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Num segundo momento, há um caso que o professor apresenta um problema e não 

indica o caminho para a solução, como o discente se avaliaria conforme Tabela 07:  



 
 

 

 

Após análises, conforme Tabela 07, a maioria dos respondentes, 55,51% para ser mais 

exato, utilizam do estudo em grupo com os colegas para solucionar problemas sozinhos sem o 

auxílio do docente, e 34,22% afirmam se sentir estimulados a procurar conhecimentos 

anteriores para resolver o problema, utilizando da interdisciplinaridade.  

 
Tabela 07: Comportamento dos Discentes mediante problemáticas desenvolvidas pelo Método PBL. 

Resposta Frequência % 

Sinto-me estimulado a procurar conhecimentos anteriores para resolver o problema.  90 34,22 

Procuro alguma solução de outro para fazer igual. 19 7,22 

 Converso com os colegas para encontrar uma solução. 146  55,51 

Espero. Em algum momento o professor vai responder. 8  3,04 

Total 263 100 

    Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observa-se, então, que os alunos se veem motivados ao desenvolvimento de 

problematização dentro das disciplinas, sem explicações prévias para resolução destes, 

exigindo do aluno um desenvolvimento ativo em sua resolução de maneira direta em grupos 

ou motivados individualmente sem o auxílio do docente. 

Por fim, na pesquisa aplicada, de acordo com a literatura exposta por Beck & Rausch 

2012, foi observado como os discentes avaliam o papel do professor nas práticas de ensino 

que envolvem problematização, de acordo com Tabela 08.  

Os resultados conforme Tabela 08 evidenciam que a maioria, 36,12% dos alunos 

pesquisados, veem os professores com o papel de incentivador ao utilizarem esse método de 

ensino; 31,94% expressam que o docente tem o papel de avaliador do progresso de 

aprendizagem e 25,10% dos pesquisados afirmam ver os docentes como mediador da atuação 

em grupo nas problemáticas. 

 
Tabela 08: Avaliação dos docentes dentro da Pratica de Ensino com Problematização feita pelos Alunos. 

Resposta Frequência % 

Mediador da atuação em grupos. 66 25,10 

Observador. 17 6,46 

Incentivador. 95 36,12 

Avaliador do Progresso de Aprendizagem. 84 31,94 

Sem Respostas 1 0,38 

Total 263 100,00 

                                     Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme Beck & Rausch (2012), o método PBL possui o docente como mediador 

nesse processo de aprendizagem, por conseguinte, orientador para o desenvolvimento eficaz. 

O papel do professor está sempre atrelado aos métodos de ensino por eles utilizados. Dessa 

maneira, o método PBL não é diferente, conforme Tan (2007), pois apresenta o docente como 

quem tem o papel de treinador a fim de cumprir atividades cognitivas, disciplinando os 

questionamentos, trabalhos em grupos e resolução de problemas perante os alunos aprendizes 

e agentes ativos na utilização do método. Sendo assim, os sujeitos de nossas pesquisas 

atentaram para esse papel crucial do docente no processo de ensino-aprendizagem. 

Em suma, a literatura tem defendido o uso bem sucedido de PBL em várias áreas 

educacionais. É uma abordagem que pode, potencialmente, atender à chamada para a 

educação contábil ser mais utilizada sobre a aprendizagem, permitindo localizar, obter e 

organizar informações, além de oferecer a capacidade de identificar e resolver problemas não 



 
 

 

 

estruturados em ambientes não familiares e exercer julgamento baseado na compreensão de 

um conjunto com visão real (Tan, 2007; Stanley & Marsden, 2012). 

Após análise descritiva, a fim de identificar se há relação entre variáveis presentes no 

estudo, foi realizado um cruzamento de tabelas através do software SPSS V20. A primeira 

relação foi feita entre as variáveis: “faixa etária dos discentes” e o “grau de concordância com 

a viabilidade das características do PBL”. 

 
Tabela 09. Relação entre a faixa etária dos discentes e o grau de concordância com a viabilidade das 

características do PBL 

    Grau de concordância com a viabilidade das características do PBL 

    
Concordo 

totalmente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

totalmente 

Não 

respondeu 
Total 

Faixa 

etária dos 

discentes 

15 à 20 3 8 1 3 0 0 15 

21 à 26 48 79 6 6 1 2 142 

27 à 32 15 33 0 1 0 0 49 

Acima 

de 32 
14 37 3 2 1 0 57 

Total 80 157 10 12 2 2 263 

     Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 10. Resultado do teste qui-quadrado entre a entre a faixa etária 

dos discentes e o grau de concordância com a viabilidade das 

características do PBL 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 17,150
a
 15 ,310 

Likelihood Ratio 16,644 15 ,341 

N of Valid Cases 263   

                               Fonte: Dados da pesquisa 

 

Através do presente cruzamento de tabelas, o teste qui-quadrado possibilitou identificar 

que não há relação entre as variáveis “faixa etária dos discentes” e o “grau de concordância 

com a viabilidade das características do PBL”, levando em consideração que o p-value, 

encontrado na Tabela 10 foi 17,150.  

 
  



 
 

 

 

Tabela 11. Relação entre a postura do docente na aplicação do PBL sob a ótica dos alunos e o comportamento 

dos discentes mediante problemáticas desenvolvidas no PBL  

    Postura do docente na aplicação do PBL sob a ótica dos alunos 

    
Avaliador da 

Aprendizagem 

Incentiv

ador 

Mediador da 

atuação em 

grupos 

Obser

vador 

Sem 

reposta 

Tota

l 

Comport

amento 

dos 

discentes 

mediante 

problemá

ticas 

desenvolv

idas no 

PBL 

Sinto-me estimulado a 

procurar 

conhecimentos 

anteriores para 

resolver o problema. 

27 37 21 5 0 90 

Procuro alguma 

solução de outro para 

fazer igual. 

1 9 8 1 0 19 

Converso com os 

colegas para encontrar 

uma solução 

55 44 36 10 1 146 

Espero. Em algum 

momento o professor 

vai responder. 

1 5 1 1 0 8 

Total 84 95 66 17 1 263 

     Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 12. Resultado do teste qui-quadrado entre a postura do docente na 

aplicação do PBL sob a ótica dos alunos e o comportamento dos discentes 

mediante problemáticas desenvolvidas no PBL 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,324
a
 12 ,224 

Likelihood Ratio 17,580 12 ,129 

N of Valid Cases 263   

                              Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, o terceiro e último cruzamento de tabelas propiciou relacionar as variáveis 

“postura do docente na aplicação do PBL sob a ótica dos alunos” e o “comportamento dos 

discentes mediante problemáticas desenvolvidas no PBL”. Através do teste qui-quadrado, foi 

possível verificar que não há evidências de relação entre as variáveis, tendo em vista que o p-

value encontrado foi 15,324. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve por objetivo geral investigar a utilização do Método PBL no ensino 

contábil das IES da cidade do Natal/RN atrvés da aplicação de questionários estruturados a 

263 discentes do curso de Ciências Contábeis, no período de Novembro de 2014. 

Os questionários encontravam-se segregados em três etapas. A primeira etapa consistia 

na caracterização dos respondentes por faixa etária, período cursivo e gênero; a segunda, na 

mensuração da utilização dos métodos de ensino, em especial o método PBL, e, por último, 

avaliando como os discentes visualizam o processo de problematização no ensino e a 

participação dos alunos e dos docentes nesta prática. 

A representatividade maior do gênero entre os pesquisados foram de mulheres, sendo a 

maioria dos pesquisados distribuídos no 8º período, entre a faixa etária de 21 – 26 anos. Os 



 
 

 

 

métodos de ensino utilizados nas IES de Natal/RN com maior frequência, de acordo com os 

alunos são: resoluções de exercícios, seminários e aulas expositivas. 

Verificou-se que, durante o curso de ciências contábeis, há presença de 

problematização no ensino em algumas disciplinas. As disciplinas Contabilidade 

Internacional, Auditoria, Análise das Demonstrações, Controladoria e Contabilidade de 

Custos são as que mais utilizam das práticas de problematização em conjunto com 

questionamentos, trabalhos em grupos e resolução de problemas. 

A maioria dos respondentes da pesquisa concorda que o método PBL é viável para a 

aprendizagem, soluções de problemas, aprendizagem multidisciplinar, habilidades e 

competências. Quanto aos aspectos comportamentais quando exigido conhecimento 

interdisciplinar os alunos tem facilidade para aprender, com trabalho em equipe visam as 

resoluções dos problemas. Os alunos visualizam ainda o professor nesta prática de ensino do 

PBL como incentivadores e avaliadores do programa de aprendizagem. 

Através da inferência estatística, realizou-se o teste qui-quadrado para verificar relação 

entre as variáveis “faixa etária dos discentes” e o “grau de concordância com a viabilidade das 

características do PBL”; e “postura do docente na aplicação do PBL sob a ótica dos alunos” e 

o “comportamento dos discentes mediante problemáticas desenvolvidas no PBL”. A aplicação 

do teste qui-quadrado através do cruzamento de tabelas propiciou verificar que não há relação 

entre as variáveis pesquisadas, considerando que os p-values encontrados são maiores que 

0,05. 

Quanto às expectativas de estudos futuros, propomos investigar se há efetividade do 

método, e verificabilidade de outras variáveis que relacionam-se de forma direta com a 

metodologia PBL,  considerando a opinião dos alunos que vivenciaram a experiência ou 

investigando a causa da tímida utilização explícita do método PBL, especialmente nas áreas 

financeira e gerencial da contabilidade. 
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