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RESUMO
FRANCO JUNIOR, Antonio Moreira. Ensino da contabilidade introdutória nos cursos de
graduação em ciências contábeis das instituições de ensino superior do Estado de São
Paulo. 2010. 156 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais). Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.

A Contabilidade Introdutória representa a espinha dorsal do curso de Ciências Contábeis.
Normalmente, é por meio dela que o estudante tem o primeiro contato com a Ciência Contábil, e se não houver um bom nível de aprendizado nesta disciplina, o curso todo ficará comprometido. O professor que ministra tal disciplina deve ter o cuidado de desenvolver o raciocínio contábil nos estudantes, de modo a prepará-los para as contabilidades aplicadas que a
sucedem. Diante deste contexto, esta pesquisa tem o objetivo de analisar a situação do ensino
da disciplina de Contabilidade Introdutória ministrada nos cursos de Ciências Contábeis das
Instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo, do ponto de vista dos professores.
Para atingir este objetivo foi realizado um estudo empírico, cuja coleta de dados ocorreu com
a utilização de questionário que abrangeu 28,2% da população. O estudo conduziu à conclusão de que o docente de Contabilidade Introdutória é, normalmente, um profissional de mercado, graduado em Ciências Contábeis, com titulação mínima de especialista, contratado pela
Instituição de Ensino em regime parcial; a abordagem tradicional, que considera o aluno como agente passivo no processo de aprendizagem, é a mais utilizada pelos docentes no ensino
da Contabilidade Introdutória e neste contexto, a combinação da “aula expositiva”, “resolução
de exercícios” e “quadro branco” são os métodos/meios mais utilizados; a metodologia da
Escola Americana, em termos de didática de ensino, é a mais utilizada pelos professores e no
processo de avaliação dos estudantes predomina a prática de provas e exames tradicionais,
que ocorre normalmente ao final do processo de ensino-aprendizagem (avaliação somativa),
deixando de ser utilizada como instrumento auxiliar da aprendizagem para servir de meio de
classificação dos alunos.

Palavras-chave: Ensino da Contabilidade, Contabilidade Introdutória, Metodologia de Ensino, Ensino Superior.

ABSTRACT
FRANCO JUNIOR, Antonio Moreira. Professor of Introductory Accounting in the accounting sciences undergraduate courses in the State of São Paulo’s higher learning institutions. 2010. 156 f. Dissertation (Master’s Degree in Accounting and Actuarial Sciences).
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.

Introductory Accounting is the backbone of the course on Accounting Sciences. Normally it is
by these means that a student will have his/her first contact with Accounting Sciences, and if
there is insufficient proficiency in this subject, the entire course will be adversely affected.
The teacher of this subject should take care in developing a bookkeeping rationale in the students in order to prepare them for the applied accounting practices that will follow. In the
light of these circumstances, this survey’s purpose is to examine the status of Introductory
Accounting as a subject taught in the Accounting Sciences Courses in the State of São Paulo’s
Higher Learning Institutions, from the teachers’ viewpoint. To this end, an empirical study
was performed with data gathered by means of a questionnaire that covered 28.2% of the
population. The study led to the conclusion that an Introductory Accounting teacher is normally a market professional, a graduate in Accounting Sciences with a title of at least a specialist, retained by the Higher Learning Institutions on a part-time basis; the traditional approach which considers students passive agents in the learning process is the most commonly
employed by teachers of Introductory Accounting, and under these circumstances the combination of “explanatory lessons”, “problem solving”, and “white board” are the most employed
methods / means; the American School’s methodology in terms of didactical teaching is most
commonly used by teachers, and in order to assess students the prevailing practice is the traditional tests and exams, normally held on conclusion of the teaching-learning procedure (a
summative assessment), which is not employed as an auxiliary instrument on learning but will
serve as a means of classifying students.

Key words: Professor of Accountancy, Introductory Accounting, Methodology of Teaching,
Higher Education.
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CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização
O curso de Ciências Contábeis tem por objetivo oferecer ao estudante uma sólida formação básica e profissional, visando à preparação do futuro Contador para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho, e das condições do
exercício profissional da Contabilidade.
Nesse sentido, o ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória merece especial atenção, pois é através dela que normalmente o acadêmico tem o primeiro contato com a ciência contábil. Desenvolver o dinamismo e a motivação dos estudantes, neste estágio, é condição sine qua non para um bom aproveitamento do curso.
A opinião de Iudícibus e Marion (1986, p. 52), a seguir, ratifica a importância do ensino da Contabilidade Introdutória para os estudantes do curso de Ciências Contábeis:
É sabido que a Contabilidade Geral ou Contabilidade introdutória é a espinha
dorsal de um curso de Ciências Contábeis. O aprendizado inadequado desta
disciplina pode comprometer todo o curso, bem como desmotivar o estudante
de contabilidade. A compreensão das disciplinas que sucedem a Contabilidade
Introdutória, dado seu encadeamento com os fundamentos contábeis, será satisfatória a partir do pressuposto de que o aluno domine suficientemente a
Contabilidade Introdutória.

Rollo e Pereira (2003, p. 53) complementam afirmando que o completo domínio da
Contabilidade Introdutória é o alicerce para as demais disciplinas contábeis, como Contabilidade pública, Contabilidade e análise de custos, Contabilidade gerencial, análise das demonstrações contábeis e auditoria.
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Daí a preocupação da Contabilidade Introdutória como a principal disciplina do curso
de Ciências Contábeis. Nesta, o professor deve ter o cuidado de desenvolver o raciocínio contábil nos estudantes, de modo a prepará-los para as contabilidades aplicadas que a sucedem.
Uma pesquisa realizada por Marion (2001, p. 31-32) sobre o ensino da Contabilidade
no Brasil apontou que em média 41% dos estudantes de Ciências Contábeis se formavam sem
dominar adequadamente a técnica de debitar e creditar, mais de 50% dos formandos estavam
desmotivados diante da profissão que estavam abraçando e cerca de 68% não se consideravam
aptos para assumir a contabilidade de uma empresa. Segundo o autor, foi constatado que esses
alunos evidenciavam dificuldades na aprendizagem das contabilidades aplicadas, justamente
porque não havia bom domínio da Contabilidade Introdutória. Nesta, enfatizava-se excessivamente a escrituração contábil, criando a alusão de que a profissão se restringia a isto. Além
disso, eram ensinados excessos de detalhes, impedindo que o aluno fosse treinado para uma
visão objetiva e abrangente do ciclo contábil.
A pesquisa desenvolvida por Andrade (2002) para analisar as condições de ensino da
Contabilidade Introdutória nos cursos de Ciências Contábeis nas universidades públicas brasileiras também contribui para corroborar a importância desta disciplina para o sucesso dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis. Outro trabalho de igual relevância foi desenvolvido por Hofer (2004) com o objetivo de avaliar a situação do ensino da Contabilidade Introdutória nas universidades estaduais do Paraná.
Pelo exposto, observa-se que na área das ciências contábeis, a questão do ensinoaprendizagem tem sido uma constante entre os pesquisadores, em contínua preocupação com
as metodologias de ensino da contabilidade. Favarin (1994) afirma que a metodologia de ensino a que são submetidos os estudantes, tem relação direta com a eficiência do aprendizado e
com a formação do profissional de encontro com as reais necessidades da sociedade.
Neste contexto, Iudícibus e Marion (1986) relatam uma série de problemas que afetam
a qualidade do ensino da Contabilidade. Dentre eles pode-se destacar: deficiência na metodologia de ensino da Contabilidade Introdutória, falta de adequação do currículo, falta de um
programa bem definido para a prática contábil e falta de preparo do corpo docente.
Dessa forma, pode-se afirmar que é necessária uma mudança de comportamento por
parte dos docentes que ministram a disciplina de Contabilidade Introdutória, no sentido de se
reformular suas práticas, competências e saberes. A busca de metodologias alternativas que
estimulem o estudante ao aprendizado e tornem o curso interessante e motivador, de modo a
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levar o futuro profissional a gostar da profissão, é uma missão a ser trabalhada constantemente pelo educador.

1.2 Identificação do Problema
O problema de pesquisa é a questão-chave (a pergunta central) sobre como os fenômenos estão relacionados, expressando relações entre duas ou mais variáveis e devendo ser
formulado de forma a ser testado (ACEVEDO; NOHARA, 2006, p. 11).
Na visão de Vergara (2009, p. 13) problema é uma questão não resolvida ou algo para
o qual se busca uma resposta, por meio de pesquisa. Uma questão não resolvida pode se referir a alguma lacuna epistemológica ou metodológica percebida, a alguma dúvida quanto à
sustentação de uma afirmação geralmente aceita, a alguma necessidade de pôr à prova uma
suposição, a interesses práticos, à vontade de compreender e explicar uma situação do cotidiano ou outras situações.
Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 111), o problema consiste num enunciado explicitado de forma clara, compreensível e operacional, cujo melhor modo de solução ou é uma
pesquisa ou pode ser resolvido por meio de processos científicos.
Neste contexto, com base nos conceitos apresentados e considerando os estudos empíricos realizados, que apontam deficiências no ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória, que decorrem normalmente em função da desqualificação do corpo docente, do uso inadequado dos métodos de ensino e das estratégias de avaliação, o seguinte problema irá nortear
a presente pesquisa:
“Qual a situação do ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória nos cursos de Ciências Contábeis das Instituições de Ensino Superior do Estado de São Paulo?”
Para investigar o problema proposto, deverão ser respondidas as seguintes questões:
�

Qual o perfil do corpo docente que ministra a disciplina de Contabilidade Introdutória?

�

Que métodos e abordagens de ensino são utilizados pelos docentes no ensino da
disciplina de Contabilidade Introdutória?
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�

Qual a relação entre os conteúdos ministrados na disciplina de Contabilidade Introdutória e as linhas metodológicas de ensino da Contabilidade (Escola Italiana e
Escola Americana)?

�

Como os docentes avaliam a aprendizagem dos estudantes na disciplina de Contabilidade Introdutória?

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo Geral
Os objetivos gerais definem o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa
(RICHARDSON, 2008, p. 62). No escopo deste trabalho, o objetivo geral é conhecer a situação do ensino da Contabilidade Introdutória nos cursos de graduação em Ciências Contábeis
das IES do Estado de São Paulo, do ponto de vista dos docentes que ministram a referida disciplina.

1.3.2 Objetivos Específicos
Também podem ser enumerados os objetivos específicos que definem as etapas que
devem ser cumpridas para se alcançar o objetivo geral (RICHARSON, 2008, p. 62). Os objetivos específicos deste trabalho consistem em:
�

Identificar o perfil do docente que ministra a disciplina de Contabilidade Introdutória;

�

Conhecer os métodos, abordagens e linhas metodológicas utilizadas no ensino da
Contabilidade Introdutória;

�

Conhecer os métodos e procedimentos de avaliação da aprendizagem dos estudantes utilizados pelos docentes que ministram a disciplina de Contabilidade Introdutória.
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1.4 Justificativa
Os dados do Censo da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP confirmam a rápida expansão do número de cursos
de Ciências Contábeis no Brasil, principalmente a partir dos anos 90. Em 2008 havia 984 cursos de graduação presenciais de Ciências Contábeis em todo o território nacional (BRASIL,
2008a), ao passo que no ano de 1996 esse número era de apenas 384 (ANDERE; ARAÚJO,
2008, p. 93).
Esse rápido crescimento na oferta de cursos trouxe consigo um aumento na demanda
de professores universitários, normalmente recrutados entre profissionais de mercado, dos
quais se exige um curso de mestrado ou doutorado. As competências pedagógicas de um educador, entretanto, acabam sendo pormenorizadas, prevalecendo à crença de que “quem sabe,
automaticamente sabe ensinar”, mesmo porque, como já exposto, é sabido que há grande
quantidade de profissionais da área, entretanto, poucos ou quase nenhum que já exerça a função de docente com experiência efetiva de cátedra.
Todavia, pode-se afirmar que a metodologia de ensino utilizada pelo docente, principalmente quando se trata de disciplinas preliminares, como é o caso da Contabilidade Introdutória, caso não seja feita de maneira eficaz por um profissional bastante competente, pode
comprometer o bom aproveitamento do curso e culminar na evasão dos estudantes.
Na experiência do presente autor como professor das disciplinas de contabilidade nos
cursos de Ciências Contábeis de instituições de ensino particulares, pôde observar a dificuldade de algumas turmas em acompanhar as disciplinas de contabilidade aplicada, quando não
haviam tido um bom nível de aprendizado na disciplina de Contabilidade Introdutória.
Por algumas vezes, o autor foi convidado a lecionar Contabilidade Introdutória II (Geral ou Fundamental) e observou que os alunos, embora já tivessem cursado Contabilidade
Introdutória I (Geral ou Fundamental), não haviam sequer assimilado o mecanismo de débito
e crédito, o que o obrigava a revisar grande parte do conteúdo da primeira disciplina, a fim de
nivelar o conhecimento dos estudantes.
Percebe-se, assim, que a questão do ensino da contabilidade trata-se de uma questão
complexa, para a qual não há uma fórmula pronta para resolvê-la.
Diante do exposto, considera-se relevante identificar e conhecer os aspectos metodológicos que influenciam o ensino da contabilidade no primeiro ano do curso de Ciências Con-
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tábeis. Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam com informações pedagógicas
aos docentes, de modo a melhorar a qualidade na relação aluno-professor e, consequentemente, o ensino-aprendizagem da Contabilidade Introdutória.
1.5 Delimitação da Pesquisa
Com relação à delimitação do assunto, esta pesquisa visa analisar a situação do ensino
da Contabilidade Introdutória nos cursos de Ciências Contábeis, do ponto de vista dos professores que ministram tal disciplina. Dependendo da instituição de ensino, esta disciplina poderá ter outras nomenclaturas tais como: Contabilidade Geral, Contabilidade Fundamental, Contabilidade Básica, Introdução à Contabilidade etc.
No que se refere à delimitação espacial e geográfica, tal pesquisa abrange as IES situadas no Estado de São Paulo, formada por 645 municípios, que ocupam uma área de
248.209,426 km2 ou 2,9% do território brasileiro, de acordo com a tabela 1.1, a seguir.
Tabela 1.1 – Área e Número de Municípios do Estado de São Paulo e Brasil
Localidade
Estado de São Paulo
Brasil

Área
248.209,426
8.514.876,599

Nº Municípios
645
5.564

Fonte: Brasil (2010d)

Segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2009), a população do Estado chegou a 41.384.039 habitantes em 2009, o que equivale a
21,6% da população de todo o país, com uma densidade demográfica de 166,73 habitantes por
km2.
Destacando-se no cenário nacional por contemplar um expressivo número de renomadas instituições de ensino e centros de excelência, o Estado de São Paulo é o maior polo de
pesquisa e desenvolvimento do Brasil.
De acordo com os dados do Ministério da Educação (BRASIL, 2010b), o Estado conta
atualmente com 618 IES, das quais 202 oferecem o curso presencial de Ciências Contábeis, o
que representa 32,7% do número de cursos em funcionamento no país.
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Tabela 1.2 – IES que oferecem o Curso de Ciências Contábeis no Estado de São Paulo
Município
Americana

Nome da IES
Centro Universitário Salesiano de São Paulo
Faculdade de Americana
Instituto de Ensino Superior de Americana

Amparo

Centro Universitário Amparense

Andradina

Faculdades Integradas Rui Barbosa

Araçatuba

Centro Universitário Toledo

Araras

Centro Universitário Hermínio Ometto de Araras

Arujá

Faculdade de Arujá

Assis

Faculdade de Ciências Contábeis de Assis

Atibaia

Faculdades Atibaia

Auriflama

Faculdade de Auriflama

Avaré

Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Avaré
Faculdade Sudoeste Paulista

Barretos

Faculdades Integradas Soares de Oliveira

Barueri

Faculdade Alfacastelo

Bauru

Faculdade Anhanguera de Bauru
Faculdade de Ciências Econômicas de Bauru
Instituto de Ensino Superior de Bauru

Bebedouro

Faculdades Integradas Fafibe
Instituto Mun. de Ensino Superior de Bebedouro Victório Cardassi

Birigui

Faculdade Birigui
Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui
Faculdade Metodista de Ciências Humanas e Exatas

Boituva

Instituto de Educação Superior de Boituva

Botucatu

Faculdades Integradas de Botucatu

Bragança Paulista

Universidade São Francisco

Caieiras

Faculdade Metropolitana de Caieiras

Cajamar

Faculdade Padre Anchieta de Cajamar

Campinas

Escola Superior de Adm., Marketing e Comunicação de Campinas
Faculdade Anhanguera de Campinas
Faculdade Fleming
Faculdade Integrada Metropolitana de Campinas
Faculdade Politécnica de Campinas
Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Campo Limpo Paulista

Faculdade Campo Limpo Paulista

Capivari

Faculdade Cenecista de Capivari

Caraguatatuba

Centro Universitário Módulo
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Município

Nome da IES

Carapicuíba

Faculdade da Aldeia de Carapicuíba

Catanduva

Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva

Cotia

Faculdade Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias

Cruzeiro

Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro

Diadema

Faculdade Diadema

Dracena

Faculdade de Ciências Gerenciais de Dracena

Engenheiro Coelho

Centro Universitário Adventista de São Paulo

Fernandópolis

Faculdades Integradas de Fernandópolis

Franca

Centro Universitário de Franca
Universidade de Franca

Garça

Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerenciais de Garça
Instituto de Ensino Superior de Garça

Guaratinguetá

Faculdade de Administração C. Econ. e Contábeis Guaratinguetá

Guarujá

Faculdade do Guarujá

Guarulhos

Centro Universitário Metropolitano de São Paulo
Faculdade de Ciências de Guarulhos
Faculdades Integradas Torricelli
Universidade Guarulhos

Hortolândia

Faculdade de Hortolândia

Indaiatuba

Faculdade Anhanguera de Indaiatuba
Faculdade de Educação e Ciências Gerenciais de Indaiatuba

Itanhaém

Faculdade Itanhaém

Itapecerica da Serra

Faculdade Anhanguera de Itapecerica da Serra

Itapetininga

Faculdade de Ciências Contábeis de Itapetininga
Instituto Itapetiningano de Ensino Superior

Itapira

Instituto de Ensino Superior de Itapira

Itararé

Faculdades Integradas de Itararé

Jacareí

Faculdade Anhanguera de Jacareí

Jaguariúna

Faculdade de Jaguariúna

Jales

Centro Universitário de Jales

Jaú

Faculdades Integradas de Jahu

Jundiaí

Centro Universitário Padre Anchieta
Faculdade de Tecnologia Prof. Luiz Rosa

Leme

Centro Universitário Anhanguera

Limeira

Faculdade Anhanguera de Limeira
Instituto Superior de Ciências Aplicadas

Lins

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium

Lucélia

Faculdade de Ciências Contábeis de Lucélia
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Município
Marília

Nome da IES
Centro Universitário Eurípedes de Marília
Universidade de Marília

Mauá

Faculdade de Mauá

Mococa

Faculdades da Fundação de Ensino de Mococa

Mogi das Cruzes

Universidade Braz Cubas
Universidade de Mogi das Cruzes

Moji Mirim

Faculdade Santa Lúcia

Monte Aprazível

Faculdade de Educ. Ciências Artes D. Bosco de Monte Aprazível

Osasco

Centro Universitário FIEO
Faculdade Anhanguera de Osasco
Faculdade de Ciências da Fundação Instituto Tecnológico Osasco
Faculdade Fernão Dias

Ourinhos

Faculdades Integradas de Ourinhos

Paulínia

Faculdade de Paulínia

Penápolis

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Penápolis

Pereira Barreto

Faculdades Integradas Urubupungá

Peruíbe

Faculdade Peruíbe

Piracicaba

Faculdade Anhanguera de Piracicaba
Universidade Metodista de Piracicaba

Praia Grande

Faculdade do Litoral Sul Paulista

Presidente Epitácio

Faculdade de Presidente Epitácio

Presidente Prudente

Faculdade de Presidente Prudente
Faculdades Integradas Antônio Eufrásio Toledo Presid. Prudente
Universidade do Oeste Paulista

Registro

Faculdades Integradas do Vale do Ribeira

Ribeirão Preto

Centro Universitário Moura Lacerda
Faculdade Anhanguera de Ribeirão Preto
Faculdade de Administração e Negócios em Ribeirão Preto
Faculdade de Ribeirão Preto
Instituto de Ensino Superior COC

Rio Claro

Faculdade Anhanguera de Rio Claro
Faculdades Integradas Claretianas

Rosana

Faculdade de Primavera

Salto

Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio

Santa Bárbara d'Oeste

Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara

Santo André

Centro Universitário de Santo André
Centro Universitário Fundação Santo André
Instituto de Ensino Superior Santo André
Universidade do Grande ABC
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Município
Santos

Nome da IES
Centro Universitário Monte Serrat
Escola Superior de Adm., Marketing e Comunicação de Santos
Universidade Católica de Santos
Universidade Metropolitana de Santos
Universidade Santa Cecília

São Bernardo do Campo

Faculdade Anchieta
Universidade Metodista de São Paulo

São Caetano do Sul

Faculdade Anhanguera de São Caetano
Faculdade Tijucussu
Universidade Municipal de São Caetano do Sul

São Carlos

Centro Universitário Central Paulista

São João da Boa Vista

Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino
Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos

São Joaquim da Barra

Faculdade de Ciências Gerenciais

São José do Rio Preto

Centro Universitário de Rio Preto
Centro Universitário do Norte Paulista

São José dos Campos

Escola Superior de Administração de Empresas
Faculdade Anhanguera de São José
Faculdade de São José dos Campos
Universidade do Vale do Paraíba

São Paulo

Centro Universitário Anhanguera de São Paulo
Centro Universitário Assunção
Centro Universitário Capital
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
Centro Universitário FECAP
Centro Universitário Ítal
Centro Universitário Paulistano
Centro Universitário Radial
Centro Universitário Sant´Anna
Centro Universitário Senac
Faculdade Anglo Latino
Faculdade Campos Elíseos
Faculdade Carlos Drummond de Andrade
Faculdade Centro Paulistano
Faculdade Chafic
Faculdade Cruz Azul
Faculdade das Américas
Faculdade de C. Econômicas e Administrativas Sta. Rita de Cássia
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Município
São Paulo

Nome da IES
Faculdade de Educação e Ciências Gerenciais de São Paulo
Faculdade Escola Paulista de Direito
Faculdade Flamingo
Faculdade Guaianás
Faculdade Independente Butantã
Faculdade Interlagos de Educação e Cultura
Faculdade Joana D'Arc
Faculdade Mater
Faculdade Santa Marcelina
Faculdades Integradas Campos Salles
Faculdades Integradas Paulista
Faculdades Integradas Teresa Martin
Faculdades Oswaldo Cruz
Faculdade Sudoeste Paulistano
Faculdade Sumaré
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Trevisan Escola Superior de Negócios
Universidade Anhembi Morumbi
Universidade Bandeirante de São Paulo
Universidade Camilo Castelo Branco
Universidade Cidade de São Paulo
Universidade Cruzeiro do Sul
Universidade de Santo Amaro
Universidade de São Paulo
Universidade Ibirapuera
Universidade Nove de Julho
Universidade Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Universidade São Judas Tadeu
Universidade São Marcos

São Roque

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque

São Vicente

Faculdade de São Vicente

Sertãozinho

Faculdade Anhanguera de Sertãozinho

Sorocaba

Escola Superior de Adm., Marketing e Comunicação de Sorocaba
Faculdade Anhanguera de Sorocaba
Faculdade de Sorocaba
Universidade de Sorocaba

Sumaré

Faculdade Anhanguera de Sumaré
Faculdade de Educação e Ciências Gerenciais de Sumaré

30

Município

Nome da IES

Suzano

Faculdade Unida de Suzano

Taboão da Serra

Faculdade Anhanguera de Taboão da Serra

Taquaritinga

Instituto Taquaritinguense E. Superior Dr. Aristides C. Schlobach

Tatuí

Faculdade de Ensino Superior Santa Barbara

Taubaté

Faculdade Anhanguera de Taubaté
Universidade de Taubaté

Tietê

Faculdade Integração Tiete

Tupã

Faculdade FACCAT

Valinhos

Faculdade Anhanguera de Valinhos

Várzea Paulista

Faculdade Padre Anchieta de Várzea Paulista

Votuporanga

Centro Universitário de Votuporanga

Fonte: adaptado de Brasil (2010b)

1.6 Estrutura do Trabalho
Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, dispostos da seguinte forma:
�

O Capítulo I refere-se à introdução, com a contextualização do tema, identificação
do problema, objetivos, justificativa, delimitação da pesquisa e estrutura do trabalho.

�

O Capítulo II aborda o referencial teórico, que tem por objetivo apresentar os estudos sobre o tema, já realizados por outros autores.

�

O Capítulo III é destinado a apresentar a metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa, abordando questões referentes à natureza e tipo de pesquisa
empírica realizada, definição da população e critérios de escolha da amostra, definição e construção do instrumento de pesquisa, pré-teste, procedimento de coleta
de dados e tratamento dos dados.

�

O Capítulo IV trata da análise dos resultados obtidos por meio do questionário aplicado na pesquisa de campo.

Por último, são apresentadas as considerações finais do autor, bem como as sugestões
para pesquisas futuras.
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CAPÍTULO II
REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Considerações Iniciais
Neste capítulo são apresentados os estudos sobre o tema, já realizados por outros autores. São abordados aspectos sobre o ensino da Contabilidade no Brasil, abordagens de ensino,
estratégias e instrumentos de ensino, habilidades e competências do docente, avaliação da
aprendizagem dos estudantes e planejamento do ensino.

2.2 Evolução histórica do ensino da Contabilidade no Brasil
O ensino da contabilidade no Brasil iniciou-se em 1808, com a vinda da Família Real
portuguesa. Neste mesmo ano, no reinado de D. João VI, foi publicado um alvará obrigando
os contadores gerais da Real Fazenda a aplicarem o método das partidas dobradas na escrituração comercial (SCHMIDT; SANTOS, 2006, p. 148-149).
Diante da necessidade emergente de se dotar a sociedade brasileira de pessoas qualificadas para o exercício da profissão contábil, foi criada, também, a primeira cadeira de aula de
comércio intitulada “Aula Prática”, que mais tarde foi denominada de “Aula de Comércio”,
pelo Decreto nº 456, de 06 de julho de 1846.
Pode-se considerar como um marco muito importante para a difusão do ensino da contabilidade no país a fundação da Escola Prática de Comércio, em 1902, posteriormente denominada Escola de Comércio Álvares Penteado e Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Nesta mesma época surge também a Escola de Comércio Mackenzie College.
A Escola Prática de Comércio apresentava em seu curso de três anos, matérias de Contabilidade, Economia e Administração. De acordo com Bacci (2002, p. 60-61), em termos
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gerais, o primeiro currículo escolar oficial do ensino de contabilidade adotado pela instituição
era assim formado:
1) Primeiro ano: Língua Portuguesa, Francês, Inglês (ou Alemão), Aritmética, Álgebra, Geometria e Contabilidade (com noções gerais de escrituração mercantil);
2) Segundo ano: Língua Portuguesa, Francês, Inglês (ou Alemão), Contabilidade
(comércio e finanças), Estenografia, Desenho e Tecnologia (estudo geral de mercadorias);
3) Terceiro ano: Geografia Econômica e Comercial (produtos internacionais e brasileiros, café, história do comércio e tratados de comércio), Regras Gerais do Direito, Legislação Comercial (incluindo legislação industrial, marítima, com especialidade aduaneira e falência), Economia Política e Finanças que abrangia desde Estatística até Análise do Sistema Monetário, Operações de Câmbio e Bolsas de Valores.
Em janeiro de 1905, por meio do Decreto Federal nº 1.339, foram reconhecidos oficialmente os diplomas expedidos pela Escola Prática de Comércio, instituindo dois cursos: curso geral e curso superior. No curso geral constava uma disciplina intitulada de Escrituração
Mercantil, caracterizando a presença da contabilidade no ensino comercial.
Todavia, os cursos de contabilidade foram criados por intermédio do Decreto nº
20.158 de 30 de junho de 1931, que instituiu os cursos técnicos de Guarda-livros e de Peritos
Contadores, além do curso superior de Administração e Finanças.
O curso técnico de Guarda-livros, com duração de dois anos, possuía a seguinte grade
curricular:
1) Primeiro ano: Contabilidade (noções preliminares), Matemática Comercial, Noções de Direito Comercial, Estenografia e Mecanografia;
2) Segundo ano: Contabilidade Mercantil, Matemática Comercial, Legislação Fiscal,
Técnica Comercial e Processos de Propaganda, Estenografia e Mecanografia.
O currículo do curso técnico de Perito Contador, por sua vez, com duração de três anos, era assim formado:
1) Primeiro ano: Contabilidade (noções preliminares), Matemática Comercial, Noções de Direito Constitucional e Civil, Legislação Fiscal, Estenografia, Mecanografia;
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2) Segundo ano: Contabilidade Mercantil, Matemática Financeira, Noções de Direito
Comercial Terrestre, Merceologia e Tecnologia Merceológica, Técnica Comercial
e Processos de Propaganda, Economia Política e Finanças;
3) Terceiro ano: Contabilidade Industrial e Agrícola, Contabilidade Bancária, História do Comércio Indústria e Agricultura, Prática do Processo Civil e Comercial,
Seminário Econômico e Estatística.
O curso superior de Administração e Finanças, com duração de três anos, conferia o título de bacharel em ciências econômicas, e de doutor em ciências econômicas, caso o aluno
defendesse uma tese. Os egressos, além da preferência para os cargos públicos, gozavam de
regalias especiais nos concursos para o provimento de cargos de professores dos estabelecimentos de ensino comercial. As disciplinas eram distribuídas da seguinte forma:
1) Primeiro ano: Contabilidade de Transportes, Matemática Financeira, Geografia
Econômica, Direito Constitucional e Civil e Economia Política;
2) Segundo ano: Contabilidade Pública, Finanças e Economia Bancária, Direito Internacional Comercial, Ciência da Administração, Legislação Consular, Psicologia, Lógica e Ética;
3) Terceiro ano: Direito Administrativo, Direito Industrial e Operário, Direito Internacional e Diplomacia, Política Comercial, História Econômica e Sociologia.
É importante destacar que, o Decreto-Lei nº 8.191, de 20 de novembro de 1945, altera
para Técnico em Contabilidade a titulação dos egressos dos cursos técnicos de guarda-livros,
que, aliás, era um termo pejorativo.
O curso superior de Ciências Contábeis e Atuariais foi instituído somente em 1945,
por meio da Lei nº 7.988, com duração de quatro anos, conferindo o título de bacharelado em
Ciências Contábeis aos concluintes. Laffin (2002, p. 75) afirma que tal norma foi sancionada
pelo governo diante das pressões exercidas por parte dos profissionais da área, frente às necessidades que o processo de desenvolvimento industrial vislumbrava. Em sua primeira edição, o curso possuía a seguinte estrutura curricular:
1) Primeiro ano: Análise Matemática, Estatística Geral e Aplicada, Contabilidade Geral, Ciência da Administração e Economia Política;
2) Segundo ano: Matemática Financeira, Ciência das Finanças, Estatística Matemática e Demográfica, Organização e Contabilidade Comercial e Agrícola, Instituições
de Direito Civil e Comercial;
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3) Terceiro ano: Matemática Atuarial; Organização e Contabilidade Bancária, Finanças das Empresas, Técnica Comercial, Instituições de Direito Civil e Comercial;
4) Quarto ano: Organização e Contabilidade de Seguros, Contabilidade Pública, Revisões e Perícia Contábil, Instituições de Direito Social, Legislação Tributária e
Fiscal, Prática de Processo Civil e Comercial.
Para Favarin (1994, p. 18), a estruturação dos cursos de Ciências Contábeis, em nível
de terceiro grau, tinha como objetivo o aprofundamento dos ensinamentos de contabilidade
sedimentados a nível técnico, eliminando assim, as deficiências teóricas até então existentes
na formação do Técnico em Contabilidade.
Com o Decreto-Lei nº 15.601, de 26 de janeiro de 1946, o governo do Estado de São
Paulo criou a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas – FCEA, instalada como
dependência da Universidade de São Paulo, posteriormente denominada de Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEA. Para Iudícibus (2009, p. 22), o Brasil acabava de ganhar o primeiro núcleo efetivo, embora modesto, de pesquisa contábil nos moldes
norte-americanos, com professores dedicando-se em tempo integral ao ensino e à pesquisa,
produzindo artigos de maior conteúdo científico e escrevendo teses acadêmicas de alto valor.
Cinco anos mais tarde, a Lei nº 1.401, de 31 de julho de 1951, desmembrou o curso de
Ciências Contábeis e Atuariais, instituindo os cursos de Ciências Contábeis e de Ciências Atuariais, conferindo os diplomas de bacharelado em Ciências Contábeis e bacharelado em Ciências Atuariais, respectivamente. A partir de então, a grade curricular passou a contemplar,
no mínimo, as seguintes disciplinas: Ciências da Administração, Economia Política, Contabilidade Geral, Análise Matemática, Instituições de Direito Público, Organização e Contabilidade Industrial e Agrícola, Instituições de Direito Civil e Comercial, Organização e Contabilidade Bancária, Finanças das Empresas, Técnica Comercial, Legislação Tributária e Fiscal,
Revisões e Perícia Contábil, Prática de Processo Civil e Comercial, Instituições de Direito
Social, Contabilidade Pública, Estatística Geral e Aplicada.
De acordo com Peleias et al. (2006, p. 30):
Uma mudança significativa no ensino superior de Contabilidade ocorreu por
meio do Parecer CFE nº 397/1962, que dividiu os cursos de Ciências Contábeis nos ciclos básicos de formação básica e de formação profissional. O ciclo
de formação básica englobava as disciplinas de matemática, estatística, direito
e economia, e o ciclo de formação profissional, as disciplinas de contabilidade
geral, contabilidade comercial, contabilidade de custos, auditoria, análise de
balanços, técnica comercial, administração e direito tributário.
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Trinta anos mais tarde, com a publicação da Resolução CFE nº 3/1992, fixaram-se os
conteúdos mínimos e a duração dos cursos de graduação. Para o curso de Ciências Contábeis,
a duração foi estabelecida em 2.700 horas-aula, integralizadas no máximo em sete, e no mínimo em quatro anos (período diurno) ou cinco anos (período noturno).
No entendimento de Marion e Robles Junior (1998, p. 15), a Resolução de 1992 trouxe
grande contribuição e aprimoramento para o ensino contábil no Brasil. Para esses autores, os
currículos plenos foram elaborados para estimular o conhecimento teórico e prático, permitindo o competente exercício da profissão.
A supracitada Resolução distribuiu as disciplinas em três categorias de conhecimento,
a seguir relacionadas:
1) Categoria I: Conhecimentos de formação geral de natureza humanística e social,
abrangendo disciplinas obrigatórias (Língua Portuguesa, Noções de Direito, Noções de Ciências Sociais e Ética Geral e Profissional), e outras obrigatórias e eletivas, a critério da instituição (como Noções de Psicologia, Filosofia da Ciência,
Cultura Brasileira etc.);
2) Categoria II: Conhecimentos de formação profissional, compreendendo conhecimentos obrigatórios de formação profissional básica (Administração Geral, Economia e Direito Aplicado), conhecimentos obrigatórios de formação específica
(Contabilidade Geral, Teorias da Contabilidade, Análise das Demonstrações Contábeis, Auditoria, Perícia Contábil, Administração Financeira e Orçamento Empresarial, Contabilidade Pública, Contabilidade de Custos e Análise de Custos) e conhecimentos eletivos, a critério da instituição (Contabilidade Gerencial, Sistemas
Contábeis, Contabilidade Aplicada etc.). Em termos de Contabilidade Aplicada,
foram sugeridas, por aquela resolução, disciplinas abrangendo atividades agrícolas
e pecuárias, de seguro, extrativas, sociedades cooperativas, sociedades de previdência privada, instituição de previdência privada, atividade imobiliária, entidades
sindicais, sociedades em cotas de participação etc.
3) Categoria III: Conhecimentos ou atividades de formação complementar, compreendendo conhecimentos obrigatórios de formação instrumental (como Computação) e atividades obrigatórias de natureza prática, a critério de cada instituição
(como Jogos de Empresas, Laboratório Contábil, Estudos de Casos, Trabalho de
Fim de Curso, Estágio Supervisionado etc.).
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Com a promulgação da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, foram estabelecidas
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a partir da introdução de novas alterações no
ensino superior, tais como: a qualificação docente, produção intelectual, docentes com regime
de tempo integral e perfil profissional ligado à formação da cultura regional e nacional.
Vieira, Milach e Huppes (2008, p. 66), relatam que a partir da vigência da Lei nº 9.394
de 1996, observou-se um considerável aumento da quantidade de IES no país, alterando o
panorama nacional de ensino e criando mecanismos para a sociedade fazer comparações de
desempenho entre as instituições. Segundo Nascimento (2005, p. 157), a referida lei é, em
relação às que lhe antecederam, a mais flexível no que diz respeito à criação de cursos de graduação.
Os dados do INEP confirmam a rápida expansão do número de IES no Brasil, a partir
do final da década de 90. No período compreendido entre 1999 e 2008, foram criadas 1.155
novas instituições, o que representa um crescimento de 105,3%, conforme demonstra a tabela
2.1.

Tabela 2.1 – Evolução do número de IES no Brasil de 1999 a 2008
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Públicas
192
176
183
195
207
224
231
248
249
236

Privadas
905
1.004
1.208
1.442
1.652
1.789
1.934
2.022
2.032
2.016

Total
1.097
1.180
1.391
1.637
1.859
2.013
2.165
2.270
2.281
2.252

Fonte: Andere e Araujo (2008, p. 93) e Brasil (2008a)

A expansão do ensino superior no Brasil também pode ser percebida através da análise
da evolução dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, conforme gráfico 2.1.
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Gráfico 2.1 – Evolução dos Cursos de Ciências Contábeis no Brasil
Fonte: Andere e Araujo (2008, p. 93) e Brasil (2008a)

O gráfico 2.1 permite visualizar a evolução do número de cursos de Ciências Contábeis a partir da década de 70, principalmente a partir dos anos 90. A taxa média de crescimento anual ou Compound Annual Growth Rate – CAGR do período compreendido entre 1973 e
2008 foi de 5,9%.
Andere e Araujo (2008, p. 94) afirmam que:
Essa rápida evolução demonstra que o mercado e a sociedade estão, cada vez
mais, valorizando o profissional de Contabilidade. No entanto, esse crescimento traz preocupação quanto à acessibilidade dessa educação e principalmente quanto à qualidade desses cursos.

No ranking dos dez cursos superiores com maior número de alunos, em 2008, o de Ciências Contábeis ocupava uma posição de destaque, ficando em 5º lugar, como se pode observar por meio do gráfico 2.2.
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Administração

714.489

Direito

638.741

Pedagogia

278.677

Enfermagem

216.245
204.553

Ciências Contábeis
Comunicação Social

176.172

Letras

121.813

Psicologia

113.269

Fisioterapia

105.421

Educação Física

100.632

Gráfico 2.2 – Ranking dos dez cursos superiores no Brasil com maior número
de matrículas – 2008
Fonte: Brasil (2008a)

2.3 O Processo de Ensino-aprendizagem

2.3.1 Ensino × Aprendizagem
Segundo Gil (2009a, p.57) o conceito de aprendizagem “refere-se à aquisição de conhecimentos ou ao desenvolvimento de habilidades e atitudes em decorrência de experiências
educativas”.
Peleias et al. (2006, p. 133) afirmam que “a aprendizagem é o processo de desenvolvimento do conhecimento, de como se aprende, e o processo de ensino é o conjunto de ações
adotadas para se promover a aprendizagem.”
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Em outras palavras, não existe ensino sem aprendizagem e vice-versa; a aprendizagem
é o fim e o ensino o meio, e a combinação desses dois fatores é denominada de processo de
ensino-aprendizagem.
Tal processo deve ser visto como a combinação dos esforços da instituição de ensino,
das atividades desenvolvidas pelos professores, em sintonia com o projeto pedagógico e, principalmente, da atuação dos alunos no processo de construção do conhecimento.
Certamente, se os alunos frequentarem a instituição de ensino meramente pelas notas,
pelas recompensas antecipadas do status profissional ou social, ou para se distraírem socialmente, é muito provável que o processo de aprendizagem não se concretize, por mais que o
corpo docente e a instituição mobilizem esforços para que isso ocorra.
Gil (2009, p. 7) afirma que “à medida que a ênfase é colocada na aprendizagem, o papel predominantemente do professor deixa de ser o de ensinar, e passa a ser o de ajudar o aluno a aprender”. Nessa concepção, o educador assume o papel de facilitador da aprendizagem
e considera os alunos como os principais agentes do processo educativo. As preocupações
básicas desses professores normalmente são expressas pelas seguintes indagações: “Quais as
expectativas dos alunos?”, “Em que medida o aprendizado poderá ser significativo para eles?”, “Quais as estratégias mais adequadas para facilitar a aprendizagem?”.
Todavia, muitos professores tendem a reproduzir os processos pelos quais passaram ao
longo de sua formação, centralizando-se em suas qualidades e habilidades. Suas preocupações
básicas podem se expressar através dos seguintes questionamentos: “Que programa devo seguir?”, “Que matéria devo dar?”, “Que critério deverei utilizar para aprovar ou reprovar os
alunos?”.
Esse tipo de educação, que se caracteriza pelo ato de transmitir, depositar ou transferir
valores e conhecimentos, é chamado por Freire (2006, p. 68) de “bancária”, pois nela:
O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; o educador é o
que pensa; os educandos, os pensados; o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; o educador é o que
disciplina; os educandos, os disciplinados; o educador é o que opta e
prescreve sua opção; os educandos, os que seguem a prescrição; o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam,
na atuação do educador; o educador escolhe o conteúdo programático;
os educandos jamais são ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; o
educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações daquele; o educador, finalmente, é o
sujeito do processo; os educandos, meros objetos.
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Há que se considerar, entretanto, que alguns professores equivocam-se ao enfatizar a
aprendizagem, exagerando o peso a ser atribuído às qualidades pessoais de amizade, carinho,
compreensão, amor e tolerância, e simplesmente eximem-se da tarefa de ensinar, ancorados
no princípio de que “ninguém ensina ninguém”.
O trecho a seguir esclarece a diferença entre os conceitos de ensino e aprendizagem
até então discutidos:
Uma velha história conta o caso de dois meninos e um cachorro, de
nome Redd, que estavam andando juntos por uma calçada. O primeiro
menino disse: “Ensinei o Redd, aqui, a falar.” O segundo menino exclamou: “Ual! Que legal!”, mas depois de pensar um momento, ele
continuou: “Mas eu não o ouvi falar.” O primeiro menino respondeu,
“Eu não falei que ele aprendeu a falar; eu disse que eu o ensinei a falar” (LOWMAN, 2007, p. 24).

2.3.2 Abordagens de Ensino
2.3.2.1 Abordagem Tradicional
De acordo com Mizukami (1986, p. 8-9), o ensino nessa abordagem será centrado no
professor. O aluno, por sua vez, apenas executa as prescrições que lhe são fixadas e comumente, memoriza regras, definições, leis, procedimentos, sínteses e resumos sem entender o
porquê disto. A instituição de ensino é o lugar onde se realiza a educação, que se restringe a
um processo de transmissão de informações e funciona como uma agência sistematizadora de
uma cultura complexa.
Segundo Marion e Marion (2006, p. 27) no método de ensino tradicional, o aluno fica
numa posição passiva e o professor ativa, com a atribuição de transmitir conhecimentos e apontar erros cometidos. Os métodos tradicionais constituem-se em obstáculo para que os alunos se tornem pensadores críticos, uma vez que recebem tudo “mastigado”.
A metodologia de ensino baseia-se frequentemente em transmissão ou comunicação
oral de temas ou assuntos acabados por parte dos professores, ou leitura de livros e artigos e
sua repetição em classe (MASETTO, 2003, p. 36). O professor já tem o conteúdo predefinido
e que constitui o próprio fim da existência escolar; o aluno se limita a escutá-lo passivamente.
A avaliação é feita mediante provas tradicionais e notas classificatórias e aprobatórias ou não,
usada simplesmente para averiguação do que foi assimilado do curso.
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Nesta perspectiva clássica, os alunos são vistos como sujeitos passivos, capazes de aprender e aceitar orientações, ao passo que os professores veem sua função como a de tutores
que procuram moldar o comportamento dos estudantes por meio de exposições e demonstrações.

2.3.2.2 Abordagem Comportamentalista
Essa abordagem, também conhecida por behavorista, considera a experimentação como a base do conhecimento. O conteúdo transmitido pelo educador visa objetivos e habilidades que levem à competência. A educação está intimamente ligada à transmissão cultural.
De acordo com Mizukami (1986, p. 20), qualquer estratégia instrucional com base na
abordagem comportamentalista deve considerar a preocupação científica que a caracteriza,
aplicando-a quer no planejamento, quer na condução, implementação e avaliação do processo
de aprendizagem. O ensino é composto por padrões de comportamento que podem ser mudados por meio de treinamento, segundo objetivos pré-estabelecidos.
Burrhus Frederic Skinner, psicólogo americano, foi o mais famoso representante da
corrente behavorista. Em oposição ao ensino tradicional, porém sem tanta liberdade para o
estudante, ele defende que o aluno deve ter um papel ativo no processo de ensinoaprendizagem.
A abordagem comportamentalista dá grande ênfase à Instrução Programada. Este princípio parte do pressuposto de que o conteúdo a ser aprendido deve ser dividido em pequenos
passos a fim de facilitar o processo de aprendizagem.
Segundo Marion (2001, p. 50), “neste método, o material é apresentado numa ordem
predeterminada e contém elementos que permitem ao estudante avaliar suas respostas e progredir no estudo de acordo com seu ritmo de aprendizagem”. Todavia, o autor reconhece que
no atual sistema convencional de ensino, o método passo a passo fica difícil de ser implementado.

2.3.2.3 Abordagem Humanista
A abordagem humanista considera o aluno como agente ativo no processo de ensinoaprendizagem. Mizukami (1986, p. 38) afirma que o professor não ensina nem transmite con-
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teúdo, mas cria condições para que os alunos aprendam. O conteúdo advém das próprias experiências dos alunos e o educador atua como facilitador da aprendizagem.
Ao contrário da abordagem tradicional, que considera a educação como um produto
acabado em que o professor limita-se ao fornecimento de receituários, na abordagem humanística cada professor desenvolverá seu próprio estilo para facilitar a aprendizagem dos alunos.
O objetivo básico da educação é liberar a capacidade de autoaprendizagem do aluno
de forma que seja possível seu desenvolvimento tanto intelectual quanto emocional. Portanto,
as principais características inerentes a esta abordagem são a autodescoberta e a autodeterminação.
Apesar de criticar a transmissão de conteúdos prontos, essa abordagem não é a favor
da supressão de informações. Entretanto, estas deverão ser significativas para os educandos e
percebidas como mutáveis, ou seja, os alunos devem ser capazes de criticar, aperfeiçoar, inferir ou até mesmo substituir o conteúdo das informações recebidas.
Rogers (1978, p. 159-164), precursor desta abordagem, elencou dez princípios básicos
da aprendizagem, que resumem o assunto em pauta:
1)
2)

Os seres humanos têm natural potencialidade de aprender;
A aprendizagem significativa verifica-se quando o estudante percebe que a matéria a estudar se relaciona com os seus próprios
objetivos;
3) A aprendizagem que envolve mudança na organização de cada
um – na percepção de si mesmo – é ameaçadora e tende a suscitar
reações;
4) As aprendizagens que ameaçam o próprio ser são muito facilmente percebidas e assimiladas quando as ameaças externas se reduzem a um mínimo;
5) Quando é fraca a ameaça ao “eu” pode-se perceber a experiência
sob formas diversas, e a aprendizagem ser levada a efeito;
6) É por meio de atos que se adquire aprendizagem mais significativa;
7) A aprendizagem é facilitada quando o aluno participa responsavelmente do seu processo;
8) A aprendizagem autoiniciada que envolve toda a pessoa do aprendiz – seus sentimentos tanto quanto sua inteligência – é a
mais durável e impregnante;
9) A independência, a criatividade e a autoconfiança são facilitados,
quando a autocrítica e a autoapreciação são básicas e a avaliação
feita por outros tem importância secundária;
10) A aprendizagem socialmente mais útil, no mundo moderno, é a
do próprio processo de aprendizagem, uma contínua abertura à
experiência e à incorporação, dentro de si mesmo, do processo de
mudança.
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2.3.2.4 Abordagem Cognitivista
Tal abordagem, que tem como principais representantes o suíço Jean Piaget e o norteamericano Jerome Bruner, enfatiza a capacidade do aluno de integrar informações e processálas.
De acordo com Mizukami (1986, p. 76), o ensino focado na teoria piagetiana baseia-se
no ensaio e no erro, na pesquisa, na investigação, na solução de problemas por parte do aluno,
e não em aprendizagem de fórmulas, nomenclaturas, definições etc. O professor tem a incumbência de evitar hábitos, rotina e a fixação de respostas prontas. Ao contrário, deve provocar
desequilíbrios, propor desafios, e orientar o aluno a assumir um papel de investigador, pesquisador, orientador, coordenador, de forma a trabalhar o mais independente possível.
Dessa forma, o objetivo da educação não consiste em transmissão de verdades, informações, exposições de modelos, e sim em que o aluno aprenda por si só, a conquistar verdades, mesmo que para isso, ele tenha que realizar diversas tentativas.
O aluno, nessa abordagem, tem papel essencialmente ativo e suas funções básicas consistem em: observar, experimentar, investigar, detectar, comparar, relacionar, analisar, examinar, justapor, compor, correlacionar, encaixar, levantar hipóteses, argumentar etc.
O trabalho em grupo, na visão cognitivista, é decisivo no desempenho intelectual do
estudante, pelo fato de os indivíduos compartilharem ideias, informações, responsabilidades e
decisões.

2.3.2.5 Abordagem Sociocultural
Na abordagem Sociocultural, a ênfase está no sujeito como elaborador e criador do
conhecimento. Toda ação educativa, deve ser precedida de reflexão sobre o homem e de uma
análise do seu meio de vida (MIZUKAMI, 1986, p. 94).
A educação, nesta concepção, assume caráter muito mais amplo, não se restringindo às
situações formais de ensino-aprendizagem e contrapondo-se ao ensino tradicional e ao ensino
decorrente da abordagem comportamentalista. A escola deve possibilitar o crescimento mútuo, do professor e dos alunos, num processo de conscientização. Em suma, para que o processo de aprendizagem seja real é necessário que o educador se torne educando e o educando,
educador. O quadro 2.1, a seguir, apresenta uma síntese das cinco abordagens supracitadas.

Deve ensinar o aluno
a observar e dar-lhe a
possibilidade
de
aprender por si próprio.
Local onde seja possível o crescimento
mútuo, do professor
e dos alunos, no
processo de conscientização.

Não consiste na transmissão de verdades e
modelos. O aluno aprende por si próprio através
de tentativas.

Passagem das formas
mais primitivas de consciência para a consciência crítica. O homem se
torna sujeito da educação.

Escola

Lugar onde se raciocina, se realiza a
educação e a transmissão de informações.
É a agência que
educa formalmente.
Cabe a ela manter,
conservar e em parte
modificar os padrões
de comportamento
aceitos como úteis e
desejáveis para uma
sociedade.
Deve oferecer condições que possibilitem
a autonomia do aluno, para que ele
possa desenvolver-se
em seu processo de
vir a ser.

Educação

É sinônimo de instrução,
transmissão de conhecimentos e restrita à escola. Os modelos a serem
alcançados são préestabelecidos.
Ligada à transmissão de
conhecimentos, comportamentos éticos, práticas
sociais e habilidades para
manipulação e controle
do mundo/ambiente. O
comportamento é moldado a partir da estimulação externa.
É centrada no aluno.
Privilegia a autodescoberta e a autodeterminação. Tem como finalidade a criação de condições
que facilitem a aprendizagem.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Mizukami (1986)

Quadro 2.1 – Abordagens de ensino

Sociocultural

Cognitivista

Humanista

Comportamentalista

Tradicional

Abordagem

Ensino baseado no ensaio e
no erro, na pesquisa, na
investigação, na solução de
problemas e não na aprendizagem de fórmulas, nomenclaturas e definições.
Consiste na educação problematizadora que objetiva
o desenvolvimento da
consciência crítica e a liberdade como meio de
superar as contradições da
educação bancária.

Professor desenvolverá
seu próprio repertório,
de forma única, assumindo a função de facilitador da aprendizagem.
O aluno é o ser que se
autodesenvolve e cujo
processo de aprendizagem deve-se facilitar.
Professor deve assumir
papel de investigador,
pesquisador, orientador
e coordenador. Cabe ao
aluno um papel essencialmente ativo.
A relação professoraluno é horizontal e não
imposta. É necessário
que o educador se torne
educando e o educando
educador.

Ensino centrado na pessoa.
Tem como conceitos básicos: aprendizagem significativa, autoavaliação, abertura à experiência, criatividade, autoconfiança e independência.

Professor-aluno

A relação professoraluno é vertical. O professor deve transmitir o
conteúdo. Ao aluno
cabe a repetição automática dos dados.
Aos alunos cabe o controle do processo de
aprendizagem. O professor tem a responsabilidade de planejar e
desenvolver o sistema
de
ensinoaprendizagem.

Ensino-aprendizagem

Alunos são instruídos e
ensinados pelo professor.
Caracteriza-se pelo verbalismo do mestre e memorização do aluno. Ignoram-se
as diferenças individuais.
É possível programar o
ensino de qualquer disciplina desde que se possa definir previamente o repertório
final desejado. É responsabilidade do professor, assegurar a aquisição do comportamento.
Estratégias instrucionais assumem importância secundária. A
pesquisa dos conteúdos
será feita pelos alunos,
que deverão ser capazes de criticá-los, aperfeiçoá-los ou substituílos.
Baseia-se na investigação. Considera o trabalho em grupo decisivo
no
desenvolvimento
intelectual do ser humano.
Professor e aluno refletem conjuntamente de
forma crítica sobre os
objetivos que os mediatizam. Diálogo implica
relação horizontal de
pessoa a pessoa.

Metodologia

Aula expositiva e demonstrações do professor, que traz o conteúdo
pronto. O aluno se
limita, passivamente, a
escutá-lo.
Grande ênfase é dada à
programação. A matéria a ser aprendida deve
ser dividida em pequenos passos e deve-se
respeitar o ritmo individual de cada aluno.

Verifica se aluno adquiriu
noções, realizou operações, relações, reproduções livres, relacionamentos, explicações práticas e
causais etc.
Considera a autoavaliação
e/ou avaliação mútua da
prática educativa por
professor e alunos. O
processo formal de avaliação deixa de ter sentido.

Ênfase na autoavaliação.
O aluno deve assumir
responsabilidade
pelas
formas de controle de sua
aprendizagem.

Consiste em constatar se o
aluno aprendeu e atingiu
os objetivos propostos. É
elemento constituinte da
própria
aprendizagem.
Ocorre no início, durante
e ao final do processo.

Avaliação

Considera provas, exames, chamadas orais e
exercícios que visam à
exatidão da reprodução do
conteúdo.
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2.3.3 Linhas Metodológicas para o Ensino da Contabilidade
Em termos de didática no ensino da Contabilidade Introdutória, observa-se no Brasil, a
presença marcante de duas linhas metodológicas: Escola Italiana e Escola Americana.
O ensino da contabilidade no Brasil foi inicialmente influenciado pela Escola Italiana.
Segundo Marion (2001, p. 38), o método de ensino da Contabilidade desta escola parte do
específico para o geral, ou seja, após algumas definições introdutórias, desenvolve-se ainda no
início do ano a teoria do débito e crédito. Posteriormente à prática da escrituração contábil,
fala-se em Balancete de Verificação, em Apuração do Resultado, para, já próximo ao final do
ano, chegar-se à elaboração das Demonstrações Financeiras (basicamente: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício).
Nessa mesma linha, Favarin (1994, p. 4) afirma que, do ponto de vista da Escola Italiana, o processo de aprendizado da Contabilidade deve seguir o fluxo normal de uma empresa,
na ordem da figura 2.1, a seguir:

Figura 2.1 – Processo de aprendizado da Escola Italiana
Fonte: elaborado pelo autor com base em Favarin (1994, p. 4)

Este fluxo dá prioridade no “como fazer” em detrimento do “porque fazer”. Isso acaba
por levar o aluno a uma total desmotivação, por explorar demasiadamente a parte árida da
Contabilidade, não dando ênfase aos objetivos da ciência como instrumento de tomada de
decisão.
Todavia, uma modificação substancial no ensino de Contabilidade na Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo – USP é verificada a
partir de 1964, adotando-se pela primeira vez, o método didático norte-americano, baseado no
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livro de Finney & Miller, Introductory accounting, com importantes adaptações à realidade
brasileira. E, como consequência desse trabalho, surge, em 1971, o livro Contabilidade Introdutória, de uma equipe de professores da USP, livro hoje amplamente adotado nas faculdades
de todo o Brasil (Iudícibus, 2009, p. 23-24).
Uma vantagem muito importante da Escola Americana está relacionada à metodologia
do ensino da Contabilidade. Ao contrário da Escola Italiana, parte de uma visão dos Relatórios Contábeis para, em seguida, estudar os lançamentos contábeis que originaram aqueles
relatórios. O aprendizado deve seguir o fluxo da evolução histórica da Contabilidade, conforme demonstrado na figura 2.2.

Figura 2.2 – Processo de aprendizado da Escola Americana
Fonte: elaborado pelo autor com base em Favarin (1994, p. 5-6)

Como se pode observar, a metodologia da Escola Americana enfatiza inicialmente o
“porque fazer” e finalmente o “como fazer”. Pressupõe-se que se o aluno entendeu bem o
“porque fazer” estará altamente motivado para o “como fazer”.
Marion (2001, p. 40) é visivelmente favorável aos métodos didáticos decorrentes da
Escola Contábil Norte-americana, quando sugere a seguinte sequência de conteúdo para a
disciplina de Contabilidade Introdutória: a contabilidade e o contador; princípios básicos de
contabilidade; relatórios contábeis e introdução ao balanço patrimonial; balanço patrimonial –
grupo de contas; apuração de resultado (de forma algébrica); regimes de contabilidade: competência e caixa; demonstração do resultado do exercício; plano de contas simplificado; contabilidade por balanços sucessivos; escrituração contábil – razonete/razão; balancete de verificação e apuração contábil do resultado; livros contábeis e ciclo contábil – levantamento das
demonstrações financeiras.
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O quadro 2.2, a seguir, apresenta uma comparação entre as duas escolas:
Algumas razões da Queda da Escola EuAlgumas razões da Ascensão da
ropeia (especificamente Italiana)
Escola Norte-americana
1. Excessivo Culto à Personalidade: 1. Ênfase ao Usuário da Informação
grandes mestres e pensadores da ContaContábil: a Contabilidade é apresentada
bilidade ganharam tanta notoriedade que
como algo útil para tomada de decisões,
passaram a ser vistos como “oráculos”
evitando-se endeusar demasiadamente a
da verdade contábil.
contabilidade; atender os usuários é o
grande objetivo.
2. Ênfase a uma Contabilidade Teórica: 2. Ênfase à Contabilidade Aplicada:
as mentes privilegiadas produziam traprincipalmente à Contabilidade Gerencibalhos excessivamente teóricos, apenas
al. Ao contrário dos europeus, não havia
pelo gosto de serem teóricos, difundinuma preocupação com a teoria das condo-se ideias com pouca aplicação prátitas, ou querer provar que a Contabilidaca.
de é uma ciência.
3. Pouca importância à Auditoria: prin- 3. Bastante Importância à Auditoria:
cipalmente na legislação italiana, o grau
como herança dos ingleses e transparênde confiabilidade e a importância da
cia para os investidores das Sociedades
auditagem não eram enfatizados.
Anônimas (e outros usuários) nos relatórios contábeis, a auditoria é muito enfatizada.
4. Queda do nível das principais facul- 4. Universidades em busca de qualidade:
dades: principalmente as faculdades
grandes quantias para as pesquisas de
italianas, superpovoadas de alunos.
campo contábil, o professor em dedicação exclusiva, o aluno em período integral valorizam o ensino nos Estados Unidos.
Quadro 2.2 – Comparação das Escolas Italiana e Americana
Fonte: Iudícibus e Marion (2006, p. 36)

2.4 Estratégias de Ensino da Contabilidade
Pode-se definir estratégia de ensino como sendo a forma, o caminho ou abordagem
utilizada pelo professor para facilitar o processo de transmissão de conhecimentos. Na literatura, a expressão “estratégia de ensino” também vem sendo designada como métodos de ensino, métodos didáticos, técnicas pedagógicas, técnicas de ensino, atividades de ensino ou procedimento de ensino.
Na escolha da estratégia devem ser considerados os conteúdos a serem ministrados, o
perfil e os anseios dos alunos, e os recursos instrucionais disponíveis. Cabe ao professor utilizar aquela mais adequada às circunstâncias, com certa dose de criatividade, o que lhe permitirá enriquecer os conteúdos propostos (PELEIAS et al., 2006, p. 264).
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Segundo Gil (2009a, p. 66), muitos professores universitários dominam uma única estratégia, a da exposição. Também há muitos docentes que, embora conhecendo outras estratégias, não as aplicam por não se sentirem seguros. E ainda aqueles que diversificam suas estratégias simplesmente pelo desejo de diversificar, sem saber se são ou não adequadas aos seus
propósitos.
Como exemplo, Passos e Martins (2006, p. 65-79) realizaram um estudo para identificar e analisar os procedimentos, técnicas e métodos de ensino utilizados por professores do
curso de Ciências Contábeis de quatro IES da região da grande São Paulo. A partir do levantamento de informações de vinte professores, os autores puderam constatar que a aula expositiva, seguida de exercícios, era a técnica mais comum entre todos os respondentes.
Considerando que, de acordo com Guillon e Mirshawka (1994, p. 21), existem três
modalidades para se aprender: visual (aprende-se por meio da visão), auditiva (aprende-se
através da audição) e cinestética (aprende-se através do movimento, do toque, do fazer), é
aconselhável que o professor domine e aplique estratégias diferentes.
Nesse sentido, espera-se do professor que tenha conhecimento e domínio de várias
técnicas, que desenvolva a capacidade de adaptação das diversas estratégias, e que se torne
capaz de criar outras que melhor respondam aos anseios de seus alunos.
A seguir serão analisadas as seguintes estratégias de ensino: Aula Expositiva, Trabalhos em Grupo, Resolução de Exercícios, Seminários, Discussão e Debate, Artigos Técnicos e
Científicos, Estudo de Casos, Excursões e Visitas, Jogos de Empresas, Resumos e Resenhas,
Palestras, Dramatização, Ensino Individualizado e Aulas Práticas.

2.4.1 Aula Expositiva
A aula expositiva é considerada uma das mais antigas e tradicionais estratégias de ensino. Ela baseia-se na ideia de que é possível ensinar os estudantes por meio da explicação
verbal. Os professores, convencidos disso, concentram todos os esforços possíveis no sentido
de condensar os conhecimentos e expô-los de forma lógica.
De acordo com Nérici (1993, p. 115), o método expositivo tem como objetivos: possibilitar a transmissão de informações e conhecimentos com dispêndio mínimo de tempo;
transmitir experiências e observações pessoais não encontradas em outras formas de comunicação; motivar um grupo e possibilitar a síntese de temas extensos e complexos.
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Apesar das vantagens, o sucesso deste método depende da fluência e da habilidade de
oratória do professor. Além disso, o estudante acaba se tornando agente passivo no processo
de ensino-aprendizagem e tem muita facilidade para se distrair e ficar desmotivado.
Para muitos professores, entretanto, a preleção verbal passa a ser a única alternativa,
quando se veem à frente de classes numerosas e sem tantos recursos adequados. Nestes casos,
o educador tem a possibilidade de utilizar a metodologia da exposição dialogada, que significa um enorme avanço em termos de prática pedagógica.
De acordo com Vasconcellos (1993, p. 88), a exposição dialogada implica basicamente a mudança de postura do professor. Apesar de não haver muita diferença na forma exterior
entre a aula expositiva no sentido clássico e a aula baseada na exposição dialogada, há um
grande salto qualitativo entre elas.
Neste sentido, Leal e Cornachione Jr. (2006, p. 91) realizaram um estudo para verificar a relação entre a utilização da aula expositiva e a qualidade do aluno que se forma nos
cursos de Ciências Contábeis no Brasil. Como resultado, verificou-se que o desenvolvimento
de competências de formação foi maior pelos contadores recém-formados que foram submetidos ao método de exposição combinado com participação do que pelos que tiveram preponderantemente o método da exposição (preleção) nos seus cursos.
Marion e Marion (2006, p. 59) também reconhecem as vantagens da exposição dialogada, ao afirmarem que a metodologia gera mais motivação aos participantes. Certamente o
professor despertará a atenção dos ouvintes, se começar a aula com uma pergunta bem elaborada.
Por fim, Masetto (2003, p. 99-100) recomenda alguns pontos que podem ser observados para se aprimorar uma aula expositiva: deixar bastante claro para os alunos qual o objetivo da aula; procurar ganhar atenção dos alunos logo de início, mediante a apresentação de um
problema, pergunta ou desafio; considerar o ritmo da classe para fazer anotações e refletir
sobre o que está ouvindo; apresentar os tópicos difíceis mais devagar; repetir o mesmo conceito ou ideia sob diferentes formas; dirigir-se aos alunos pessoalmente, pedindo um feedback
sobre a clareza do que está sendo exposto; manter contato visual com os alunos, um a um;
locomover-se pela sala, comunicando com os alunos; utilizar-se livremente de recursos auxiliares à palavra para se fazer entender ou para manter o interesse e a atenção dos alunos e evitar considerar as distrações dos alunos afronta pessoal ou desrespeito.
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2.4.2 Trabalhos em Grupo
Quando os estudantes trabalham em grupo, eles realizam mais, tanto nos aspectos qualitativos como nos aspectos quantitativos. Embora existam algumas tarefas que são executadas individualmente, a maioria delas é feita com maior produtividade quando há o envolvimento de mais de um aluno.
O trabalho em grupo colabora para: enriquecer conhecimentos; atender diferenças individuais; desenvolver o senso de responsabilidade; treinar a capacidade de liderança; desenvolver o senso crítico, a criatividade e o espírito de cooperação (ZÓBOLI, 2004, p. 27).

2.4.3 Resolução de Exercícios
Deve ser utilizado de modo complementar às aulas expositivas, auxiliando o aluno a
fixar e compreender melhor o ensino teórico. A criatividade do professor na elaboração de
exercícios é fator indispensável para o sucesso da metodologia (MARION, GARCIA e CORDEIRO, 1999, p. 31).
Por meio da resolução de exercícios, cada aluno ou grupo tem a possibilidade de caminhar no seu próprio ritmo e ter uma percepção diferente dos demais alunos ou grupos.
Todavia, a aplicação de exercícios de repetição e recapitulação está relacionada à abordagem tradicional do ensino, por subestimar a capacidade intelectual do estudante. Cada
exercício deve ser uma tarefa de raciocínio para o aluno, ou seja, um problema instigante,
desafiador, uma comparação entre um acontecimento real e uma afirmação na literatura etc.

2.4.4 Seminários
Segundo Nérici (1993, p. 156) seminário é o procedimento didático que consiste em
levar o aluno a pesquisar sobre um determinado tema, a fim de apresentá-lo e discuti-lo cientificamente.
Veiga (1991, p. 103) afirma que o seminário vem sendo largamente utilizado pelos
professores em substituição às aulas expositivas, muito criticadas pela pouca participação do
aluno no processo de ensino-aprendizagem.
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Masetto (2003, p. 120), entretanto, critica alguns professores que dão a denominação
de seminário até para resumo de capítulos de livro feito pelos alunos e apresentado para seus
colegas em aula, enquanto, muitas vezes, o professor apenas assiste sem interferir. Para ele,
isso não é um seminário, nem arremedo de seminário.
Todavia, para maximizar a eficiência do seminário como estratégia de ensino, Peleias
et al. (2006, p. 275-276) identificam os seguintes fatores críticos de sucesso: o grupo apresentador deve distribuir o material referente à apresentação aos demais alunos com a devida antecedência; o material preparado deve ser discutido com o professor antes de ser oferecido aos
demais alunos; o professor deve garantir que o conteúdo exposto pelo grupo apresentador
esteja correto e atualizado e ao final da apresentação, o docente deve mediar as discussões e
debates e estimular a participação dos alunos expectadores.
Diante do exposto, pode-se afirmar que o seminário representa uma das estratégias
mais adequadas aos propósitos do ensino superior, com o objetivo de levar os estudantes a
uma reflexão aprofundada sobre determinado tema. A técnica mostra-se útil para investigar
um problema sob diferentes perspectivas, tendo em vista alcançar profundidade de compreensão.
Normalmente, os estudantes não aprovam tal estratégia, pois têm a impressão de que
trabalham muito e o professor pouco. Todavia, quando bem compreendido e adequadamente
realizado, o seminário é considerado uma excelente técnica.
A preparação prévia do seminário, entretanto, tem um peso decisivo no sucesso da aprendizagem, e o professor deve estar atento a este aspecto, principalmente, quando for uma
experiência nova para os alunos. E acima de tudo, o aluno ou grupo responsável pela apresentação deve estar convencido de que o mais importante no seminário não é expor o tema, mas
criar condições para a sua discussão ou debate.

2.4.5 Discussão e Debate
Segundo Veiga (1991, p. 93), etimologicamente a palavra discussão vem do latim discutere, que vem de dis + quatere, significando sacudir, abalar, incomodar. Já a provável ori-
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gem etimológica da palavra debater é do francês debattuere, que significa disputar, alterar,
brigar.
A discussão e o debate exercitam os estudantes para a liderança e para a independência
intelectual e não para a subordinação. Alunos subordinados revelam professores com posição
de chefes e não de educadores. Um bom professor se empenha em estabelecer o exercício da
independência do aluno, não se opondo à sua atividade, mas prolongando-a e ampliando-a, a
exemplo das abordagens de ensino não tradicionais.
A estratégia tem como principal objetivo permitir ao estudante expressar-se em público, apresentado suas ideias, suas reflexões, suas experiências e vivências, ouvir os outros,
dialogar, respeitar opiniões divergentes da sua, argumentar e defender suas próprias posições
(MASETTO, 2003, p. 100). Isso leva o aluno a valorizar o trabalho em grupo, ao perceber que
as experiências de todos são mais ricas do que as de uma só pessoa.
Infelizmente há certa resistência nesta metodologia por se achar que o professor perde
domínio da sala nos debates. Todavia, permitir aos alunos expor ideias erradas para depois
ouvir o correto do professor é um bom recurso para a aprendizagem.
Lowman (2007, p. 158) enfatiza que muitos professores possuem visões negativas da
estratégia simplesmente porque nunca observaram uma boa discussão nem foram capazes de
usá-la eficientemente. Como a preleção, uma péssima discussão é dolorosa e frustrante para o
professor e os estudantes. Longos silêncios, alunos que desviam os olhares temendo ser chamados ou pressionados a tecer comentários voluntariamente, ou explosões zangadas em relação a outros estudantes ou ao professor, caracterizam tão comumente as discussões ruins que
muitos professores abandonam a estratégia após uma ou duas tentativas fracassadas, racionalizando que seus alunos simplesmente não estão interessados em discutir.
Discussões e debates devem ser bem planejados para serem eficientes, mas a qualidade depende muito da capacidade de comunicação e habilidades interpessoais do professor,
aconteçam em pequenos seminários ou em aulas de discussão-preleção com grande número
de estudantes.
Também convém considerar que tais estratégias não visam à aprendizagem específica
de alguma coisa, mas à transferência do que foi aprendido. Por isso, podem não ser eficientes
quando os alunos não dispõem de conhecimentos prévios.
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2.4.6 Artigos Técnicos e Científicos
Os artigos científicos têm por finalidade registrar e divulgar resultados de novos estudos e pesquisas sobre aspectos ainda não devidamente explorados ou expressando novos esclarecimentos sobre questões em discussão no meio científico (SEVERINO, 2007, p. 208).
Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 242) “os artigos científicos são pequenos estudos, porém completos, que tratam de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se
constituem em matéria de um livro.” Além disso, apresentam resultados de estudos e pesquisas e diferenciam-se dos diversos tipos de trabalhos científicos pela sua dimensão e conteúdo
reduzidos.
O uso de artigos técnicos e científicos como metodologia de ensino, trata-se de uma
estratégia fundamental para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação e permite o desenvolvimento de várias aprendizagens.
Entretanto, Serra Negra (1999, p. 13) afirma que os trabalhos solicitados pelos professores de disciplinas do curso de Ciências Contábeis apresentam, na maioria das vezes, duas
falhas graves: a primeira é que os alunos simplesmente copiam textos de livros e revistas; e a
segunda é que os temas, na maioria das vezes escolhidos pelos próprios professores, estão
numa perspectiva do que acreditam ser importante, geralmente ultrapassados pelo tempo e
sem nenhum espaço motivador para o aluno na sua elaboração.
Pode-se afirmar que essa condição ultrapassada já não satisfaz o ensino. É preciso o
estudo, a pesquisa, a análise e a inserção de novas metodologias para o ensino superior de
contabilidade. Todavia, o professor não deve ficar no imobilismo, mas criar mecanismos que
contribuam para a formação de novos conhecimentos.
Serra Negra (1999, p. 15) destaca as seguintes vantagens da produção de artigos: favorece o aprendizado com maior eficiência em comparação a outras metodologias empregadas
no processo de ensino-aprendizagem; a elaboração de artigos torna-se um ótimo exercício
para a Iniciação Científica; permite ao aluno uma visão interdisciplinar do conhecimento;
permite trabalhar com uma gama muito maior de temas; é um instrumento valioso no processo de avaliação escolar, pois tira a pressão psicológica das provas e favorece a ampliação dos
fatores de medida da avaliação.
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Percebe-se que, dessa forma, que a utilização de artigos técnicos e científicos, constitui-se numa excelente ferramenta de ensino, capaz de despertar nos estudantes uma análise
crítica do conhecimento contábil. Entretanto, a técnica só pode ser levada a efeito se o professor estiver disposto a orientar os alunos nessa atividade.

2.4.7 Estudo de Caso
Segundo Gil (2009a, p. 88), o método do estudo de caso consiste em apresentar fatos
ou resumos narrativos de situações ocorridas em empresas, órgãos públicos ou em outras instituições com vistas à sua análise pelos estudantes. A situação é apresentada sem qualquer
interpretação, podendo incluir declarações das personagens envolvidas, organogramas, demonstrações financeiras, cópias ou trechos de relatórios ou apenas descrições verbais.
De acordo com o estudo desenvolvido por Marion (2001, p. 67, 110), referente ao estágio do ensino da contabilidade nos Estados Unidos, ele observou que, com exceção da disciplina de Contabilidade Introdutória, utiliza-se frequentemente no curso de Contabilidade o
método de caso. Segundo o autor, existem disciplinas que chegam a desenvolver um caso por
aula e esta sistemática é ainda mais intensa na pós-graduação.
Nessa mesma linha, Gomes (2009, p. 19) afirma que os alunos dos cursos de MBA da
Harvard Business School utilizam aproximadamente 500 casos em cursos com duração de
dois anos. Harvard nos Estados Unidos e Ivey no Canadá são universidades que se destacam
como as principais produtoras e distribuidoras de casos em todo o mundo. Ambas possuem
professores e pesquisadores que se dedicam exclusivamente a esta tarefa, possuindo bancos de
casos sobre as mais diversas áreas do conhecimento.
A estratégia de casos está relacionada às abordagens de ensino não tradicionais, por
considerar o estudante como sujeito ativo no processo de aprendizagem. Em vez de apresentar
respostas prontas e acabadas, o papel do professor é guiar as discussões e descobertas dos
alunos que aprenderão por seus próprios esforços e méritos.
O quadro 2.3, a seguir, apresenta um resumo dos papéis desempenhados pelo professor e pelo aluno nesta estratégia.
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Quando
Antes da
aula

Durante a
aula

Após a
aula

Professor
� Seleciona o caso e material de
leitura
� Prepara a aula e o plano de ensino
� Pode consultar colegas sobre o
caso
� Apresenta o caso e os materiais
de leitura
� Orienta a discussão do caso, registra os pontos importantes apresentados pelos alunos, seguindo o
plano de aula
� Avalia a participação dos alunos e
registra suas novas observações
sobre o caso
� Reavalia o plano de aula
� Atualiza o material

Aluno ou Participante
� Recebe o caso e lê o material indicado
� Prepara e lê individualmente o caso
� Participa da reunião com pequeno
grupo, refinando a preparação inicial do
caso
� Levanta questões sobre as leituras
recomendadas
� Participa da discussão em sala, defende seus pontos de vista e ouve os colegas atentamente, fazendo anotações
� Revê os pontos discutidos em sala e
os principais conceitos aprendidos
� Revisa sua apresentação do caso

Quadro 2.3 – Papel do professor e do estudante
Fonte: Gomes (2009, p. 26)

Peleias et al. (2006, p. 284) dizem que é necessário prevenir a classe de que nem sempre se chega a uma solução do caso, convincente, única e aceita por todos. Deve-se esclarecer
que mais do que encontrar soluções válidas, o estudo ajuda o aluno a amadurecer no campo de
atividades em que terá de atuar como profissional.
Portanto, pode-se afirmar que a solução é irrelevante no método do estudo do caso. O
principal objetivo é o debate que a técnica proporciona entre os estudantes, que têm a oportunidade de contribuírem para uma maior reflexão sobre o problema alusivo ao caso. Uma decisão equivocada por parte de um aluno ou grupo pode proporcionar discussões acaloradas entre
os participantes.
Em suma, o estudo de caso é uma ferramenta eficaz pelo simples fato de liberar a capacidade de autoaprendizagem dos educandos, pois são obrigados a raciocinar e a chegar a
soluções e conclusões. Todavia, é importante que o professor escolha casos adequados ao
nível dos alunos, pois situações muito complexas ou muito simples podem frustrar os estudantes.
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2.4.8 Excursões e Visitas
Esta metodologia permite ao aluno desenvolver aprendizagens cognitivas, atitudinais,
de habilidades ou de valores. Por serem atividades atípicas, costumam despertar o interesse e
a motivação dos estudantes.
Segundo Peleias et al. (2006, p. 276), excursões e visitas a locais como escritórios de
contabilidade, empresas de auditoria, bolsas de valores, órgão de classe (Conselho Regional
de Contabilidade – CRC, por exemplo), ou ainda, visitas monitoradas a empresas, acompanhadas de explicações sobre seu funcionamento e a integração de seus processos com a Contabilidade, muitas vezes têm o condão de fazer o aluno compreender uma série de conhecimentos teóricos até então nebulosos.
Marion e Marion (2006, p. 38) enumeraram algumas vantagens desta técnica: possibilidade de integrar diversas áreas de conhecimento; integração do aluno (através da escola)
com a sociedade (através das empresas); visualização, por parte do estudante, da teoria na
prática; desenvolvimento do pensamento crítico do discente e visão crítica da realidade em
que ele se insere.
Todavia, o professor deve estar ciente de que nem todos os estudantes manifestarão interesse e motivação pela estratégia, correndo-se o risco de se frustrar os objetivos esperados.
Além disso, por questão de sigilo, nem todas as empresas disponibilizam informações interessantes que possam promover uma melhoria na qualidade de ensino. Em outros casos, o funcionário disponibilizado para acompanhar a visita/excursão pode não estar preparado tecnicamente para atender à demanda dos alunos.
Nesse sentido, Masseto (2003, p. 129-130) recomenda alguns cuidados a serem tomados, a fim de que a estratégia não resulte em fracasso: as visitas e excursões devem estar integradas aos assuntos que estão sendo estudados no momento; o roteiro deve ser preparado juntamente com os alunos, definindo-se o que observar e o que registrar; após a visita/excursão,
cada aluno deve redigir um relatório das observações e dados obtidos para, na aula seguinte,
estudar e debater o assunto entre colegas e professor.

2.4.9 Jogos de Empresas
Os jogos de empresas surgiram em 1956, nos Estados Unidos, com o jogo Top Management Simulation, desenvolvido pela American Management Association – AMA. Os primei-
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ros jogos de empresas eram uma adaptação dos jogos existentes na área militar, para o ambiente empresarial (MENDES, 2000, p. 23).
Atualmente observa-se a tendência da substituição do termo “jogos de empresas” por
“simulação empresarial”, dado o sentido lúdico da palavra “jogo”. Todavia, na literatura, além
das expressões mencionadas, são utilizadas outras denominações para o método, tais como:
simulação gerencial, simulação de gestão, gestão simulada, jogos de negócios e jogos gerenciais.
Os jogos de empresas retratam de forma simplificada uma complexa realidade empresarial, de onde se delimitam algumas variáveis com as quais trabalhar, restringindo-se o impacto de outras variáveis no modelo (ROSAS e SAUAIA, 2006, p. 74).
De acordo com Santos (2003, p. 83), os jogos de empresas são abstrações matemáticas
simplificadas de uma situação relacionada ao mundo dos negócios. Os participantes, individualmente ou em grupo, administram a empresa como um todo ou parte dela, através de decisões sequenciais. O autor também define jogos de empresas como um exercício de tomada de
decisões em torno de um modelo de operação de negócios, no qual os participantes assumem
papéis gerenciais, funcionais, especialistas e generalistas de uma empresa simulada.
Uma ilustração da dinâmica de um jogo ou simulação empresarial é apresentada na figura 2.3, que representa o método como um processo de gestão simulada que se inicia a partir
de um caso empresarial com a descrição do ambiente econômico no qual as decisões serão
tomadas. Os participantes, ao se organizarem em grupos, analisam os resultados anteriores,
criam estratégias para as empresas e tomam decisões sobre as variáveis propostas.

Figura 2.3 – O simulador no contexto do Jogo de Empresas
Fonte: Rosas e Sauaia (2006, p. 74)
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É importante destacar que o papel do professor da disciplina de simulação é de extrema importância para o sucesso da estratégia. Além de possuir domínio do simulador, esperase que o docente tenha uma boa vivência empresarial e visão sistêmica da empresa.
Com relação à aplicação dos jogos de empresas no ensino da contabilidade, Mendes
(2000, p. 23-41) realizou um estudo para avaliar a eficácia da estratégia no curso de Ciências
Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia, durante cinco semestres. Pelos relatos e
depoimentos dos alunos, o autor concluiu que essa atividade provocou nos alunos, não só mudanças de comportamento em sala de aula, mas principalmente, despertou a consciência das
posturas desejáveis dos profissionais de contabilidade na atualidade: trabalho em equipe, liderança, postura gerencial, espírito empreendedor, dentre outras.
Outro estudo semelhante foi desenvolvido por Favarin (2000, iii, 216), cujo objetivo
foi o de analisar a aplicação de um simulador de transações, em forma de jogo, no ensino da
contabilidade geral. De acordo com as conclusões do autor, a utilização da ferramenta proporciona, além da motivação dos alunos, uma ampla visão da disciplina como instrumento de
informação para tomada de decisões, sem prejuízo do aprendizado de habilidades necessárias
ao desempenho das funções contábeis exigidas dos contadores.
A estratégia é considerada muito dinâmica e motivadora para os estudantes, uma vez
que eles se tornam agentes ativos do processo de aprendizagem. Além disso, a técnica permite
a integração dos conhecimentos adquiridos de forma segregada por meio das diversas disciplinas do curso, proporcionando uma visão abrangente do funcionamento de uma empresa.
Enfim, os jogos de empresas ou simulação empresarial devem ser utilizados não como
substitutos de outros métodos, mas como um suporte ao professor e como instrumento motivador para os alunos. Apesar de ser uma atividade atraente e estimulante para os estudantes, a
técnica possui limitações e requer cuidados do docente, para não torná-la simplesmente um
jogo ou atividade recreativa. Os efeitos causados pelo espírito de competição podem comprometer a eficácia da estratégia, se os alunos fixarem como única meta a vitória do jogo, em
detrimento do aprendizado.

2.4.10 Resumos e Resenhas
O resumo consiste numa apresentação sucinta e seletiva de um texto, com destaque para as principais ideias do autor.
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Segundo Severino (2007, p. 11), o resumo do texto refere-se a uma síntese das ideias e
não das palavras do texto. Resumindo um texto com as próprias palavras, o estudante se mantém fiel às ideias do autor sintetizado.
Marconi e Lakatos (2010, p. 51-52) classificam o resumo em: a) indicativo ou descritivo: quando faz referência às partes mais importantes do texto, utiliza frases curtas e não dispensa a leitura completa do texto original; b) informativo ou analítico: quando contém todas
as informações principais apresentadas no texto, dispensando-se a leitura deste último; e c)
crítico: quando se formula um julgamento crítico sobre o trabalho.
Como estratégia, o professor pode solicitar aos alunos que façam um resumo de leituras prévias, que constitui um importante recurso no processo ensino-aprendizagem, e podem
incrementar as aulas expositivas.
A resenha, também conhecida por recensão de livros ou análise bibliográfica, consiste
na leitura, no resumo, na crítica e na formulação de um conceito de valor do livro feitos pelo
resenhista.
Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 248), o resenhista deve resumir o assunto e apontar as falhas e os erros de informação encontrados e, ao mesmo tempo, tecer elogios aos
méritos da obra, desde que sinceros e ponderados. A leitura da resenha ajuda na decisão da
leitura ou não do livro. Os mesmos autores sugerem que a resenha deve possuir a seguinte
estrutura: a) referência bibliográfica: autor(es), título, subtítulo, local da edição, editora, data e
número de páginas; b) credenciais do autor: informações gerais sobre o autor (formação universitária, títulos e livros publicados etc.), autoridade no campo científico, quem fez o estudo?
quando? por quê? onde? c) conhecimento: resumo detalhado das ideias principais, de que trata
a obra? o que diz? possui alguma característica especial? como foi abordado o assunto? exige
conhecimentos prévios para entendê-lo? d) conclusão do autor: o autor faz conclusões? onde
foram colocadas? quais foram? e) quadro de referência do autor: modelo teórico, que teoria
serviu de embasamento? qual o método utilizado? e f) apreciação: julgamento da obra, mérito
da obra, estilo, forma, indicação da obra.
Vale lembrar que, na avaliação dos resumos ou resenhas, o professor deve levar em
consideração não somente o aspecto técnico do texto, mas também o uso correto da língua
portuguesa. Também é importante identificar e destacar os pontos que precisam ser melhorados, bem como elogiar os autores dos textos mais bem elaborados.
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2.4.11 Palestras
A palestra trata-se de uma estratégia de ensino bem aceita entre os alunos, pois tem o
objetivo de motivar a turma para o exercício da profissão, por meio de depoimentos de pessoas bem sucedidas profissionalmente.
Marion e Marion (2006, p. 42) enumeram algumas vantagens desta metodologia: 1)
motivação profissional e pessoal para o aluno; 2) possibilidade de discussão com uma pessoa
externa ao ambiente acadêmico de um determinado assunto de interesse coletivo, sob um novo enfoque; e 3) discussão, perguntas, levantamento de dados, aplicação do tema na prática,
partindo da realidade do palestrante.
Deve-se considerar, entretanto, que esta prática pode provocar dispersão caso o tema
abordado seja muito técnico, o grupo seja heterogêneo e o palestrante tenha dificuldades de
comunicação.
Peleias et al. (2006, p. 288-289) sugerem alguns cuidados a serem tomados quando do
uso dessa estratégia: a palestra não deverá ultrapassar 60 minutos, para que não se torne cansativa; deve-se evitar assuntos muito técnicos ou muito aprofundados; é necessário combinar
previamente a dinâmica da palestra; os recursos auxiliares a serem usados devem ter sido previamente providenciados e conferidos; quando o palestrante utilizar slides de apresentação do
tipo Power Point, é recomendável que tenha pelo menos duas cópias do arquivo da apresentação; quando a quantidade de perguntas for grande e não houver tempo para as respostas, os
organizadores da palestra poderão anotar as questões e entregá-las ao palestrante, que poderá
respondê-las por escrito, para posterior encaminhamento.
Eventualmente, dependendo do grau de maturidade da turma, pode ser realizado o
controle da frequência, a fim de evitar o não comparecimento. Também é recomendável solicitar aos alunos a elaboração de um relatório escrito sobre a palestra.

2.4.12 Dramatização
Segundo Haidt (2001, p. 179) a dramatização consiste na representação, pelos estudantes, de um fato ou fenômeno, de forma espontânea ou planejada. É uma técnica ativa e socializada, de grande valor formativo, pois integra as dimensões cognitiva e afetiva do processo
de aprendizagem.
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Uma das modalidades de dramatização mais utilizadas é o role-play ou jogo de papéis,
que pode ser aplicada no desenvolvimento de um papel profissional ou de qualquer outro papel social.
Segundo Leal e Casa Nova (2009, p. 3), a técnica de ensino do role-play é um exercício didático de alteridade social. Ao se colocarem no papel do outro, os educandos brincam
com suas habilidades para que possam refletir coletivamente sobre as situações envolvidas na
“brincadeira”.
Com o objetivo de verificar se o emprego das modalidades didáticas do role-play
comparativamente ao exercício grupal exerce influência no nível da percepção discente relativas ao desenvolvimento de habilidades (domínio psicomotor), satisfação (domínio afetivo) e
aprendizagem (domínio cognitivo), Souza (2006, vi) realizou uma pesquisa com alunos de
graduação, na disciplina introdutória de Contabilidade e Análise de Balanço para economistas. Os resultados evidenciaram que o role-play é efetivamente recomendado, em complementação a outras modalidades, para o aprendizado de atitudes (domínio afetivo) e desenvolvimento de habilidades de comunicação, interatividade, pesquisa e tomada de decisões (domínio
psicomotor).
A estratégia da dramatização ou role-play pode ser utilizada para a aquisição de certos
conhecimentos, para desenvolver habilidades ou até mesmo favorecer a interação entre os
estudantes. A técnica leva o aprendiz a concretizar uma situação-problema, auxiliando-o a
analisá-la e melhor compreendê-la, em busca de uma possível solução.

2.4.13 Ensino Individualizado
A individualização do ensino é uma das estratégias defendidas pelos seguidores da abordagem comportamentalista. Segundo Mizukami (1986, p. 33) a instrução individualizada
consiste, pois, numa técnica de ensino, na qual se objetiva a adaptação de procedimentos instrucionais para que os mesmos se ajustem às necessidades individuais de cada aluno, maximizando a sua aprendizagem, desempenho e desenvolvimento.
Não existe uma pessoa igual à outra. Em um grupo de alunos, o professor tem condições de identificar as diferenças individuais quanto ao quociente de inteligência, dinamismo,
facilidade de aprendizado, domínio do vocabulário, capacidade de concentração, preferências
pessoais, dentre inúmeras outras.
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Segundo Peleias et al. (2006, p. 294), o ensino individualizado procura ajustar o processo de ensino-aprendizagem às reais necessidades e características do discente. Nesta estratégia é dada ênfase às diferenças individuais dos estudantes, considerando seus estilos pessoais de aprendizagem, anseios, ritmo de aprendizagem, preferências, além da disponibilidade
de tempo.
O professor, todavia, deve deixar claro aos alunos que eles serão os responsáveis pelo
próprio aprendizado. O docente exercerá o papel de orientador e motivador, frequentando as
aulas nos horários normais para atender os alunos individualmente. Estes, apesar da liberdade
que gozam de gerenciarem o próprio tempo, deverão estar conscientes de que terão que cumprir metas nos prazos definidos.
A estratégia surgiu como um esforço para eliminar ou minimizar as diferenças entre os
estudantes encontradas pelo docente em uma turma. Quando uma classe apresenta diferenças
significativas entre seus componentes, o rendimento de todos poderá ser comprometido.

2.4.14 Aulas Práticas
Esta estratégia, segundo Marion (2001, p. 132), consiste em mostrar aos alunos o lado
prático da disciplina. No curso de Ciências Contábeis, praticamente todas as disciplinas da
área contábil deveriam adotar esta metodologia, como complemento às aulas teóricoexpositivas. Uma das formas de se aplicar esta técnica é através do uso do laboratório, que
poderá ser o alvo de toda disciplina de contabilidade.
Além do uso de laboratórios, Peleias et al. (2006, p. 286-287) sugerem a utilização de
escritórios ou empresas-modelo, como estratégias que proporcionam ao futuro profissional de
contabilidade, a oportunidade de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos no decorrer
do curso.
A técnica de aulas práticas propicia ao estudante a articulação entre a teoria e a prática,
além do desenvolvimento de habilidades psicomotoras importantes às situações de vida profissional. Além disso, a estratégia proporciona a vivência, a reflexão e a sistematização dos
conteúdos tecnológicos e científicos, favorecendo a incorporação das experiências dos alunos
às atividades educacionais, tornando-as significativas.
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2.4.15 Outras Estratégias
O professor deve procurar variar o uso das diversas estratégias aplicáveis ao ensino da
contabilidade, de modo a tornar as aulas mais motivadoras para os estudantes.
Outras estratégias encontradas na literatura, mas não abordadas neste estudo, foram as
seguintes: ensino por projetos, aprendizagem cooperativa, brainstorming, estudo dirigido,
monitoria, ensino à distância, dentre outras.

2.5 Instrumentos de Ensino aplicáveis à Contabilidade
Apenas dominar o conteúdo e transmiti-lo aos estudantes não é suficiente. O educador
deve ser eficiente e eficaz no processo de ensino-aprendizagem, e para isso, não pode abrir
mão do auxílio dos instrumentos de ensino pertinentes.
Para cada estratégia de ensino, o professor poderá utilizar diversos recursos ou instrumentos. A seguir, serão identificados e analisados os principais instrumentos de ensino usados
nos cursos de Ciências Contábeis.

2.5.1 Quadro de giz ou Quadro Branco
Os quadros, independentes da cor (preto, verde, branco, bege), para serem usados com
giz ou pincéis, constituem o mais antigo e universal de todos os instrumentos de ensino, principalmente pelo seu baixo custo e facilidade de uso.
Segundo Leite (2004, p. 64-66), os principais objetivos da sua utilização são: reforçar
a exposição do professor; complementar a utilização de outros recursos; possibilitar trabalho
simultâneo com toda a turma; facilitar a sistematização do conteúdo; acompanhar explicações
ponto-a-ponto; esquematizar o conteúdo no início e no fim da aula; fazer comparações e estabelecer contrastes.
Todavia, diversos autores (GIL, 2009a, p. 99; LEITE, 2004, p. 65; PELEIAS et al.,
2006, p. 305) recomendam alguns cuidados que se devem tomar na sua utilização, para se
conseguir bons resultados no ensino superior, tais como: 1) planejamento da utilização: o professor deve definir que anotações irá fazer e se necessitará de régua, esquadro, compasso, gizes ou canetas coloridas etc.; 2) limpeza: antes de iniciar qualquer anotação, convém apagar
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totalmente o quadro, de preferência, de cima para baixo e da esquerda para direita; 3) sequência de utilização: para fazer anotações, o professor deve observar a sequência de cima para
baixo e da esquerda para direita; 4) clareza: as letras devem ser legíveis e de bom tamanho,
para que sejam visíveis a todos; 5) postura do professor: além de não dar as costas para os
alunos, o professor deve procurar escrever um pouco de lado, falando e olhando, frequentemente, para a classe.
Como regra básica não se deve escrever no quadro nada que não seja importante, nada
a que o professor não se referira em algum detalhe, e nada excessivamente longo. O recurso
deve ser utilizado em períodos breves e alternado com explicações orais e outros recursos
instrucionais.
Apesar de ainda ser uma novidade para muitos professores, existe uma nova geração
de quadros, conhecido por smart board ou lousa interativa. Este recurso constitui-se de uma
combinação do quadro branco com a tecnologia computacional. A imagem do computador é
exibida na lousa, e basta tocar sua superfície com os dedos, para acessar a internet, abrir arquivos, fazer buscas, arrastar figuras, recortar, colar etc. Usando uma caneta digital, o professor pode escrever, destacar, sublinhar ou desenhar com tinta eletrônica.

2.5.2 Flip chart
O flip chart é um instrumento constituído de um bloco de folhas brancas sustentado
por um cavalete, nas quais se escreve com pincéis ou lápis de cera.
Praticamente as mesmas vantagens, objetivos e regras de utilização do Quadro de giz
ou Quadro branco valem para o flip chart. Todavia, Gil (2009, p. 234) salienta que esta ferramenta apresenta alguns benefícios adicionais: o que foi escrito não precisa ser apagado, podendo ser consultado a qualquer momento; as folhas são removíveis e podem ser colocadas na
parede ou no quadro e folheadas para frente e para trás; e o cavalete com as folhas pode ser
transportado facilmente de uma sala para outra.

2.5.3 Retroprojetor
O retroprojetor, quando comparado ao projetor multimídia, é considerado uma tecnologia ultrapassada. No entanto, ainda continua sendo uma ferramenta muito utilizada no ensi-
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no superior em virtude de seu custo bem menor e da pouca familiaridade de muitos professores com a preparação de slides e com o manuseio do projetor multimídia.
O aparelho pode ser colocado sobre uma mesa, para se fazer a projeção em uma tela
ou diretamente na parede, por meio de transparências – folhas de material plástico ou de acetato – sobre as quais se imprime o que se deseja projetar.
As transparências devem ser projetadas uma a uma e durante a apresentação o docente
pode acrescentar informações usando uma caneta apropriada. Após cada projeção convém
desligar o retroprojetor, para dar explicações adicionais e trocar a transparência.
Recomenda-se que o professor fique de frente para os alunos, com a imagem sendo
projetada atrás dele. Quando necessário, deverá apontar o conteúdo na lâmina que está no
retroprojetor, com uma caneta ou ponteira, e não diretamente na parede ou tela.
Gil (2009a, p. 99) e Peleias et al. (2006, p. 305-306) enumeram algumas vantagens do
uso dos retroprojetores: é de fácil transporte; não exige escurecimento do ambiente para sua
utilização; as transparências, de fácil confecção e baixo custo, podem ser utilizadas em outras
circunstâncias; pode substituir com vantagem o quadro de giz para a apresentação de gráficos,
desenhos e outros materiais de elaboração mais complexa; pode ser colocado em posição que
favoreça a movimentação do professor e o seu contato visual com os estudantes; pode ser utilizado satisfatoriamente mesmo quando os alunos estão dispostos em círculos; e sua operação
é extremamente simples.
Todavia, para que as apresentações sejam eficazes, Gil (2009a, p. 100-101) recomenda
alguns cuidados na confecção das transparências: colocar um título em cada transparência;
escrever em letra legível; usar poucas linhas; criar frases curtas; limitar a quantidade de tamanhos e tipos de letras; usar cores intensas que contrastam com o fundo; manter um estilo homogêneo e uniforme; apresentar apenas uma ideia em cada visual e excluir todos os elementos dispensáveis ou incompatíveis com a mensagem.

2.5.4 Projetor de Multimídia (Data show)
O projetor de multimídia constitui-se hoje num dos recursos tecnológicos mais apreciados pelos professores do ensino superior. Trata-se de um aparelho que, conectado a um microcomputador, projeta as imagens em uma tela. A principal vantagem desta ferramenta em
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comparação às demais está na possibilidade de se utilizar som e animação na apresentação de
textos, planilhas e gráficos.
Gil (2009, p. 235-236) apresenta outras vantagens deste instrumento de ensino: projeção de imagens em cores brilhantes e saturadas; fácil locomoção; projeção direta do que é
digitado ou desenhado na tela do computador; comando de apresentação à distância (controles
remotos); alterações nos slides podem ser feitas até o último momento; as animações de texto
e os elementos gráficos ajudam a ilustrar a aula e a prender a atenção dos alunos; ao se passar
para o item seguinte de uma animação, os itens anteriores podem ser esmaecidos, ocultos ou
alterados para uma cor diferente; pode-se criar mais de uma animação por slide e determinar a
ordem em que estas serão apresentadas; e o professor pode ler o material projetado sem precisar olhar para a tela.
Masetto (2003, p. 124-125) recomenda que esse recurso não deve ser usado para a escrita e leitura de textos longos, mas para exibir o esquema de um assunto ou o roteiro de uma
aula. Um número razoável de slides que permita que se interrompa sua sequência para um
debate e pedido de explicação ou apresentação de dúvida cumpre muito bem seu papel.
Também é aconselhável que o professor tenha duas cópias do arquivo da apresentação,
além de uma cópia impressa em papel, como garantia na eventualidade de falta de energia,
indisponibilidade do equipamento ou mesmo defeito técnico.
É importante ressaltar que esse instrumento, assim com os outros, possui algumas limitações, a saber: o custo de manutenção e aquisição ainda é relativamente alto; existe em
quantidade insatisfatória na maioria das IES; requer que o professor possua algumas habilidades na preparação e manuseio dos slides em aula.

2.5.5 Vídeo
Segundo Gil (2009a, p. 102), o potencial do vídeo para favorecer a aprendizagem é indiscutível, embora nem sempre venha sendo usado de forma adequada. As principais vantagens deste instrumento, segundo o autor, são as seguintes: custo razoável; qualidade de imagem; sincronização som-imagem; possibilidade de observação de detalhes e de apresentação
de experiências desenvolvidas pelo próprio professor ou pelos alunos.
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É recomendável, todavia, que o vídeo seja de curta duração e tenha relação com os objetivos da disciplina. Além disso, para se obter uma aprendizagem mais eficaz, é extremamente importante que as apresentações sejam complementadas pelos comentários do professor e
discussão com os estudantes.
Deve-se ressaltar que os vídeos são considerados apenas como recursos inseridos num
programa de ensino. Portanto, quando utilizados com a finalidade de entretenimento, podem
trazer graves consequências para o aprendizado dos estudantes.

2.5.6 Microcomputador
A utilização de microcomputadores como ferramenta auxiliar no processo de ensinoaprendizagem é indispensável.
Apesar da disponibilidade tecnológica, seu uso como recurso auxiliar ainda pode ser
considerado restrito no ensino superior. Embora sejam muito utilizados pelos professores na
preparação de aulas e realização de pesquisas, sua aplicação como ferramenta de ensino ainda
é pequena (PELEIAS et al., 2006, p. 308).
No ensino da Contabilidade Introdutória, o professor pode fazer uso de um software
contábil para simular os registros contábeis das operações típicas de uma empresa, de modo a
familiarizar o aluno com ferramentas que ele encontrará no mercado de trabalho.

2.5.7 Livro Didático
Segundo Leite (2004, p. 45) o livro didático é um dos mais tradicionais recursos impressos de ensino. De modo geral, traz o conteúdo da área de conhecimento, gravuras pertinentes ao assunto, atividades de aplicação e, algumas vezes, até sugestões sobre como o professor pode planejar as aulas e tratar os conteúdos.
Zabala (1998, p. 174-175) relata algumas críticas referentes ao conteúdo dos livros didáticos, que aludem os seguintes aspectos: a maioria dos livros didáticos trata os conteúdos de
forma unidirecional; as opções postuladas são transmitidas de forma dogmática; apesar da
grande quantidade de informação que contêm, não podem oferecer toda a informação necessária para garantir a comparação; fomentam a atitude passiva, freia a iniciativa e limita a curiosidade; impedem a formação crítica dos estudantes; não respeitam a forma nem o ritmo de
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aprendizagem; não observam as experiências, os interesses ou as expectativas dos alunos,
nem as diferenças pessoais; propõem ritmos de aprendizagem comuns para coletividades; têm
como resultado a uniformização do ensino e fomentam certas estratégias didáticas baseadas
em aprendizagens por memorização mecânica.
Uma excessiva fidelidade ao livro didático, segundo Marion (2001, p. 49), pode prejudicar a qualidade de ensino, pois na maioria das vezes não estão ajustados com as necessidades regionais, com o nível sociocultural, com os objetivos do curso etc.
Portanto, o livro didático deve ser utilizado como um referencial, sem deter todas as
atividades que serão desenvolvidas em aula, ou seja, a atividade do docente não pode se resumir em transmitir aos estudantes o conteúdo do livro.
Também se deve levar em conta que o poder aquisitivo do estudante brasileiro é baixo
para a aquisição de livros. Porém, como meio alternativo, o professor pode se valer de apostilas, impressos, fotocópias, exercícios próprios etc.

2.6 Habilidades e Competências do Professor de Contabilidade
O termo competência pode ser empregado como sinônimo de conhecimento, pois o
professor que não conhecer com profundidade as disciplinas que se propõe a lecionar certamente não terá competência para ministrá-las da melhor forma possível (PELEIAS et al.,
2006, p. 82).
Para Masetto (2003, p. 26) competência significa um domínio dos conhecimentos básicos em determinada área, bem como experiência profissional de campo, que se adquire por
meio de cursos e alguns anos de exercício profissional.
Kraemer (2005, p. 72) afirma que “as competências técnicas são conhecimentos que
permitem a identificação mais direta com uma profissão e podem ser adquiridas em parte no
sistema educativo e na formação profissional e, em parte, na empresa.”
No quadro 2.4, a seguir, são apresentados outros conceitos sobre competência:
Autor

Conceito
“A competência refere-se a características intrínsecas ao indivíduo que
Spencer e
influencia e serve de referencial para seu desempenho no ambiente de
Spencer (1993)
trabalho”.
Bruce (1996)
“Competência é o resultado final da aprendizagem”.
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Autor
Sparrow e
Bognanno
(1994)

Conceito
“Competências representam atitudes identificadas como relevantes para a
obtenção de alto desempenho em um trabalho específico, ao longo de
uma carreira profissional, ou no contexto de uma estratégia corporativa”.
“O desenvolvimento de competências compreende os aspectos intelectuMoscovicci
ais inatos e adquiridos, conhecimentos, capacidades, experiência, maturi(1994)
dade. Uma pessoa competente executa ações adequadas e hábeis em seus
afazeres, em sua área de atividade”.
“As competências se definem mediante padrões de comportamentos obCravino (1994) serváveis. São as causas dos comportamentos, e estes por sua vez, são a
causa dos resultados. É um fator fundamental para o desempenho”.
“Um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionados, que afeta parte considerável da atividade de alguém, que se relaParry (1996)
ciona com o desempenho, que pode ser medido segundo padrões preestabelecidos, e que pode ser melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento”.
Bruce (1996)
“Competência é o resultado final da aprendizagem”.
Magalhães et
“Conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que credenciam
al. (1997)
um profissional a exercer determinada função”.
“A noção de competência refere-se a práticas do quotidiano que se mobiPerrenoud
lizam através do saber baseado no senso comum e do saber a partir de
(1998)
experiências”.
“Conjuntos de conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e
Durand (1998)
necessárias à consecução de determinado propósito”.
“Competência descreve as habilidades observáveis, conhecimentos e atiHase et al.
tudes das pessoas ou das organizações no desempenho de suas funções
(1998)
(...) A competência é observável e pode ser mensurada por meio de padrões”.
“Competências referem-se a conhecimentos individuais, habilidades ou
Becker et al.
características de personalidade que influenciam diretamente o desempe(2001)
nho das pessoas”.
Quadro 2.4 – Conceitos de competência
Fonte: adaptado de Bittencourt apud Sarubbi (2008, p. 56-57)

Diante dos diversos conceitos apresentados, pode-se concluir que o termo competência
está relacionado ao conhecimento, imprescindível para se realizar uma tarefa ou resolver uma
situação complexa. E para isso, o sujeito deve possuir conhecimentos técnicos, escolaridade,
cursos, especializações, experiência etc.
Habilidades, por sua vez, estão relacionadas ao saber fazer. O desenvolvimento das
habilidades abrange tudo o que fazemos com os conhecimentos adquiridos, como por exemplo: relacionar conhecimentos e informações, organizar, generalizar, argumentar, deduzir,
induzir, aprender a se expressar e comunicar, trabalhar em equipe, realizar pesquisas, dentre
outros.
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Todo professor necessita adquirir competências e desenvolver habilidades para ministrar suas disciplinas, no esforço de alcançar o objetivo de oferecer ao estudante o conhecimento de maneira eficiente.
Para ser eficaz no alcance deste objetivo, Marion e Marion (2006, p. 21-25), afirmam
que um bom professor deve possuir os seguintes requisitos fundamentais: dominar e gostar
da(s) disciplina(s) que leciona; gostar dos alunos; perder a inibição para falar; falar de improviso (se necessário); ampliar o vocabulário; melhorar a voz e a dicção; disciplinar a exposição; melhorar a gesticulação; corrigir a postura; aprimorar a apresentação geral; ter senso de
humor; ter boa memória; ter força de vontade; ter bondade; ter humildade e ter uma marca ou
bom conceito.
Nessa linha de raciocínio, Peleias et al. (2006, p. 85-86) dizem que o professor pode e
deve usar as habilidades adquiridas no decorrer de sua vida no magistério, dentre as quais se
destacam as habilidades de: planejar um elemento surpresa; fazer um questionamento; variar
as estratégias de ensino e ilustração da matéria com exemplos; empregar ensino contínuo;
traçar objetivos e conseguir atingi-los; tornar fácil a comunicação com os alunos; propiciar
retorno aos alunos e formar empreendedores.
Esta lista pode ser complementada ainda, com as dezenas de características de um professor eficaz, sugeridas por Gil (2009, p. 28): ser bem humorado; ser gentil; ter apreço pelos
estudantes; tornar as aulas interessantes; expor com clareza; ser estimulante; comunicar altas
expectativas; encorajar iniciativas; ser apaixonado pela disciplina; ser questionador; desafiar a
pensar; oferecer aplicações práticas; demonstrar interesse pelos estudantes; ser paciente; ser
interessado no crescimento dos estudantes; oferecer feedback; ser sensível às necessidades dos
alunos; ter apreço pelos estudantes; ouvir os estudantes; tratar igualmente todos os estudantes;
ajudar os estudantes a pensar; ser organizado; ter entusiasmo; ser amigável; reconhecer suas
limitações; ser preparado para a classe; ser acessível aos estudantes; apreciar a diversidade
étnica e cultural; ter habilidade para se comunicar no nível dos estudantes; ser empático; não
se mostrar superior; reconhecer as diferenças individuais; ser inovador e respeitar os estudantes.
Diante das exposições anteriores, observa-se que a capacitação de um docente vai
muito além dos conhecimentos técnicos propriamente ditos, devendo abranger uma gama de
outros conhecimentos filosóficos, sociais, políticos, éticos etc.
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Nesse sentido, Vasconcelos apud Nossa (1999, p. 4-5) destaca quatro aspectos para a
formação de um docente, conforme ilustrado na figura 2.4.

Figura 2.4 – Modelo de formação do professor
Fonte: elaborado pelo autor com base em Nossa (1999)

i.

Formação técnico-científica: o professor deve ser dotado de competência técnica,
na área de sua especialidade, e de competência científica, voltada para a construção do conhecimento, entendido como a habilidade de pesquisar sua área temática.
O docente deve conhecer todo o conteúdo da disciplina que pretende lecionar e, além disso, questionar, recriar, relacionar os diversos conhecimentos e estimular o
aluno na busca pela pesquisa e conhecimento.

ii.

Formação prática: refere-se ao conhecimento da prática profissional pelo docente,
a fim de proporcionar ao aluno uma visão real e mais atualizada. O processo de ensino-aprendizagem torna-se mais fácil quando o professor traz para a sala de aula
dados efetivos de um mundo verdadeiro, de um mercado de trabalho concreto,
mais atualizado e coerente com a vida real.

iii.

Formação social e política: essa formação é essencial para o professor conseguir
reconhecer a pessoa do aluno e visualizar o meio em que ele vive, estando preocupado também com as questões relacionadas ao meio social, político, humano e ético.
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iv.

Formação pedagógica: é importante e vai além de ministrar aulas, contemplando
todo o planejamento do ensino, incluindo desde os objetivos gerais da disciplina, o
conhecimento dos alunos, do mercado, da seleção dos conteúdos, das atividades e
recursos de ensino; da avaliação da aprendizagem, das possibilidades de construção e reconstrução do conhecimento, até a relação professor-aluno.
A preparação pedagógica do professor universitário no Brasil ainda é bastante precá-

ria. Gil (2009a, p. 13) afirma seguramente que a maioria dos docentes que lecionam em estabelecimentos de ensino superior não passou por qualquer processo sistemático de formação
pedagógica.
O estudo desenvolvido por Camargo (2006) para diagnosticar a necessidade de formação dos professores do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Ponta Grosas, confirma essa situação. Segundo o autor, no que concerne ao aspecto didáticopedagógico, 100% dos professores apresentaram necessidades de formação.
O fato é que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº
9.394/96 (BRASIL, 1996) nada contribui para reverter este quadro, uma vez que não exige em
seu texto que o professor universitário tenha formação ou conhecimento sobre didática de
ensino, conforme estabelecido no art. 65: “A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas” (grifo do autor).
Enfim, cabe ressaltar que o ensino superior requer professores com competências e
habilidades muito diferentes daquelas reconhecidas como importantes no passado. A docência, nesse estágio, não pode ser exercida apenas por especialistas em determinada área do saber, que buscam nas aulas uma forma de complementar sua renda, ostentar o título de professor universitário, ou exercer uma atividade relaxante após um árduo dia de trabalho.
Requer-se um profissional aberto para o que se passa na sociedade, fora do ambiente
universitário, suas transformações, evoluções e mudanças; atento para as novas formas de
participação, as novas conquistas, os novos valores emergentes e as novas descobertas (MASETTO, 2003, p. 31).

2.7 Avaliação da Aprendizagem dos Alunos
Avaliar significa apreciar, calcular, estimar o merecimento, ajuizar, determinar o valor. Exercer a avaliação e ser avaliado faz parte do dia-a-dia de qualquer pessoa, quer na escola, na faculdade, no trabalho, em família ou no trânsito (PELEIAS et al., 2006, p. 298).

73

Severino (2007, p. 271) afirma que todas as atividades humanas precisam ser avaliadas, pois elas não se determinam de forma automática ou mecânica. Sendo atividades intencionais, elas precisam ser constantemente observadas, acompanhadas e ter seus resultados
devidamente analisados, buscando-se sempre aquilatar até que ponto sua realização está se
adequando a suas finalidades.
E no âmbito da prática educacional, a avaliação exerce um papel de suma importância
no processo de ensino-aprendizagem, merecendo atenção especial do professor. Ela deve ser
utilizada como um instrumento auxiliar da aprendizagem e não de aprovação ou reprovação
de estudantes. As técnicas de avaliação, quando empregadas de forma adequada, permitem ao
docente mensurar a eficiência do seu trabalho e os desvios que estão ocorrendo em relação ao
que foi planejado. Por outro lado, o estudante tem condições de descobrir em que nível de
aprendizagem se encontra, consciente do seu limite e necessidade de avanço.
A avaliação, definida como instrumento do aprendizado, coloca-se em posição
nova, apresentado-se com pressupostos e características intimamente ligados
aos objetivos educacionais e à missão da universidade, que se expressam pela
natureza social e pela função socializadora da educação escolar, que terá, como razão última, promover o desenvolvimento humano, dando-lhe papel fundamental na aprendizagem (FELTRAN, 2002, p. 75).

Na concepção de Masetto (2003, p. 147), todavia, o elemento fundante da avaliação –
a aprendizagem – está faltando no conceito de avaliação expresso na atitude de alunos e professores. Por um lado, os alunos não estão preocupados em aprender, mas interessados na
nota. Com relação aos professores, embora se espera que estejam interessados no aprendizado
dos seus alunos, não utilizam os instrumentos de avaliação de forma adequada.
Nessa linha de raciocínio, Luckesi (2005, p. 165-166) afirma que em decorrência de
padrões histórico-culturais, a avaliação no ensino assumiu a prática de provas e exames. Em
vez de ser utilizada para a construção de resultados satisfatórios, tornou-se um meio para classificar os estudantes e decidir sobre os seus destinos no momento subsequente de suas vidas
escolares.
Por meio dessa sistemática, a atenção dos estudantes fica centrada na promoção e o
que predomina é a nota, não importando como elas foram obtidas e por quais meios. Eles se
dedicam aos estudos porque estão ameaçados por uma nota e não porque consideram importantes, prazerosos e significativos os conteúdos disciplinares.
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Gil (2009a, p. 105-106) identifica e aponta os seguintes aspectos críticos para a avaliação: provoca ansiedade e stress nos alunos; conduz a injustiças; reduz-se normalmente ao
controle da retenção de conhecimentos; apresenta-se frequentemente desvinculada dos objetivos do curso; é realizada com alto grau de subjetividade; é muito influenciada pelos estereótipos e pelo efeito de halo; consome demasiado tempo e energia dos professores e alunos; enfatiza mais a forma do que o conteúdo; desestimula a expressão de juízos pessoais do aluno;
incentiva a fraude; favorece a especulação com a sorte em provas objetivas; exalta o desempenho individual em detrimento do trabalho em equipe; valoriza demasiadamente o espírito
de competição; faz com que o professor ensine em função das provas; dificulta aos alunos
avançar segundo o seu próprio ritmo e não respeita o saber elaborado pelos alunos.
Todavia, o fato de as avaliações serem utilizadas de forma inadequada nas escolas superiores, não significa que sejam destituídas de valor. Aliás, elas continuam sendo fundamentais para garantir o direito de aprender.

2.7.1 Modalidades de Avaliação
A avaliação, para ser adequada aos propósitos do ensino superior, deve representar um
feedback contínuo, ou seja, estar presente em todas as etapas do processo de aprendizagem, e
não apenas em momentos ocasionais de uma prova.
No entendimento de Ballester (2003, p. 26-32), a avaliação deve ocorrer antes (avaliação inicial), durante (avaliação formativa) e depois (avaliação somativa) do processo de ensino-aprendizagem.
A avaliação inicial, também chamada de avaliação preditiva ou avaliação diagnóstica
inicial, tem por objetivo determinar a situação dos estudantes antes do início do processo de
ensino-aprendizagem. O professor tem condições, através dos resultados dessa avaliação, de
modificar as sequências e promover a adequação das atividades para responder às necessidades e dificuldades dos estudantes.
A avaliação que ocorre durante o processo de aprendizagem é conhecida por avaliação
formativa, e se refere aos procedimentos utilizados pelos docentes para adaptar seu processo
didático aos progressos e necessidades dos estudantes. Na visão de Perrenoud (1999, p. 104),
a avaliação é formativa quando permite orientar e otimizar as aprendizagens em curso sem
preocupação de classificar, certificar ou selecionar.
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Já a avaliação somativa objetiva estabelecer balanços confiáveis dos resultados obtidos
ao final do processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Ballester (2003, p. 32), ela tem
a função de verificar se os alunos têm os pré-requisitos necessários para aprendizagens posteriores ou para determinar os aspectos que deveriam ser modificados em uma futura repetição
da mesma sequência de ensino-aprendizagem.

2.7.2 Técnicas de Avaliação
A figura 2.5, a seguir, apresenta as principais estratégias de avaliação aplicáveis ao ensino superior.

Figura 2.5 – Estratégias de avaliação
Fonte: Gil (2009a, p. 110)
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Abreu e Masetto (1990, p. 97) também apresentaram uma lista de técnicas avaliativas
indicadas para os diversos objetivos da aprendizagem (de conhecimentos, de habilidades ou
de atitudes), conforme quadro 2.5, a seguir:

Objetivos

Conhecimentos

Habilidades

Atitudes

Técnicas
Prova discursiva, dissertação ou ensaio
Prova oral, entrevista
Prova objetiva:
� Questões de lacunas
� Questões falso-verdadeiro
� Questões de múltipla escolha
Registro de incidentes críticos
Lista de verificação
Prova prática
Prova oral, entrevista
Diário de curso
Prova discursiva, dissertação ou ensaio
Registro de incidentes críticos

Quadro 2.5 – Técnicas de avaliação segundo o objetivo da aprendizagem
Fonte: adaptado de Abreu e Masetto (1990, p. 98)

Portanto, o professor dispõe de uma grande diversidade de técnicas de avaliação, que
poderão ser utilizadas tanto na avaliação diagnóstica, quanto na formativa e na somativa. Cabe a ele procurar a estratégia que melhor se adéque aos objetivos pretendidos, estando consciente das vantagens e limitações antes de decidir por sua utilização.
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CAPÍTULO III
METODOLOGIA DA PESQUISA
3.1 Considerações Iniciais
Este capítulo aborda questões referentes à natureza e tipo de pesquisa empírica realizada, à definição da população e critérios de escolha da amostra, bem como definição e construção do instrumento de pesquisa, pré-teste e procedimento de coleta de dados.

3.2 Natureza e Tipo de Pesquisa
Com relação ao tipo de pesquisa, Vergara (2009, p.41) propõe dois critérios básicos de
classificação: quanto aos fins e quanto aos meios, conforme quadro 3.1, a seguir:
Quanto aos fins

Quanto aos meios

�

Exploratória

�

Pesquisa de Campo

�

Descritiva

�

Pesquisa de Laboratório

�

Explicativa

�

Documental

�

Metodológica

�

Bibliográfica

�

Aplicada

�

Experimental

�

Intervencionista

�

Ex Post Facto

�

Participante

�

Pesquisa-ação

�

Estudo de Caso

Quadro 3.1 – Classificação dos tipos de Pesquisa
Fonte: Vergara (2009, p. 41-42)
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Mediante a classificação de Vergara (2009, p. 41-42), quanto aos fins, este trabalho
trata-se de uma pesquisa exploratória. Quanto aos meios de investigação, pode ser classificado como pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica.
“A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um determinado
objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestação
desse objeto” (SEVERINO, 2007, p. 123).
Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 169), pesquisa de campo é aquela utilizada com
o objetivo de conseguir informações acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, de descobrir novos fenômenos
ou as relações entre eles. Vergara (2009, p. 43) complementa esta definição, afirmando que
pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um determinado fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo, podendo incluir entrevistas,
aplicação de questionários, testes e observação.
O interesse da pesquisa de campo volta-se para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituições e outros campos, com vistas à compreensão de vários aspectos sociais.
No entanto, para Marconi e Lakatos (2010, p. 169) a pesquisa de campo apresenta vantagens e
desvantagens. As vantagens seriam:
�

Acúmulo de informações sobre determinado fenômeno, que também podem ser
analisados por outros pesquisadores, com objetivos diferentes.

�

Facilidade na obtenção de uma amostragem de indivíduos, sobre determinada população ou classe de fenômenos.

E as desvantagens:
�

Pequeno grau de controle sobre a situação da coleta de dados e a possibilidade de
que fatores, desconhecidos para o investigador, possam interferir nos resultados.

�

O comportamento verbal ser relativamente de pouca confiança, pelo fato de os indivíduos poderem falsear nas suas respostas.

Para Vergara (2009, p. 43), a pesquisa bibliográfica, por sua vez, trata-se de um estudo
sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes
eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.
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A pesquisa bibliográfica realizada sobre o tema em questão teve a finalidade de se conhecer o estado em que se encontra atualmente o problema, que trabalhos já foram realizados
a respeito e quais são as opiniões reinantes sobre o assunto.

3.3 População e Amostra
Segundo dados do Ministério da Educação (BRASIL, 2010b), o Estado de São Paulo
conta, atualmente, com 202 IES que oferecem o curso presencial de Ciências Contábeis, representando 32,7% do número de cursos em funcionamento no território nacional.
As instituições de educação superior, de acordo com sua organização e respectivas
prerrogativas acadêmicas, são credenciadas como faculdades, centros universitários e universidades (BRASIL, 2006). Do total de IES selecionadas para participarem do diagnóstico, 66%
são enquadradas na categoria de faculdade, 18% como centro universitário e 16% como universidade.
O gráfico 3.1 apresenta a distribuição das IES por Organização Acadêmica.

16%
Faculdades
18%
66%

Centros
Universitários
Universidades

Gráfico 3.1 – Distribuição das IES por Organização
Acadêmica

Segundo Malhotra (2006, p. 320), a população representa o agregado ou a soma de todos os elementos que compartilham algum conjunto de características comuns e que compreende o universo para o problema de pesquisa. Richardson (2008, p. 157-158), por sua vez,
afirma que população ou universo de pesquisa é o conjunto de elementos que possuem determinadas características. Em termos estatísticos, a população pode ser um conjunto de indiví-
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duos que trabalham num mesmo local, os alunos matriculados em uma mesma universidade,
toda a produção de refrigerantes de uma fábrica etc.
A população ou universo desta pesquisa é representado por 195 IES que possuem turmas em andamento no primeiro e segundo semestres dos cursos de Ciências Contábeis do
Estado de São Paulo.
Para a composição deste diagnóstico, do total de 124 professores convidados a responder o questionário, 74 docentes de 55 instituições participaram do estudo, resultando numa
amostra de 28,2%. Segundo Richardson (2008, p. 158) quando se toma certo número de elementos de uma população para averiguar algo sobre a população a que pertencem, fala-se de
amostra, que representa qualquer subconjunto do conjunto universal ou da população.

3.4 Método de Coleta de Dados
A coleta de dados para esta pesquisa foi realizada por meio de questionários (surveys)
de autoaplicação enviados a 124 professores que lecionam a disciplina de Contabilidade Introdutória nos cursos de Ciências Contábeis do Estado de São Paulo. Segundo Vieira (2009,
p. 15) são denominados questionários de autoaplicação, aqueles entregues aos respondentes
através de correio, e-mail ou internet, para que eles mesmos os preencham.
Como todo método de coleta de dados, o questionário também apresenta uma série de
vantagens e limitações. Para Marconi e Lakatos (2010, p. 184-185) as vantagens seriam: economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados; atinge um grande número de pessoas simultaneamente ou em um tempo relativamente curto; permite abranger uma área geográfica mais ampla; obtém respostas mais rápidas e mais precisas; no caso do questionário anônimo, as pessoas podem sentir-se com maior liberdade para expressar suas opiniões; há mais
segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas; há menor risco de distorção, pela
não influência do pesquisador; o fato de ter mais tempo para responder ao questionário pode
proporcionar respostas mais refletidas; há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento e obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis.
Apesar das vantagens enumeradas acima, os mesmos autores continuam afirmando
que o questionário apresenta as seguintes limitações: percentagem pequena dos questionários
que voltam (em média os questionários expedidos pelo pesquisador alcançam 25% de devolução); grande número de perguntas sem respostas; impossibilidade de ajudar o informante em

81

questões mal compreendidas; a dificuldade de compreensão, por parte dos informantes, leva a
uma uniformidade aparente; na leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, pode uma
questão influenciar a outra; a devolução tardia prejudica o calendário ou sua utilização; o desconhecimento das circunstâncias em que foram preenchidos torna difícil o controle e a verificação; nem sempre é o escolhido quem responde ao questionário, invalidando, portanto, as
questões e exige um universo mais homogêneo.

3.4.1 Pré-teste
Antes de ser encaminhado aos respondentes, o questionário passou por um pré-teste
com o objetivo de revisar e direcionar aspectos da investigação. Hill e Hill (2005, p. 166) recomendam que “em todos os tipos de questionário é muito útil pedir, a pelo menos uma pessoa, e de preferência a duas ou três, para lê-lo e dar a sua opinião sobre a clareza e compreensão do mesmo.”
Segundo Malhotra (2006, p. 308), o pré-teste se refere ao teste do questionário em
uma pequena amostra de respondentes, com o objetivo de identificar e eliminar problemas
potenciais. Até mesmo o melhor questionário pode ser aperfeiçoado pelo pré-teste. Como
norma geral, um questionário não deve ser usado em uma pesquisa de campo sem um préteste adequado. Este deve ser abrangente; todos os seus aspectos devem ser testados, inclusive
o conteúdo da pergunta, o enunciado, a sequência, o formato e o leiaute, dificuldade da pergunta e instruções. Os respondentes no pré-teste devem ser semelhantes aos respondentes da
pesquisa real em termos de características fundamentais, familiaridade com o assunto e atitudes e comportamentos de interesse.
Para a realização do pré-teste, o instrumento de pesquisa foi submetido a sete professores não pertencentes à população objeto de estudo desta pesquisa, sendo: dois professores
que ministram a disciplina de Contabilidade Introdutória, uma professora especialista em pesquisa operacional, uma professora pedagoga que ministra curso de formação docente e três
professores de outras áreas. Retornadas as críticas sobre a primeira versão, algumas questões
foram readequadas e outras suprimidas.
O questionário apresentado no Apêndice C e utilizado para coleta dos dados já está
adequado às recomendações e sugestões de melhorias destes profissionais. A versão final é
composta por 31 questões fechadas e sua divisão foi a seguinte: Dados da Instituição de Ensi-

82

no Superior, Perfil do Docente, Dados da Disciplina, Metodologia de Ensino e Método de
Avaliação.
3.4.2 Procedimento de Coleta de Dados
A coleta de dados é a etapa da pesquisa em que ocorre a aplicação dos instrumentos
elaborados e das técnicas selecionadas, com o objetivo de se obter informações empíricas
acerca do problema estudado.
De acordo com Hair Junior et al. (2005, p. 152) até pouco tempo, surveys por telefone,
fax, correio e as entrevistas eram os principais métodos de coleta de dados. Entretanto, estas
coletas, sofreram uma revolução devido aos usos das tecnologias de informação, de modo que
hoje existem métodos que incluem questionários computadorizados administrados pela Internet.
A coleta de dados desta pesquisa, entretanto, foi realizada através de uma ferramenta
web de pesquisa online conhecida por “EnqueteFacil.com”.
Inicialmente, para conhecer quem era o professor responsável por ministrar a disciplina de Contabilidade Introdutória, foi encaminhado e-mail ao coordenador do curso de Ciências Contábeis (vide apêndice A). Esse procedimento foi feito por meio da identificação do
pesquisador com o esclarecimento do objetivo incluso na mensagem de encaminhamento. Do
total de 195 instituições, 71 coordenadores responderam ao e-mail, o que possibilitou o levantamento de 124 contatos de professores.
Posteriormente foi encaminhando o questionário online via e-mail a esses 124 professores, sendo identificado o pesquisador e declarado os objetivos do contato, conforme apêndices B e C.
Dos questionários encaminhados, um total de 45 retornou dentro do prazo estabelecido inicialmente. Um novo encaminhamento do questionário online foi feito por e-mail, sendo
estabelecido novo prazo para entrega das respostas. Dos professores que receberam o questionário pela segunda vez, 29 participaram da pesquisa.
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CAPÍTULO IV
TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
4.1 Considerações Iniciais
Neste capítulo é abordado o tratamento e análise dos dados obtidos por meio do questionário aplicado na pesquisa de campo (vide Apêndices B e C), a fim de convertê-los em
informações capazes de auxiliar na interpretação do fenômeno em estudo.
“Na análise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do
trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às suas indagações, e procura estabelecer as
relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 152).
Para a tabulação dos dados utilizou-se elementos de estatística descritiva a partir do
aplicativo Microsoft Excel®, parte integrante do pacote Office, pelo fato de propiciar uma
série de recursos que auxiliam na interpretação e tratamento estatístico dos dados apresentados.
O questionário aplicado na pesquisa de campo compreende 31 questões subdivididas
em grupos, as quais procuram atender aos objetivos da presente investigação no sentido de
responder às questões definidas na introdução deste trabalho.
Os resultados que serão apresentados a seguir foram obtidos a partir do tratamento dado às informações coletadas dos 74 professores pertencentes às 55 IES que responderam à
pesquisa, conforme descrito no capítulo destinado à metodologia da pesquisa.
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4.2 Perfil do Docente
Neste grupo, por meio das questões de número dois a doze, procurou-se verificar as
seguintes características pessoais e profissionais do docente que ministra a disciplina de Contabilidade Introdutória: gênero do(a) professor(a); idade do(a) professor(a); formação acadêmica; tempo de exercício no magistério superior; tempo de exercício no magistério da disciplina de Contabilidade Introdutória; experiência profissional fora do magistério; tempo de
experiência profissional fora do magistério; área de atuação fora do magistério; jornada de
trabalho semanal do(a) professor(a) dedicada ao magistério; jornada de trabalho semanal
do(a) professor(a) dedicada à outra atividade profissional; regime de trabalho na Instituição de
Ensino; motivos que levaram o(a) professor(a) a ingressar no magistério superior; formação
didático-pedagógica; opinião do(a) professor(a) sobre a participação em cursos de formação
didático-pedagógica e produção científica.
No que se refere ao gênero e idade, constatou-se que a maioria dos docentes é do sexo
masculino (74%) e concentram-se na faixa etária de 31 a 50 anos de idade (69%), conforme
demonstrado na tabela 4.1 e gráficos 4.1 e 4.2.
Tabela 4.1 – Gênero e Idade do(a) Professor(a)
Gênero

Idade
Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Masculino
De 51 a 60 anos
Acima de 60 anos
Total
Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Feminino
De 51 a 60 anos
Acima de 60 anos
Total
Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
Total
De 51 a 60 anos
Acima de 60 anos
Total
Fonte: elaborado pelo autor

Frequência
6
21
14
11
3
55
1
9
7
2
19
7
30
21
13
3
74

Part. %
8%
28%
19%
15%
4%
74%
1%
12%
9%
3%
26%
9%
41%
28%
18%
4%
100%
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26%

Masculino
Feminino
74%

Gráfico 4.1 – Gênero do(a) Professor(a)
Fonte: elaborado pelo autor

4% 9%
18%

41%
28%

Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
De 51 a 60 anos
Acima de 60 anos

Gráfico 4.2 – Idade do(a) Professor(a)
Fonte: elaborado pelo autor

Com relação à formação acadêmica (tabela 4.2), 92% dos respondentes fizeram graduação em Ciências Contábeis, um indicador positivo, pelo fato de ministrarem a disciplina de
Contabilidade Introdutória.
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Tabela 4.2 – Formação Acadêmica
Status do Curso
Grau

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Curso

Concluído

Cursando

Incompleto

Frequência

%

Frequência

%

Frequência

%

68

92%

-

-

-

-

3

4%

-

-

-

-

3

4%

-

-

-

-

Outros

-

-

-

-

-

-

Total

74

100%

-

-

-

-

Contabilidade

14

19%

-

-

-

-

Administração

5

7%

-

-

-

-

Controladoria
G. Financeira e
Controladoria
Outros

12

16%

1

1%

-

-

13

18%

2

3%

-

-

14

19%

1

1%

-

-

Total
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Administração

58

78%

4

5%

-

-

21

28%

2

3%

7

9%

1

1%

-

-

-

-

8

11%

-

-

-

-

Controladoria

1

1%

-

-

-

-

Educação

1

1%

-

-

-

-

Outros

4

5%

-

-

1

1%

Total
Ciências Contábeis
Outros

36

49%

2

3%

8

11%

2

3%

4

5%

1

1%

1

1%

2

3%

-

-

3

4%

6

8%

1

1%

Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Administração

Total
Fonte: elaborado pelo autor

No que se refere à pós-graduação na modalidade de especialização (Lato Sensu), pela
tabela 4.2 percebe-se que 22% dos respondentes ainda não possuem nenhum curso e 26%
fizeram um curso de especialização não direcionado especificamente para a área de contabilidade ou controladoria.
Na modalidade de pós-graduação Stricto Sensu, observa-se que 36 professores ou 49%
possuem o curso de mestrado concluído, sendo 21 deles em Ciências Contábeis, 1 em Ciências Econômicas, 8 em Administração, 1 em Controladoria, 1 na área de Educação e 4 em
outras áreas.
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Ressalta-se que poucos professores possuem mestrado na área específica de Contabilidade, provavelmente, em função da existência de poucos cursos autorizados e recomendados
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, conforme
tabela 4.3.
Como se pode observar, em todo o território nacional existem apenas 19 cursos de
mestrado na área de Contabilidade, representando 0,73% do total de 2.592 cursos existentes
nas mais diversas áreas do conhecimento (BRASIL, 2010c).

Tabela 4.3 – Mestrados em Ciências Contábeis reconhecidos pela CAPES
Programa

IES

UF

Ciências Contábeis

UFES

Ciências Contábeis

Conceito CAPES
Acadêmico

Profissional

ES

3

-

FUCAPE

ES

-

4

Ciências Contábeis

FUCAPE

ES

3

-

Ciências Contábeis

UFMG

MG

3

-

Ciências Contábeis

UFPE

PE

3

-

Ciências Contábeis

UFRJ

RJ

4

-

Ciências Contábeis

UERJ

RJ

3

-

Ciências Contábeis

UNISINOS

RS

4

-

Ciências Contábeis

FURB

SC

3

-

Ciências Contábeis

UPM

SP

-

4

Ciências Contábeis

UNIFECAP

SP

3

-

PUC/SP

SP

3

-

Contabilidade

UFBA

BA

3

-

Contabilidade

UFPR

PR

3

-

Contabilidade

UFSC

SC

3

-

Contabilidade - UNB - UFPB - UFRN

UNB

DF

4

-

Contabilidade e Controladoria

UFAM

AM

-

3

Controladoria e Contabilidade

USP

SP

5

-

Controladoria e Contabilidade
Fonte: Brasil (2010a)

USP/RP

SP

3

-

Ciências Contábeis e Atuariais

Com relação ao doutoramento, a situação é ainda mais agravante, haja vista que apenas 4% dos docentes possuem o curso concluído, sendo 2 em Ciências Contábeis e 1 em Outra área.
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A tabela 4.4 demonstra os cursos de doutorado em Ciências Contábeis atualmente reconhecidos pela CAPES em todo o território nacional. Vale ressaltar que, com exceção do
programa de doutorado da USP, existente desde 1978, as demais instituições tiveram seus
programas recomendados mais recentemente.

Tabela 4.4 – Doutorados em Ciências Contábeis reconhecidos pela CAPES
IES

UF

Ciências Contábeis

FUCAPE

ES

Conceito
CAPES
4

Ciências Contábeis

FURB

SC

4

Contabilidade - UNB - UFPB - UFRN

UNB

DF

4

USP

SP

5

Programa

Controladoria e Contabilidade
Fonte: Brasil (2010a)

Segundo o Censo da Educação Superior, realizado em 2008 e publicado em 2009, pelo
INEP, no Brasil, o número de funções docentes é de 321.493 (BRASIL, 2008b, p. 25). Deste
total, 129.792 (40%) possuem até o nível de Especialização, 114.537 (36%) possuem Mestrado e 77.164 (24%) têm o curso de doutorado.
Por meio do gráfico 4.3, verifica-se que a titulação dos professores que ministram a
disciplina de Contabilidade Introdutória no Estado de São Paulo está abaixo da média geral de
todos os cursos superiores do País. Da amostra pesquisada, 49% dos docentes possuem curso
de pós-graduação Stricto Sensu, ao passo que a média nacional é de 60%.

3%
46%

24%
36%

46%
5%
Amostra Pesquisada

30%
10%

Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação

Brasil

Gráfico 4.3 – Titulação Máxima do(a) Professor(a)
Fonte: elaborado pelo autor e Brasil (2008b)
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Segundo Huberman apud Gil (2009, p. 31-33), o professor experimenta, ao longo de
sua vida profissional, diferentes expectativas, preocupações, satisfações e frustrações. De acordo com um estudo desenvolvido pelo autor, os professores passam pelos seguintes ciclos:
�

Entrada na carreira (1 a 3 anos): corresponde ao período em que o professor estabelece os contatos iniciais com as classes, incluindo as fases da sobrevivência e do
descobrimento. Essa experiência de entrada na carreira pode ser percebida pelos
docentes como fácil ou difícil, em virtude de fatores pessoais ou institucionais.

�

Estabilização (4 a 6 anos): coincide com a conquista da estabilidade profissional e
com o estabelecimento de um compromisso deliberado com a profissão. O professor experimenta um sentimento crescente de competência pedagógica, apresenta
maior facilidade no relacionamento com os alunos, domina as técnicas instrucionais e é capaz de selecionar materiais e métodos apropriados para o desenvolvimento dos estudantes.

�

Diversificação, ativismo ou questionamento (7 a 25 anos): nesta etapa, alguns professores passam para a fase de diversificação, caracterizada pela melhora da capacidade docente e pela diversificação dos métodos de ensino. Outros passam para
uma fase de ativismo, centrando seus esforços na busca de promoção pessoal e no
desempenho de funções administrativas. Um terceiro grupo de professores passa
para uma fase de questionamento, que se caracteriza pela gradativa diminuição de
seus compromissos profissionais.

�

Serenidade e distanciamento afetivo ou conservadorismo (entre 25 e 35 anos): podem ser identificados dois grupos de professores neste estágio. Os professores do
primeiro grupo caracterizam-se pela serenidade e distanciamento afetivo. Estes se
sentem menos energéticos e até mesmo menos capacitados, porém mais relaxados
e menos preocupados com os problemas cotidianos da classe. Os professores do
segundo grupo constituem um grupo considerável de professores que se caracterizam pelo conservadorismo e pelas lamentações, principalmente em termos de nostalgia do passado. Estes apresentam grande resistência à inovação e à aceitação de
mudanças.

�

Desinvestimento (entre 35 e 40 anos): caracteriza-se pela libertação progressiva
dos professores do investimento no trabalho para se dedicarem a si próprios, aos
interesses fora da escola e a uma vida social de maior reflexão.
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Fazendo-se uma relação entre o estudo de Huberman apud Gil (2009) e o tempo de
exercício no magistério superior, verifica-se que 19% dos docentes estão na fase de entrada na
carreira (até 3 anos de experiência), 16% estão na fase da estabilização (de 4 a 6 anos de experiência), a maioria ou 62% estão na fase da diversificação, ativismo ou questionamento (7 a
25 anos de experiência), e 3% na fase de serenidade e distanciamento afetivo ou conservadorismo, conforme tabela 4.5 e gráfico 4.4, a seguir.
Tabela 4.5 – Tempo de Exercício no Magistério
Nível

Magistério Superior

Magistério na
Disciplina CI

Idade

Frequência

Part. %

Até 3 anos

14

19%

De 4 a 6 anos

12

16%

De 7 a 25 anos

46

62%

De 26 a 35 anos

2

3%

Acima de 36 anos

-

-

Total

74

100%

Até 3 anos

19

25%

De 4 a 6 anos

17

23%

De 7 a 25 anos

36

49%

De 26 a 35 anos

2

3%

Acima de 36 anos

-

-

Total

74

100%

Fonte: elaborado pelo autor

0%
3%

0%
3%

49%

62%

Acima de 36 anos
De 26 a 35 anos

23%

16%

25%

19%
Magistério
Superior

De 7 a 25 anos
De 4 a 6 anos
Até 3 anos

Magistério na
disciplina CI

Gráfico 4.4 – Tempo de Exercício no Magistério
Fonte: elaborado pelo autor

91

No que se refere ao magistério na disciplina de Contabilidade Introdutória, 25% dos
docentes afirmaram possuir até 3 anos de experiência, 23% possuem de 4 a 6 anos, 49% possuem entre 7 e 25 anos e o restante (3%) lecionam a disciplina entre 26 e 35 anos.
O corpo docente que ministra a disciplina de Contabilidade Introdutória é composto
por professores de mercado, que possuem experiência profissional fora do magistério (vide
tabela 4.6), sendo que 93% deles possuem mais de cinco anos de atuação profissional, conforme tabela 4.7 e gráfico 4.5.
Tabela 4.6 – Experiência fora do Magistério
Opção

Frequência

Part. %

Sim

74

100%

Não

-

-

Total

74

100%

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 4.7 – Tempo de Experiência fora do Magistério
Anos

Frequência

Part. %

Até 5 anos

5

7%

De 6 a 10 anos

7

9%

De 11 a 15 anos

14

19%

De 16 a 20 anos

16

22%

Acima de 20 anos

32

43%

74

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor

7%
9%
43%
19%

Até 5 anos
De 6 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos
Acima de 20 anos

22%

Gráfico 4.5 – Tempo de Experiência Fora do Magistério
Fonte: elaborado pelo autor
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Vale destacar que esses docentes atuam em diversos ramos da Contabilidade. Do total
de respondentes, 31% em Departamentos de Contabilidade de empresas, 27% possuem experiência na área de Controladoria, 20% em Escritórios de Contabilidade, e o restante (22%) em
Auditoria, Consultoria, Departamento Financeiro e Outros. As informações sobre as áreas de
atuação dos docentes estão demonstradas na tabela 4.8 e gráfico 4.6, a seguir.

Tabela 4.8 – Área de Atuação
Área de Atuação

Frequência

Part. %

Escritório de Contabilidade

15

20%

Auditoria

3

4%

Consultoria

5

7%

Perícia Contábil

1

1%

Departamento de Contabilidade

23

31%

-

-

Controladoria

20

27%

Financeiro

3

4%

Outros

4

6%

72

100%

Departamento Fiscal

Total
Fonte: elaborado pelo autor

4% 6%

Escritório de Contabilidade

20%

Auditoria

4%

27%

Consultoria
Perícia Contábil

7%

Departamento de Contabilidade

1%

Departamento Fiscal
Controladoria

0%

31%

Financeiro
Outros

Gráfico 4.6 – Área de Atuação
Fonte: elaborado pelo autor

A partir da análise da tabela 4.9 e gráfico 4.7, observam-se dois grupos distintos de
professores: aqueles que se dedicam integralmente à docência e os profissionais que atuam no
mercado de trabalho e se dedicam ao magistério algumas horas por semana.
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Tabela 4.9 – Percentual da Jornada de Trabalho dedicada ao Magistério
Percentual da Jornada de Trabalho

Frequência

Part. %

Até 25%

22

30%

De 26% a 50%

24

33%

De 51% a 75%

9

12%

De 76% a 99%

1

1%

100%

18

24%

74

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor

24%

30%

Até 25%
De 26% a 50%

1%

De 51% a 75%

12%

De 76% a 99%
100%
33%

Gráfico 4.7 – Percentual da Jornada de Trabalho dedicada ao
Magistério
Fonte: elaborado pelo autor

O primeiro grupo de docentes normalmente apresentam um envolvimento mais efetivo
com os alunos, com seus pares e a instituição. Todavia, sem reduzir o mérito desses professores que estão envolvidos apenas com sala de aula, caberia indagar como ele ensina o que não
vivencia em sua prática diária. Se o professor não atua de modo definitivo no mercado de trabalho específico, como aproximar-se das necessidades que os alunos vão encontrar como profissionais dessa área?
No segundo grupo, encontram-se profissionais que atuam no mercado de trabalho e se
dedicam algumas horas ao magistério universitário. Suas jornadas não permitem um envolvimento com os alunos, os companheiros que lecionam no curso, o departamento e a própria
instituição de ensino. O destaque da contribuição desses docentes assenta-se exatamente na
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preciosidade das experiências vivenciadas em sua área de atuação. Eles trazem a realidade
para a sala de aula e contribuem significativamente na formação dos acadêmicos.
Todavia, embora a competência profissional do professor de graduação acrescente um
dado de realidade aos cursos universitários, claramente requerido pelos estudantes, e seja imprescindível para a formação profissional efetiva dos graduandos, não se deve incorrer no erro
da supervalorização do conhecimento prático em detrimento do conhecimento teórico (MASETTO, 1998, p. 81-82).
Nesse contexto, verifica-se que 76% dos professores que responderam ao questionário
exercem outras atividades fora do magistério, isto é, apenas 24% se dedicam integralmente ao
magistério superior e todos têm uma experiência profissional relativamente farta, representando 84% os que disseram possuir mais de 10 anos de experiência profissional que não a docência, conforme tabela 4.7 e gráfico 4.5.
Com relação à jornada de trabalho semanal do docente na atividade de magistério, verificou-se que 68% deles se dedicam até 20 horas semanais, o equivalente às aulas de segunda
à sexta-feira do período noturno. O restante, ou 32%, dedicam-se mais de 20 horas semanais
ao magistério, conforme tabela 4.10 e gráfico 4.8.

Tabela 4.10 – Jornada de Trabalho Semanal
Atividade

Magistério

Atividade Profissional

Carga Horária

Frequência

Part. %

Até 4

-

-

De 5 a 8

5

7%

De 9 a 12

20

27%

De 13 a 16

14

19%

De 17 a 20

11

15%

Acima de 20

24

32%

Total

74

100%

Zero

18

24%

De 1 a 8

3

4%

De 9 a 16

1

2%

De 17 a 24

9

12%

De 25 a 32

8

11%

De 33 a 40

18

24%

Acima de 40

17

23%

74

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor
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32%
27%

15%
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Acima de 20

19%

Gráfico 4.8 – Horas Semanais Dedicadas ao Magistério
Fonte: elaborado pelo autor

Analisando a jornada de trabalho semanal do docente dedicada à atividade profissional
(tabela 4.10 e gráfico 4.9), conclui-se que 24% deles não se dedicam à outra atividade que não
a docência, 53% dedicam-se até 40 horas semanais à atividade profissional, e 23% trabalham
mais de 40 horas por semana além da atividade docente.

23%

24%

4%
2%
24%

12%

Zero
De 1 a 8
De 9 a 16
De 17 a 24
De 25 a 32
De 33 a 40
Acima de 40

11%

Gráfico 4.9 – Horas Semanais Dedicadas à Atividade Profissional
Fonte: elaborado pelo autor

Outro fator que tem fortes repercussões no processo de ensino-aprendizagem é o regime de trabalho dos docentes. É pequeno o número de instituições que mantêm docentes em
regime de dedicação exclusiva, trabalhando em tempo integral. Nossa (1999, p. 12) afirma
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que “sem essa dedicação, raramente o professor consegue atualizar-se e desenvolver um bom
trabalho”. Segundo levantamento feito (tabela 4.11 e gráfico 4.10), apenas 16 docentes afirmaram trabalhar em regime de dedicação exclusiva para uma única Instituição de Ensino Superior.
Tabela 4.11 – Regime de Trabalho do(a) Professor(a)
Dedicação Exclusiva
Dedicação Exclusiva

Frequência

Part. %

Sim

16

22%

Não

58

78%

42

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor

22%
Sim
Não
78%

Gráfico 4.10 – Regime de Trabalho do(a) Professor(a)
Dedicação Exclusiva
Fonte: elaborado pelo autor

As respostas dadas à questão “escolha até três motivos que o(a) levaram a ingressar no
Magistério Superior” servem como indicador para um melhor traçado do perfil do docente
pesquisado e estão apresentados na tabela 4.12 e gráfico 4.11.
“Vocação” e “Conviver com jovens e mundo acadêmico” foram as categorias com
maior incidência de respostas, perfazendo juntas um total de 90 respostas em 205 dadas. Esse
dado reforça a crença de que o professor universitário deve refletir a sua própria prática com
mais profundidade e, para isso, torna-se indispensável conhecer o processo educacional.
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Tabela 4.12 – Motivos para Ingresso no Ensino Superior
Frequência1

Part. %

Conviver com jovens e mundo acadêmico

40

20%

Interesse pela pesquisa

35

17%

Desejo de viver a experiência

20

10%

Remuneração

27

13%

Vocação

50

24%

Prestígio

10

5%

Convite

21

10%

Outro

2

1%

205

100%

Motivos

Total
Fonte: elaborado pelo autor
(1) mais de uma resposta por indivíduo

10%

1%
20%

Conviver com jovens e mundo acadêmico

5%

Interesse pela pesquisa
Desejo de viver a experiência
24%

17%

Remuneração
Vocação
Prestígio

13%

10%

Convite
Outro

Gráfico 4.11 – Motivos para Ingresso no Ensino Superior
Fonte: elaborado pelo autor

É importante ressaltar que 96% dos professores pesquisados participam ou já participaram de algum tipo de curso, programa ou treinamento de formação docente. Considerando a
frequência de respostas por item, 65% dos docentes já cursaram disciplina de metodologia/didática do ensino em curso de Especialização (Lato Sensu), 49% cursaram disciplina de
metodologia/didática do ensino em curso de Mestrado/Doutorado (Stricto Sensu) e 42% participaram de programa de formação pedagógica por parte da Instituição de Ensino em que leciona ou lecionou, conforme apresentado na tabela 4.13 e gráfico 4.12.
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Tabela 4.13 – Formação Didático-Pedagógica
Formação
Cursou ou cursa disciplina de Metodologia do Ensino Superior, Didática
do Ensino Superior ou correlata em curso de Especialização (Lato Sensu)
Cursou ou cursa disciplina de Metodologia do Ensino Superior, Didática
do Ensino Superior ou correlata em curso de Mestrado ou Doutorado
(Stricto Sensu)
Participou ou participa de curso/programa/treinamento de formação docente (pedagógica) por parte da Instituição de Ensino em que leciona ou
lecionou
Nunca participou de curso/programa/treinamento de formação didáticopedagógica
Outra formação didático-pedagógica

Frequência1

%

48

65%

36

49%

31

42%

3

4%

1

1%

Fonte: elaborado pelo autor
(1) mais de uma resposta por indivíduo

Disciplina no curso de Especialização

65%
49%

Disciplina no curso de Mestrado/Doutorado

42%

Curso/treinamento na IES
Nunca participou
Outra

4%
1%

Gráfico 4.12 – Formação Didático-Pedagógica
Fonte: elaborado pelo autor

Em relação à questão, “Em sua opinião, é necessário que o professor participe de cursos de formação didático-pedagógica para o bom exercício da docência”, a maioria dos respondentes (94%) escolheu a opção “Sim”, conforme na tabela 4.14 e gráfico 4.13, a seguir.

Tabela 4.14 – Opinião do(a) Professor(a) sobre a
participação em cursos de Formação Didático-pedagógica
Opinião

Frequência

Part. %

Sim

70

95%

Não

4

5%

74

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor

99

5%

Sim

Não

95%

Gráfico 4.13 – Opinião do(a) Professor(a) sobre a
participação em cursos de Formação Didático-pedagógica
Fonte: elaborado pelo autor

Masetto (1998, p. 65) afirma que “a ênfase da qualificação recai na titulação, na pesquisa e na produção científica”. Na realidade, a própria manifestação pelos pares instiga a
valorizar os professores que possuem títulos, publicações e que se apresentam em congressos
nacionais ou internacionais de suas respectivas áreas de conhecimento.
Em outras palavras, exige-se que o professor domine uma área de conhecimento específico mediante pesquisa. Masetto (2003, p. 26) entende por pesquisa os trabalhos preparados
pelos professores para serem apresentados em congressos e simpósios, explorando aspectos
teóricos, ou relatando criticamente experiências pessoais na área profissional ou de ensino, ou
discutindo novos aspectos de algum assunto mais recente, assim como a redação de capítulos
de livros, artigos para revistas especializadas etc.
Analisando a produção científica dos professores respondentes (tabela 4.15 e gráfico
4.14), constatou-se que 53% deles possuem artigos publicados, 28% possuem livros publicados e 73% já participaram de seminários ou congressos.
Tabela 4.15 – Produção Científica
Espécie
Artigos

Livros

Quantidade

Frequência

Part. %

Sim

39

53%

Não

35

47%

Total

74

100%

Sim

21

28%

Não

53

72%

Total

74

100%

100

Espécie

Quantidade

Frequência

Part. %

Sim

54

73%

Não

20

27%

Total

74

100%

Seminários/Congressos
Fonte: elaborado pelo autor

27%

47%
72%

Não
73%

53%

Sim

28%
Artigos

Livros

Seminários e
Congressos

Gráfico 4.14 – Produção Científica
Fonte: elaborado pelo autor

A tabela 4.16 e o gráfico 4.15 apresentam a quantidade de artigos/livros publicados e o
número de seminários/congressos dos quais o docente já participou.
Com relação à publicação de artigos, 47% docentes não possuem nenhum artigo publicado, 47% têm entre 1 e 20 artigos e apenas quatro docentes (5%) já publicaram mais de 20
artigos.
No que se refere aos livros, 21 docentes (28%) possuem publicações. Já com relação
aos seminários, 20 docentes (27%) nunca participaram de seminários, 58% frequentaram entre
1 e 20 seminários 15% já participaram de mais de 20 eventos.
Tabela 4.16 – Quantidade de Produção Científica
Espécie

Artigos

Quantidade

Frequência

Part. %

Zero

35

47%

De 1 até 10

32

43%

De 11 a 20

3

4%

Acima de 20

4

5%

Total

74

100%
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Espécie

Quantidade

Frequência

Part. %

Zero

53

72%

De 1 até 10

21

28%

De 11 a 20

-

-

Acima de 20

-

-

Total

74

100%

Zero

20

27%

De 1 até 10

41

55%

De 11 a 20

2

3%

Acima de 20

11

15%

Total

74

100%

Livros

Seminários/Congressos

Fonte: elaborado pelo autor
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Gráfico 4.15 – Quantidade de Produção Científica
Fonte: elaborado pelo autor

4.3 Dados da Disciplina
Neste grupo, através das questões de número treze a quatorze, procurou-se obter informações relativas aos aspectos qualitativos e quantitativos da disciplina de Contabilidade
Introdutória. Dentre as questões, enumeram-se as seguintes: denominação da disciplina de
Contabilidade ministrada no primeiro e segundo semestres do curso de Ciências Contábeis;
carga horária da disciplina de Contabilidade ministrada no primeiro e segundo semestres do
curso de Ciências Contábeis; temas abordados na disciplina de Contabilidade ministrada no
primeiro e segundo semestres do curso de Ciências Contábeis; a disciplina de Contabilidade
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no primeiro e segundo semestres do curso de Ciências Contábeis é ministrada concomitantemente para estudantes de outros cursos tais como: Administração, Economia, Finanças etc.?
A tabela 4.17 e gráfico 4.16 demonstram a denominação adotada para a disciplina de
Contabilidade Introdutória no primeiro e segundo semestres do curso de Ciências Contábeis.
Para o primeiro semestre do curso, constatou-se que 30% das instituições denominam
a disciplina de “Contabilidade Introdutória”, 17% de “Contabilidade Geral”, 21% de “Contabilidade Básica” e as demais (32%) adotam outras denominações como “Contabilidade Fundamental”, “Contabilidade Empresarial”, “Introdução à Contabilidade”, “Fundamentos da
Contabilidade” etc.
No segundo semestre do curso, 24% das instituições adotam a nomenclatura de “Contabilidade Introdutória”, 21% de “Contabilidade Geral”, 11% de “Contabilidade Básica” e as
restantes (44%) utilizam outras denominações como “Contabilidade Fundamental”, “Fundamentos da Contabilidade” etc.

Tabela 4.17 – Denominação da Disciplina de CI
Denominação da Disciplina

Primeiro Semestre

Segundo Semestre

Frequência

Part. %

Frequência

Part. %

Contabilidade Introdutória

16

30%

15

24%

Contabilidade Geral

9

17%

13

21%

Contabilidade Fundamental

3

6%

1

2%

Contabilidade Básica

11

21%

7

11%

Contabilidade Empresarial

1

2%

1

2%

Contabilidade Financeira

-

-

2

3%

Contabilidade Societária

-

-

-

-

Introdução à Contabilidade

6

11%

3

5%

Fundamentos da Contabilidade

3

6%

1

2%

Outra Denominação

4

8%

20

32%

53

100%

63

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor
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Gráfico 4.16 – Denominação da Disciplina de CI
Fonte: elaborado pelo autor

No que se refere à carga horária da disciplina ministrada no primeiro semestre, observa-se que a maior parte dos cursos (53%) possui mais de 70 horas, 23% adotam de 51 a 70
horas e 24% até 50 horas. No segundo semestre do curso, entretanto, observa-se que a carga
horária é equivalente ao primeiro semestre, vez que 51% dos cursos possuem mais de 70 horas, 24% de 51 a 70 horas e 25% até 50 horas. As informações alusivas à carga horária da
disciplina estão demonstradas na tabela 4.18 e gráfico 4.17.
Nessa linha de raciocínio, um dos respondentes fez o seguinte relato: “A maior dificuldade está em encaixar, a cada ano, o mesmo conteúdo numa carga horária cada vez menor.
Contabilidade Introdutória deveria ter no mínimo 80 horas, entretanto tem no máximo 60. É
praticamente impossível ir além da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço
Patrimonial, deixando as demais demonstrações apenas com um comentário superficial.”
Cabe destacar que o Conselho Federal de Contabilidade encampou a iniciativa de elaborar uma “Proposta Nacional de Conteúdo para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis”, que tem por objetivo levar às IES, aos coordenadores de curso e aos docentes 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.
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Neste trabalho, foi sugerida uma carga horária de 120 horas para a disciplina de Contabilidade Introdutória, com a denominação “Contabilidade Básica” (CARNEIRO, 2009, p.
20).
Tabela 4.18 – Carga Horária da Disciplina de CI
Carga Horária

Primeiro Semestre

Segundo Semestre

Frequência

Part. %

Frequência

Part. %

Até 30 horas

5

9%

10

16%

De 31 a 40 horas

7

13%

5

8%

De 41 a 50 horas

1

2%

1

2%

De 51 a 60 horas

6

11%

10

16%

De 61 a 70 horas

6

11%

5

8%

De 71 a 80 horas

23

43%

30

48%

Acima de 80 horas

5

9%

2

3%

53

100%

63

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor

9%
43%

3%

48%

Acima de 80 horas
De 71 a 80 horas

11%

8%

De 61 a 70 horas

11%
2%
13%

16%
2%
8%

De 51 a 60 horas

9%

16%

De 31 a 40 horas

De 41 a 50 horas
Até 30 horas

Primeiro Semestre Segundo Semestre

Gráfico 4.17 – Carga Horária da Disciplina de CI

Fonte: elaborado pelo autor

A tabela 4.19 e gráfico 4.18 apresentam a distribuição do conteúdo programático da
disciplina de Contabilidade Introdutória ministrada no primeiro semestre do curso de Ciências
Contábeis.
Pelas respostas dos professores constatou-se que existem muitas divergências entre os
conteúdos ministrados na disciplina de Contabilidade Introdutória no primeiro semestre. Apenas o tema “Balanço Patrimonial” foi selecionado por todos os respondentes.
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Por outro lado, observa-se que assuntos mais complexos que deveriam ser tratados na
disciplina do segundo semestre também são abordados, com menor frequência, no primeiro
semestre do curso, tais como: “Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido”, “Demonstração dos Fluxos de Caixa”, “Demonstração do Valor Adicionado”, “Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras”, “Noções de Contabilidade de Custos”, “Operações Financeiras” e “Folha de Pagamento”.
Um dos docentes afirmou que ministra, além do conteúdo listado na tabela 4.22, os
seguintes temas: Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08 (Pronunciamento Técnico CPC 13), Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis (Pronunciamento Conceitual Básico do CPC) e Operações de Arrendamento Mercantil – Leasing (Pronunciamento Técnico CPC 06). Esse procedimento demonstra a preocupação do educador em incutir na mente dos estudantes a nova filosofia de
contabilidade – IFRS, já nas disciplinas iniciais do curso.

Tabela 4.19 – Temas Abordados na Disciplina de CI do Primeiro Semestre
Frequência1

%

História da Contabilidade

33

62%

Noções Preliminares

48

91%

Noções de Legislação Comercial

13

25%

Princípios e Normas Contábeis

39

74%

Visão Geral dos Relatórios Contábeis

39

74%

Patrimônio

50

94%

Contas de Resultado (Despesas e Receitas)

50

94%

Regimes de Contabilidade (Competência e Caixa)

45

85%

Balanço Patrimonial

53

100%

Demonstração do Resultado do Exercício

47

89%

Contabilidade por Balanços Sucessivos

34

64%

Atos e Fatos Administrativos

32

60%

Plano de Contas

47

89%

Débito e Crédito

49

92%

Balancete de Verificação

43

81%

Apuração do Resultado e Distribuição do Lucro

36

68%

Livros Contábeis (Diário e Razão)

36

68%

Depreciação

19

36%

Critérios de Avaliação de Estoques

18

34%

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

9

17%

Temas
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Frequência1

%

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5

9%

Demonstração do Valor Adicionado

2

4%

Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras

5

9%

Noções de Contabilidade Tributária

8

15%

Noções de Contabilidade e Análise de Custos

2

4%

Operações Financeiras

10

19%

Folha de Pagamento

8

15%

3

6%

Temas

Outros
Fonte: elaborado pelo autor
(1) mais de uma resposta por indivíduo
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91%
25%
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Princípios e Normas Contábeis

74%
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74%

Patrimônio

94%

Contas de Resultado (Despesas e Receitas)

94%

Regimes de Contabilidade (Competência e Caixa)

85%

Balanço Patrimonial
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89%
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64%
60%

Atos e Fatos Administrativos
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89%

Débito e Crédito

92%

Balancete de Verificação

81%

Apuração do Resultado e Distribuição do Lucro

68%

Livros Contábeis (Diário e Razão)

68%

36%

Depreciação

34%

Critérios de Avaliação de Estoques
17%

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Demonstração do Valor Adicionado
Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras

9%
4%
9%
15%

Noções de Contabilidade Tributária
Noções de Contabilidade e Análise de Custos

4%
19%

Operações Financeiras

15%

Folha de Pagamento
Outros

6%

Gráfico 4.18 – Temas Abordados na Disciplina de CI do Primeiro Semestre
Fonte: elaborado pelo autor
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Em relação ao conteúdo programático da disciplina de Contabilidade Introdutória ministrada no segundo semestre do curso, conforme tabela 4.20 e gráfico 4.19, observa-se que as
divergências são ainda maiores.
Vale lembrar que essa diversidade de matrizes curriculares dificulta não só os estudantes em termos de transferências, como também a oferta de um ensino mais harmonioso em
termos de conteúdo, ementário e bibliografia.
Dos temas relacionados à disciplina, nenhum deles é abordado de forma unânime por
todos os professores no segundo semestre. O tópico de “Depreciação”, considerado o mais
escolhido, é ministrado por 78% dos respondentes. Em segundo lugar, vêm os temas “Balanço
Patrimonial” e “Demonstração do Resultado do Exercício” com 60% de escolha cada. Em
seguida, aparece o assunto “Contas de Resultado” com frequência de 56%. Os demais tópicos,
entretanto, são abordados por até no máximo 54% dos professores.
Sete professores, todavia, responderam que ministram outros assuntos na disciplina,
não elencados na tabela 4.20, tais como: "desconto de duplicatas”, “provisão para créditos de
liquidação duvidosa”, “demonstração de origens e aplicações de recursos” e “métodos e avaliação e combinação de negócios”.
Na “Proposta Nacional de Conteúdo para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis”, anteriormente comentada, sugere-se o seguinte conteúdo programático para a disciplina
“Contabilidade Básica”:
�

Noções básicas de contabilidade: conceito e origem; finalidade; objeto; usuários;
campo de atuação da contabilidade.

�

O estudo do patrimônio: conceituação; ativos; passivos; patrimônio líquido; aspecto qualitativo e quantitativo do patrimônio; representação gráfica do patrimônio;
equação básica da Contabilidade.

�

Estudos das variações patrimoniais: atos e fatos contábeis (permutativos, modificativos e mistos); formação, subscrição e integralização de capital; registros de mutações patrimoniais; apuração do resultado (receitas e despesas).

�

Elenco de contas: conceito de conta; classificação das contas (patrimoniais, resultado e compensação); noções de plano de contas.

�

Introdução à estrutura conceitual básica: conceituação; descrição; procedimentos
básicos de escrituração; método das partidas dobradas; mecanismos de débito e
crédito; teoria das origens e aplicação de recursos; lançamento (elementos essenci-
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ais, fórmulas); regime de caixa; regime competência; balancete de verificação; livros utilizados na escrituração.
�

Operações mercantis: transações de compras e vendas; devoluções de compras e
de vendas; fretes e seguros; abatimentos; tributos nas operações; apuração do custo
da mercadoria vendida (inventário periódico e inventário permanente); receitas;
despesas; apuração do resultado; aplicações financeiras; empréstimos bancários;
duplicatas descontadas; receitas financeiras; despesas financeiras; ativo imobilizado (conceituação, depreciação, amortização, exaustão); métodos de depreciação;
venda de bens (ganhos e perdas).

Fazendo-se uma analogia entre a proposta do Conselho Federal de Contabilidade e os
temas abordados pelos professores de Contabilidade Introdutória no Estado de São Paulo,
observam-se as seguintes divergências de conteúdos:
�

Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do
Valor Adicionado, Demonstração dos Fluxos de Caixa): de acordo com a proposta,
tais assuntos devem ser tratados detalhadamente em disciplina específica intitulada
“Estrutura das Demonstrações Contábeis”, com carga horária de 90 horas.

�

Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras (Análise Vertical, Análise
Horizontal, Análise por Indicadores): tal assunto deverá ser tratado na disciplina
“Análise das Demonstrações Contábeis” com carga horária de 60 horas.

�

Noções de Contabilidade e Análise de Custos: devem ser tratados nas disciplinas
de “Contabilidade de Custos” e de “Apuração e Análise de Custos”, com cargas
horárias de 60 horas cada uma delas.

Marion (2001, p. 43-44) também sugere para o ensino da disciplina de Contabilidade
Introdutória, voltado aos futuros Contadores, o seguinte conteúdo programático:
�

Noções Preliminares: a empresa e seu meio ambiente; a empresa como um sistema
aberto; as interações da empresa com o mercado; as fontes de financiamento e as
possibilidades de aplicação de recursos das empresas; a função da Contabilidade; a
representação contábil da empresa; os relatórios contábeis; a contabilidade como
instrumento de gestão empresarial; a contabilidade societária e a contabilidade gerencial; o contador e o controller.
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�

O balanço patrimonial: significado dos grupos patrimoniais; classificação dos fatos
contábeis; a equação básica do balanço patrimonial.

�

A demonstração do resultado do exercício: as receitas e despesas; a distribuição do
lucro.

�

Procedimentos contábeis básicos: débito e crédito.

�

Operações com mercadorias: avaliação dos estoques; apuração e contabilização do
custo dos produtos.

�

Provisões, fundos e reservas: provisão para devedores duvidosos; “custo ou mercado, dos dois o menor”; provisão para redução a valor de mercados; provisões
passivas e provisões para imposto de renda.

�

Ativo imobilizado: depreciação, amortização e exaustão.

�

Operações financeiras.

�

Demonstrações contábeis: demonstração dos fluxos de caixa pelos métodos direto
e indireto; relação entre fluxo de caixa e demonstração do resultado; balanço patrimonial; demonstração das mutações do patrimônio líquido; demonstração das
origens e aplicações de recursos.

�

Introdução à análise dos demonstrativos financeiros: análise horizontal e vertical;
índices do balanço patrimonial; previsão de falências.

Pode-se inferir que, na visão do autor, a disciplina de Contabilidade Introdutória deve
possuir uma abordagem generalista, ou seja, tratar de vários conteúdos de forma preliminar ou
básica, com o intuito de despertar a curiosidade e interesse dos estudantes. Todavia, nas disciplinas que a sucedem, tais como “Análise das Demonstrações Contábeis”, “Contabilidade
Intermediária”, “Contabilidade e Análise de Custos” etc., os assuntos abordados superficialmente deveriam ser estudados em pormenores.

Tabela 4.20 – Temas Abordados na Disciplina de CI do Segundo Semestre
Frequência1

%

História da Contabilidade

15

24%

Noções Preliminares

13

21%

Noções de Legislação Comercial

8

13%

Princípios e Normas Contábeis

30

48%

Visão Geral dos Relatórios Contábeis

26

41%

Patrimônio

29

46%

Temas
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Frequência1

%

Contas de Resultado (Despesas e Receitas)

35

56%

Regimes de Contabilidade (Competência e Caixa)

31

49%

Balanço Patrimonial

38

60%

Demonstração do Resultado do Exercício

38

60%

Contabilidade por Balanços Sucessivos

14

22%

Atos e Fatos Administrativos

22

35%

Plano de Contas

24

38%

Débito e Crédito

32

51%

Balancete de Verificação

31

49%

Apuração do Resultado e Distribuição do Lucro

28

44%

Livros Contábeis (Diário e Razão)

26

41%

Depreciação

49

78%

Critérios de Avaliação de Estoques

34

54%

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

22

35%

Demonstração dos Fluxos de Caixa

19

30%

Demonstração do Valor Adicionado

15

24%

Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras

14

22%

Noções de Contabilidade Tributária

16

25%

Noções de Contabilidade e Análise de Custos

11

17%

Operações Financeiras

22

35%

Folha de Pagamento

14

22%

7

11%

Temas

Outros
Fonte: elaborado pelo autor
(1) mais de uma resposta por indivíduo
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24%

História da Contabilidade

21%

Noções Preliminares
Noções de Legislação Comercial

13%

Princípios e Normas Contábeis

48%
41%

Visão Geral dos Relatórios Contábeis
Patrimônio

46%

Contas de Resultado (Despesas e Receitas)

56%

Regimes de Contabilidade (Competência e Caixa)

49%

Balanço Patrimonial

60%

Demonstração do Resultado do Exercício

60%
22%

Contabilidade por Balanços Sucessivos

35%

Atos e Fatos Administrativos

38%

Plano de Contas
Débito e Crédito

51%

Balancete de Verificação

49%

Apuração do Resultado e Distribuição do Lucro

44%
41%

Livros Contábeis (Diário e Razão)
Depreciação

78%

Critérios de Avaliação de Estoques

54%
35%

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

30%

Demonstração dos Fluxos de Caixa

24%

Demonstração do Valor Adicionado

22%

Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras

25%

Noções de Contabilidade Tributária
Noções de Contabilidade e Análise de Custos

17%
35%

Operações Financeiras
22%

Folha de Pagamento
Outros

11%

Gráfico 4.19 – Temas Abordados na Disciplina de CI do Segundo Semestre
Fonte: elaborado pelo autor
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Os professores também responderam a seguinte questão: “A disciplina de Contabilidade ministrada no primeiro e segundo semestres do curso de Ciências Contábeis é ministrada
concomitantemente para estudantes de outros cursos tais como Administração, Economia,
Finanças etc.?”.
Conforme tabela 4.21 e gráfico 4.20, no primeiro semestre do curso 75% das instituições oferecem a disciplina para turmas mistas, ao passo que no segundo semestre esse número
cai para 57%.
Sabe-se que este procedimento, que tem unicamente o objetivo de racionalizar custos,
pode comprometer seriamente a consecução dos objetivos pretendidos com a disciplina. Marion (2001, p. 43) discorda plenamente desta atitude, e afirma ainda que “o ensino da Contabilidade para não contadores deveria ser voltado para os relatórios contábeis e sua interpretação”, ao passo que a ênfase no ensino da contabilidade para futuros contadores “será dada no
sentido do exercício profissional da Contabilidade: Fazer e Interpretar”.
Segundo o mesmo autor, ensinar o processo contábil para quem não vai exercer a contabilidade é o mesmo que ensinar mecânica de um carro para quem quer apenas dirigi-lo. Ou
ainda, ensinar Basic, Cobol para quem quer apenas usar aplicativos. Daí, a inviabilidade de se
constituir uma turma de diferentes cursos para ministrar a disciplina de Contabilidade Introdutória.

Tabela 4.21 – Turmas Mistas
Opção

Primeiro Semestre

Segundo Semestre

Frequência

Part. %

Frequência

Part. %

Sim

40

75%

36

57%

Não

13

25%

27

43%

Total
53
Fonte: elaborado pelo autor

100%

63

100%
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25%

43%
Não

75%
57%

Primeiro
Semestre

Sim

Segundo
Semestre

Gráfico 4.20 – Turmas Mistas
Fonte: elaborado pelo autor

4.3 Metodologia de Ensino
Neste grupo, por meio das questões de número quinze a vinte e quatro, procurou-se
verificar os métodos, instrumentos e estratégias mais utilizados pelos professores para ministrarem a disciplina de Contabilidade Introdutória. As questões abordaram os seguintes tópicos: estratégias de ensino utilizadas; estratégias de ensino idealizadas; instrumentos de ensino
utilizados; material didático; frequência com que o professor realiza revisão ou atualização do
material didático; livros adotados ou recomendados para o estudo da disciplina; dificuldades
do professor para lecionar a disciplina; ordem do conteúdo programático; o que é considerado
um bom ensino na visão do professor; ênfase teórica ou prática na disciplina e disponibilização de gabaritos aos alunos ou resolução dos exercícios em sala de aula.
Primeiramente, foi solicitado aos professores que, diante de uma lista de estratégias de
ensino, marcassem as que efetivamente eles utilizavam no ensino da Contabilidade Introdutória. As estratégias “Aula Expositiva” e “Resolução de Exercícios” foram as opções selecionadas por todos os professores respondentes, conforme tabela 4.22 e gráfico 4.21.
Com relação às aulas expositivas, Marion, Garcia e Cordeiro (1999, p. 12) afirmam
que sem dúvida, trata-se de uma forma simples, econômica e flexível na conjugação com outras metodologias de ensino. Normalmente o processo de aprendizagem do estudante, neste
método, é o auditivo e visual, não abrangendo a forma cinestética. A principal desvantagem é
que em vez do estudante ser o agente ativo do processo ensino-aprendizagem, o professor
passa a sê-lo, motivo este pelo qual não se deve explorar este método de forma excessiva.
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Também merecem destaque as estratégias de “Trabalhos em Grupo”, “Aulas Práticas”
e “Estudo de Caso”, selecionadas por 89%, 65% e 53% dos professores, respectivamente.
Deve-se lembrar, todavia, que o ensino da Contabilidade Introdutória trata de conceitos básicos, e nem sempre são recomendados métodos mais sofisticados como: seminários,
jogos, simulações, dramatizações etc.

Tabela 4.22 – Estratégias de Ensino utilizadas
Frequência1

%

Aula Expositiva

74

100%

Trabalhos em Grupo

66

89%

Resolução de Exercícios

74

100%

Seminários

13

18%

Discussão e Debate

31

42%

Artigos Técnicos e Científicos

22

30%

Estudo de Caso

39

53%

Excursões e Visitas

5

7%

Jogos de Empresas

4

5%

Resumos e Resenhas

12

16%

Palestras

18

24%

Dramatização (teatro)

-

-

Ensino Individualizado

16

22%

Aulas Práticas

48

65%

3

4%

Estratégias de Ensino

Outras
Fonte: elaborado pelo autor
(1) mais de uma resposta por indivíduo
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Aula Expositiva

100%

Trabalhos em Grupo

89%

Resolução de Exercícios

100%
18%

Seminários

42%

Discussão e Debate
30%

Artigos Técnicos e Científicos

53%

Estudo de Caso
Excursões e Visitas

7%

Jogos de Empresas

5%
16%

Resumos e Resenhas

24%

Palestras
Dramatização (teatro)

0%
22%

Ensino Individualizado
Aulas Práticas
Outras

65%
4%

Gráfico 4.21 – Estratégias de Ensino utilizadas
Fonte: elaborado pelo autor

Não só a estratégia que se utiliza revela o que os professores consideram ideal em sua
prática pedagógica. Muitos professores gostariam também de adotar práticas diferentes. Nesse
sentido, foi questionado se, na opinião deles, seria possível aplicar outras estratégias com sucesso no ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória, além das que eles já utilizam. A
maioria dos professores (74%) afirmou ter interesse em utilizar estratégias inovadoras, conforme tabela 4.23 e gráfico 4.22, a seguir.

Tabela 4.23 – Interesse do(a) Professor(a) em adotar
Estratégias diferentes
Interesse

Frequência

Part. %

Sim

55

74%

Não

19

26%

74

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor
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26%
Sim
Não

74%

Gráfico 4.22 – Interesse do(a) Professor(a) em adotar
Estratégias diferentes
Fonte: elaborado pelo autor

Conforme tabela 4.24 e gráfico 4.23, “Jogo de Empresas”, “Excursões e Visitas”,
“Seminários” e “Palestras” foram as estratégias mais escolhidas pelos professores (33%, 31%,
27% e 25% respectivamente), que acreditam na possibilidade de utilizá-las com sucesso no
ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória.

Tabela 4.24 – Estratégias de Ensino Idealizadas
Frequência1

%

Aula Expositiva

-

-

Trabalhos em Grupo

1

2%

Resolução de Exercícios

-

-

Seminários

15

27%

Discussão e Debate

10

18%

Artigos Técnicos e Científicos

6

11%

Estudo de Caso

10

18%

Excursões e Visitas

17

31%

Jogos de Empresas

18

33%

Resumos e Resenhas

2

4%

Palestras

14

25%

Dramatização (teatro)

6

11%

Ensino Individualizado

4

7%

Aulas Práticas

10

18%

7

13%

Estratégias de Ensino

Outras
Fonte: elaborado pelo autor
(1) mais de uma resposta por indivíduo
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Aula Expositiva
Trabalhos em Grupo
Resolução de Exercícios

0%
2%
0%

Seminários

27%
18%

Discussão e Debate
11%

Artigos Técnicos e Científicos

18%

Estudo de Caso
Excursões e Visitas

31%

Jogos de Empresas
Resumos e Resenhas

33%
4%

Palestras

25%
11%

Dramatização (teatro)
Ensino Individualizado

7%
18%

Aulas Práticas
13%

Outras

Gráfico 4.23 – Estratégias de Ensino Idealizadas
Fonte: elaborado pelo autor

No que diz respeito aos instrumentos de ensino, o “Quadro de giz” e o “Projetor multimídia” destacam-se como os meios mais utilizados pelos professores, de acordo com a tabela 4.25 e gráfico 4.24. Na sequência, o “Livro Didático” é utilizado por 70% dos entrevistados. O Retroprojetor, equipamento em desuso devido ao advento e crescente uso dos projetores multimídia, ainda é utilizado por 20% dos docentes.

Tabela 4.25 – Instrumentos de Ensino Utilizados
Frequência1

%

Quadro de giz ou Quadro Branco

72

97%

Flip Chart

2

3%

Retroprojetor

15

20%

Instrumentos de Ensino
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Frequência1

%

Projetor de Multimídia (Data show)

68

92%

Vídeo

12

16%

Microcomputador

37

50%

Internet

39

53%

Livro Didático

52

70%

3

4%

Instrumentos de Ensino

Outros
Fonte: elaborado pelo autor
(1) mais de uma resposta por indivíduo

Quadro-de-giz ou Quadro Branco
Flip Chart

97%
3%
20%

Retroprojetor
Projetor de Multimídia (Datashow)

92%
16%

Vídeo

50%

Microcomputador

53%

Internet

70%

Livro Didático
Outros

4%

Gráfico 4.24 – Instrumentos de Ensino Utilizados
Fonte: elaborado pelo autor

Os professores também foram questionados sobre a disponibilização de material didático aos estudantes na forma de exercícios, artigos, casos, resumos, transparências, apostilas
etc.
A opção “Sempre prepara e fornece material didático aos alunos” foi escolhida por
62% dos respondentes. Vinte e três professores ou 31% afirmaram que preparam e fornecem
parcialmente o material didático aos alunos, que devem se encarregar de providenciar o restante que for necessário. O restante (7%) nunca fornecem material didático aos alunos.
A atitude de fornecer aos estudantes todo o material didático está centrada na abordagem tradicional de ensino, em que “todos deverão seguir o mesmo ritmo de trabalho, estudar
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pelos mesmos livros-texto, utilizar o mesmo material didático, repetir as mesmas coisas, adquirir, pois, os mesmos conhecimentos” (MIZUKAMI, 1986, p. 16).
Diante do atual cenário contábil, em que se espera dos profissionais a busca constante
de atualização, o ideal seria, pois, o professor fornecer apenas uma parte do material didático
aos estudantes, e incentivá-los a pesquisarem por conta própria ao invés de simplesmente fornecer-lhes tudo “mastigado”.

Tabela 4.26 – Disponibilização do Material Didático aos Estudantes
Opção
Sempre prepara e fornece material didático aos alunos
Prepara e fornece parcialmente o material didático aos alunos, que
se encarregarão de providenciar o restante que for necessário
Nunca fornece material didático aos alunos, para incentivá-los a
pesquisar por conta própria
Nunca fornece material didático aos alunos, mas indica o referencial
bibliográfico pertinente ao conteúdo programático da disciplina
Total
Fonte: elaborado pelo autor

Frequência

Part. %

46

62%

23

31%

1

1%

4

5%

74

100%

Sempre prepara e fornece material didático
aos alunos

1%6%

Prepara e fornece parcialmente o material
didático aos alunos, que se encarregarão de
providenciar o restante que for necessário

31%
62%

Nunca fornece material didático aos alunos,
para incentivá-los a pesquisar por conta
própria
Nunca fornece material didático aos alunos,
mas indica o referencial bibliográfico
pertinente ao conteúdo programático da
disciplina

Gráfico 4.25 – Disponibilização do Material Didático aos Estudantes
Fonte: elaborado pelo autor

Ainda com relação ao material didático da disciplina, buscou-se identificar com que
frequência o professor realiza a sua revisão ou atualização. Segundo Camargo (2006, p. 397)
qualquer área de conhecimento está em constante evolução, sendo imprescindível que o docente constantemente atualize seu material didático sob pena de utilizar conceitos e modelos
anacrônicos.
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A tabela 4.27 e gráfico 4.26 apontam que 81% dos professores atualizam ou revisam o
material didático a cada nova turma, 11% atualizam ou revisam o material eventualmente e
3% só revisam o material quando o mesmo está desatualizado.

Tabela 4.27 – Frequência de Atualização do Material Didático
Opção

Frequência

Part. %

Nunca, pois o conteúdo da disciplina não sofre alterações

-

-

Eventualmente o material é revisado ou atualizado

8

11%

Somente quando o material está desatualizado

2

3%

A cada nova turma o material é revisado ou atualizado

60

81%

Não fornece material didático aos alunos

4

5%

74

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor

5%

11%

3%

Eventualmente o material é
revisado ou atualizado
Somente quando o material
está desatualizado
A cada nova turma o material
é revisado ou atualizado

81%

Não fornece material didático
aos alunos

Gráfico 4.26 – Frequência de Atualização do Material Didático
Fonte: elaborado pelo autor

A tabela 4.28 e o gráfico 4.27 apresentam as informações sobre a bibliografia adotada
ou recomendada para o estudo da disciplina de Contabilidade Introdutória. Diante dos resultados obtidos pode-se observar que, apesar da diversidade de livros escolhidos pelos professores, os mais adotados/recomendados são: (IUDÍCIBUS, Sérgio de et al. Contabilidade introdutória. São Paulo: Atlas, 2010.) e (MARION, José Carlos. Contabilidade básica. São Paulo:
Atlas, 2009) com frequência de 73% e 69% das respostas, respectivamente.
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Portanto, com base nessas respostas é possível inferir, em termos de didática para o
ensino da Contabilidade Introdutória, que a metodologia da Escola Americana é a mais utilizada pelos professores.
Em seu livro de Contabilidade Básica, Marion (2004, p. 19) afirma:
“A metodologia utilizada para desenvolvimento deste livro baseia-se,
conforme denominação utilizada por alguns autores, na Escola Contábil Americana, cuja diretriz básica é partir de uma visão conjunta dos
Relatórios Contábeis, para, em seguida, apresentar os lançamentos
contábeis que originaram aqueles relatórios”.

O livro de Contabilidade Introdutória dos autores Sérgio de Iudícibus et al., por sua
vez, também segue a metodologia da Escola Americana, pois parte de uma visão de conjunto
dos relatórios contábeis, descendo então em nível de detalhes sobre os lançamentos originários.

Tabela 4.28 - Livros adotados ou recomendados para o estudo da disciplina de CI
Frequência1

%

Contabilidade Básica - GOUVEIA, Nelson - Ed. Harbra

6

8%

Contabilidade Básica - MARION, José Carlos - Ed. Atlas
Contabilidade Básica - NEVES, Silvério das e VICECONTI, Paulo E.
V. - Ed. Atlas
Contabilidade Básica - SILVA, César Augusto Tibúrcio da e TRISTÃO,
Gilberto - Ed. Atlas
Contabilidade Básica Fácil - RIBEIRO, Osni Moura - Ed. Saraiva

51

69%

13

18%

2

3%

30

41%

Contabilidade Comercial Fácil - RIBEIRO, Osni Moura - Ed. Saraiva

6

8%

Contabilidade Empresarial - MARION, José Carlos - Ed. Atlas

29

39%

Contabilidade Geral - FRANCO, Hilário - Ed. Atlas

10

14%

Contabilidade Geral - SZUSTER, Natan - Ed. Atlas

4

5%

Contabilidade Geral Fácil - RIBEIRO, Osni Moura - Ed. Saraiva

10

14%

Contabilidade Introdutória - IUDÍCIBUS, Sérgio de et al - Ed. Atlas

54

73%

Contabilidade Teoria e Prática - FAVERO, Hamilton Luiz - Ed. Atlas

2

3%

Manual de Contabilidade Básica - PADOVEZE, Clóvis Luis - Ed. Atlas
Manual de Contabilidade Societária - IUDÍCIBUS, Sérgio de et al - Ed.
Atlas
Outros
Fonte: elaborado pelo autor

29

39%

34

46%

5

7%

Livro

(1) mais de uma resposta por indivíduo
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Contabilidade Básica - GOUVEIA, Nelson Ed. Harbra

8%

Contabilidade Básica - MARION, José Carlos
- Ed. Atlas

69%

Contabilidade Básica - NEVES, Silvério das e
VICECONTI, Paulo E. V. - Ed. Atlas
Contabilidade Básica - SILVA, César Augusto
Tibúrcio da e TRISTÃO, Gilberto - Ed. Atlas

18%
3%

Contabilidade Básica Fácil - RIBEIRO, Osni
Moura - Ed. Saraiva
Contabilidade Comercial Fácil - RIBEIRO,
Osni Moura - Ed. Saraiva

41%
8%

Contabilidade Empresarial - MARION, José
Carlos - Ed. Atlas

39%

Contabilidade Geral - FRANCO, Hilário - Ed.
Atlas
Contabilidade Geral - SZUSTER, Natan - Ed.
Atlas

14%
5%

Contabilidade Geral Fácil - RIBEIRO, Osni
Moura - Ed. Saraiva
Contabilidade Introdutória
Sérgio de et al - Ed. Atlas

14%

- IUDÍCIBUS,

Contabilidade Teoria e Prática - FAVERO,
Hamilton Luiz - Ed. Atlas
Manual
de
Contabilidade
Básica
PADOVEZE, Clóvis Luis - Ed. Atlas

-

Manual de Contabilidade Societária
IUDÍCIBUS, Sérgio de et al - Ed. Atlas

-

Outros

73%
3%
39%
46%
7%

Gráfico 4.27 – Livros adotados ou recomendados para o estudo da
disciplina de CI
Fonte: elaborado pelo autor

As respostas referentes às principais dificuldades enfrentadas pelo professor para lecionar a disciplina de Contabilidade Introdutória estão apresentadas na tabela 4.29 e gráfico
4.28 e apontam a questão da má formação básica dos alunos (ensino médio) e a heterogeneidade das turmas como problemas principais.
Com relação ao item “Outras Dificuldades”, os respondentes especificaram que as recentes mudanças na contabilidade, a errada ideia de que a faculdade é uma continuação do
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curso técnico de contabilidade e a desatualização dos livros estão entre as principais dificuldades para lecionar a disciplina. As recentes mudanças na contabilidade, citada por um dos
respondentes, refere-se à convergência do padrão contábil brasileiro às normas internacionais
de contabilidade (International Financial Reporting Standard – IFRS). Este processo representa um desafio para os profissionais da área que, para adaptarem-se ao novo cenário contábil, devem alterar sua postura e forma de pensar em Contabilidade.
Também vale destacar que dois dos respondentes afirmaram que não possuem dificuldades para ministrar a disciplina de Contabilidade Introdutória.
Tabela 4.29 - Dificuldades do Professor para Lecionar a disciplina
Dificuldades do Professor

Frequência1

%

Pouca bibliografia existente

1

1%

Falta de interesse dos alunos

17

23%

Indisciplina dos alunos

15

20%

Pouco apoio institucional

1

1%

Deficiências no acervo da biblioteca da IES

9

12%

Turmas heterogêneas

40

54%

Elevado número de alunos por turma

24

32%

Má formação básica dos alunos (ensino médio)

59

80%

Deficiência/inexistência de Lab. de Informática

9

12%

Infraestrutura deficiente das salas de aula

8

11%

Outras dificuldades

6

8%

2

3%

Não possui dificuldades
Fonte: elaborado pelo autor

(1) mais de uma resposta por indivíduo
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Pouca bibliografia existente

1%

Falta de interesse dos alunos

23%

Indisciplina dos alunos
Pouco apoio institucional

20%

1%

Deficiências no acervo da biblioteca da IES

12%

Turmas heterogêneas

54%

Elevado número de alunos por turma

32%

Má formação básica dos alunos (ensino médio)

80%

Deficiência/inexistência de Lab. de Informática

12%

Infraestrutura deficiente das salas de aula

11%

Outras (Por favor especificar)
Não possui dificuldades

8%
3%

Gráfico 4.28 – Dificuldades do Professor para Lecionar a disciplina
Fonte: elaborado pelo autor

Com o objetivo de conhecer a abordagem de ensino utilizada pelo docente no ensino
da disciplina de Contabilidade Introdutória, foi questionado o que ele considera um “bom
ensino”. O levantamento das opiniões é apresentado na tabela 4.30 e gráfico 4.29.
Tabela 4.30 – Bom Ensino de CI
Quantidade

Frequência

Part. %

O professor explica muito bem a matéria

4

6%

O professor explica e os alunos realizam exercícios

38

51%

Professor e alunos discutem o conteúdo

26

35%

Os alunos levantam as problemáticas com a participação do professor

6

8%

Os alunos realizam seminários

-

-

74

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor
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0%

O professor explica muito bem a
matéria

6%

8%

O professor explica e os alunos
realizam exercícios
Professor e alunos discutem o
conteúdo

35%
51%

Os alunos levantam as
problemáticas com a
participação do professor
Os alunos realizam seminários

Gráfico 4.29 – Bom Ensino de CI
Fonte: elaborado pelo autor

O maior número de respostas (51%) recaiu sobre a opção “o professor explica e os alunos realizam exercícios”, o que denota uma grande preferência pela abordagem tradicional
de ensino. É importante lembrar que a participação dos alunos, se restrita à realização de exercícios, não favorece a constituição de um pensamento crítico, atuante e criativo.
As respostas à questão: “Ênfase na disciplina de Contabilidade Introdutória”, permitiram a elaboração da tabela 4.31 e gráfico 4.30. Observa-se que a principal escolha dos professores recaiu sobre a opção equilíbrio entre teoria e prática (72%) na ênfase de sua disciplina.

Tabela 4.31 – Ênfase no Ensino de CI
Ênfase

Frequência

Part. %

Somente Teórica

-

-

Mais Teórica que Prática

1

1%

Equilíbrio entre Teoria e Prática

53

72%

Mais Prática do que Teórica

20

27%

-

-

74

100%

Somente Prática
Total
Fonte: elaborado pelo autor

127

0%

1%

0%

27%

Somente Teórica
Mais Teórica que Prática
Equilíbrio entre Teoria e Prática
Mais Prática do que Teórica
72%

Somente Prática

Gráfico 4.30 – Ênfase no Ensino de CI
Fonte: elaborado pelo autor

Gil (2009a, p. 60) afirma que “o fato de ter o aluno condições para confirmar o que está acertando ou errando auxilia-o na fixação da resposta e também o motiva na continuação do
processo de aprendizagem”.
Nesse sentido, perguntou-se aos professores: “O(a) Sr(a) disponibiliza gabaritos dos
exercícios ou os corrige em sala de aula?”.
Conforme tabela 4.32 e gráfico 4.31, 86% dos docentes afirmaram que disponibilizam
gabaritos ou corrigem em sala de aula todos os exercícios, ao passo que o restante (14%) o
fazem parcialmente.

Tabela 4.32 – Disponibilização dos Gabaritos e
Correção de Exercícios em Sala de Aula
Opção

Frequência

Part. %

Sim, de todos os exercícios

64

86%

Sim, de parte dos exercícios

10

14%

-

-

74

100%

Não
Total
Fonte: elaborado pelo autor

128

0%
14%

Sim, de todos os
exercícios
Sim, de parte dos
exercícios
Não
86%

Gráfico 4.31 - Disponibilização dos Gabaritos e Correção de
Exercícios em Sala de Aula
Fonte: elaborado pelo autor

4.4 Estratégias de Avaliação
Este grupo procura evidenciar, por meio das questões de número vinte e cinco a trinta
e um, como o professor avalia a aprendizagem dos estudantes, considerando: nota mínima de
aprovação; formas ou instrumentos de avaliação utilizados pelos professores; forma de elaboração das provas escritas; frequência das avaliações; definição clara dos critérios de correção
das avaliações; frequência com que o professor promove feedback ao devolver as avaliações e
avaliação diagnóstica inicial.
Por meio da tabela 4.33 e gráfico 4.32 observa-se que grande parte das Instituições de
Ensino do Estado de São Paulo já adota “sete” como nota mínima de aprovação.
Na prática, estudantes e professores se orientam pela nota. Todavia, Masetto (2003, p.
147) afirma que mesmo que a nota provenha das mais aperfeiçoadas fórmulas de cálculo, não
representa senão o cômputo de acertos e erros que o estudante teve em uma, duas, três ou
mais provas, e nada mais que isso.

Tabela 4.33 – Nota Mínima de Aprovação
Nota Mínima

Frequência

Part. %

Cinco

23

31%

Seis

19

26%

Sete

32

43%

Total
74
Fonte: elaborado pelo autor

100%

129

31%
43%

Cinco
Seis
Sete
26%

Gráfico 4.32 – Nota Mínima de Aprovação
Fonte: elaborado pelo autor

Pela análise das respostas à questão alusiva às formas de avaliação utilizadas, pode-se
inferir que os professores que lecionam Contabilidade Introdutória procuram avaliar os estudantes por meio de instrumentos variados, atendendo às diferenças individuais. De acordo
com a tabela 4.34 e gráfico 4.33, a modalidade de “Provas Escritas” é utilizada por 100% dos
professores. Em seguida, as opções mais escolhidas foram “Atividades em Grupo” e “Atividades Individuais em Sala” com 69% e 66%, respectivamente.

Tabela 4.34 – Formas de Avaliação Utilizadas
Frequência1

%

Provas Escritas

74

100%

Provas Orais

1

1%

Atividades em Grupo

51

69%

Atividades Individuais em Sala

49

66%

Trabalhos de Pesquisa

40

54%

Seminários

9

12%

Presença ou Frequência

23

31%

Participação

37

50%

1

1%

Modalidade

Outra
Fonte: elaborado pelo autor
(1) mais de uma resposta por indivíduo
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Provas Escritas
Provas Orais

100%
1%

Atividades em Grupo

69%
66%

Atividades Individuais em Sala
54%

Trabalhos de Pesquisa

12%

Seminários

31%

Presença ou Frequência

50%

Participação
Outra

1%

Gráfico 4.33 – Formas de Avaliação Utilizadas
Fonte: elaborado pelo autor

Vale destacar que um docente respondeu que avalia seus alunos apenas por meio de
“Provas Escritas” duas vezes ao bimestre. Todavia, ao utilizar apenas provas como instrumento de avaliação, no final de uma etapa, o professor estará dando ao estudante a oportunidade
de conhecer seu progresso real no complexo caminho da aprendizagem?
Além disso, há que se considerar que na avaliação por meio de provas discursivas existe a influência da subjetividade do docente, e na maioria das vezes, o feedback resume-se
na revelação quanto ao acerto ou erro da resposta do aluno.
Por outro lado, as provas objetivas têm as desvantagens de medir a capacidade de
memorização, inibir a criatividade, desestimular os estudantes a escrever e favorecer os palpites (efeito loteria).
Com base nisso, por meio da questão “Como são elaboradas as Provas Escritas?” procurou-se verificar as modalidades de provas escritas mais utilizadas pelos professores. Conforme tabela 4.35 e gráfico 4.34, 31% dos docentes elaboram provas exclusivamente com
questões práticas, 1% somente com questões dissertativas e objetivas, 4% somente com questões dissertativas e práticas, 6% fazem uso de questões objetivas e práticas, ao passo que 58%
utilizam questões objetivas, dissertativas e práticas.
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Tabela 4.35 – Tipos de Provas Escritas Utilizadas
Tipos de Provas Escritas

Frequência

%

Exclusivamente Discursivas

-

-

Exclusivamente Objetivas

-

-

Exclusivamente Práticas

23

31%

Somente Dissertativas e Objetivas

1

1%

Somente Dissertativas e Práticas

3

4%

Somente Objetivas e Práticas

4

6%

Objetivas, Dissertativas e Práticas

43

58%

-

-

74

100%

Não aplico Provas Escritas
Total
Fonte: elaborado pelo autor

0% 0%

0%
Exclusivamente Discursivas
31%

Exclusivamente Objetivas
Exclusivamente Práticas
Somente Dissertativas e Objetivas

58%

1%
4%
6%

Somente Dissertativas e Práticas
Somente Objetivas e Práticas
Objetivas, Dissertativas e Práticas
Não aplico Provas Escritas

Gráfico 4.34 – Tipos de Provas Escritas Utilizadas
Fonte: elaborado pelo autor

Segundo Masetto (1998, p. 93), a avaliação não pode ser entendida como um momento
do processo de ensino-aprendizagem e sim como um instrumento que deve permear todo o
processo da aprendizagem do estudante, não devendo jamais ser fundamentada em dados periódicos, isolados. Em outras palavras, ela deve representar um feedback contínuo, presente
em todas as etapas do processo de aprendizagem, e não apenas em momentos ocasionais de
uma prova. Todavia, verificou-se que apenas 8 docentes (11%) têm essa preocupação, avaliando seus alunos sete ou mais vezes no bimestre, conforme tabela 4.36 e gráfico 4.35.
Constata-se também que alguns docentes só avaliam a aprendizagem em dois momentos distintos (ao final de cada bimestre), não permitindo ao estudante rever seus pontos fortes
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e fracos, para empregar esforços no sentido de recuperar-se e retomar seu processo de aprendizagem.

Tabela 4.36 – Frequência da Avaliação da Aprendizagem dos Estudantes
Tipos de Provas Escritas

Frequência

%

Uma única vez no semestre

-

-

Uma única vez no bimestre

14

19%

Duas vezes no bimestre

22

30%

Três vezes no bimestre

15

20%

Quatro vezes no bimestre

11

15%

Cinco vezes no bimestre

2

2%

Seis vezes no bimestre

2

3%

Sete ou mais vezes no bimestre

8

11%

74

100%

Total
Fonte: elaborado pelo autor

0%
3%
2%

11%

19%
Uma única vez no semestre

Uma única vez no bimestre
15%

Duas vezes no bimestre
Três vezes no bimestre
30%
20%

Quatro vezes no bimestre
Cinco vezes no bimestre
Seis vezes no bimestre
Sete ou mais vezes no bimestre

Gráfico 4.35 – Frequência da Avaliação da Aprendizagem dos Estudantes
Fonte: elaborado pelo autor

Os professores também foram questionados se eles deixam claros, para os alunos, os
critérios de correção de todas as formas de avaliações. Conforme tabela 4.37 e gráfico 4.36, a
maioria dos professores (95%) afirmaram que explicam os critérios de correção de todas as
avaliações.
De acordo com Masetto (1998, p. 98), os critérios de correção de uma avaliação definidos a priori evitam que o estudante fique insatisfeito com seu resultado, pois oferecem con-
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dições para julgamentos mais justos e objetivos. Isso tranquiliza o aluno, criando um clima de
harmonia e confiança, de modo a facilitar o trabalho de professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem.

Tabela 4.37 – Critérios de Correção das Avaliações
Critérios de Correção

Frequência

Part. %

Nunca falo dos critérios de correção

-

-

Só explico os critérios de correção quando questionado(a)

4

5%

Só explico os critérios de correção das avaliações escritas

-

-

70

95%

74

100%

Explico os critérios de correção de todas as avaliações
Total
Fonte: elaborado pelo autor

0%

0%
5%

Nunca falo dos critérios de
correção
Só explico os critérios de correção
quando questionado(a)
Só explico os critérios de correção
das avaliações escritas

95%

Explico os critérios de correção
de todas as avaliações

Gráfico 4.36 – Critérios de Correção das Avaliações
Fonte: elaborado pelo autor

Considerando que avaliação deve ser utilizada como um instrumento auxiliar da aprendizagem e não simplesmente de aprovação ou reprovação de estudantes, procurou-se verificar a frequência com que os professores promovem feedback ao devolverem as avaliações.
Trinta e cinco por cento dos professores indicaram que ao devolverem as avaliações,
analisam com os alunos as causas dos erros e comentam sobre a frequência das questões certas e erradas (vide tabela 4.38 e gráfico 4.37).
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O professor deve ter em mente que o momento do feedback é também uma situação de
aprendizagem, e muito significativa, pois os alunos encontram-se normalmente, extremamente motivados para isso.
Masetto (1998, p. 102) afirma que no momento em que o professor analisa com o estudante os objetivos não atingidos na avaliação, poderão ser detectados os problemas que o
aluno vem enfrentando, por que não conseguiu alcançar determinado objetivo, qual o processo de aprendizagem desenvolvido e quais os resultados significativos produzidos pelo aluno.

Tabela 4.38 – Feedback das Avaliações
Feedback das Avaliações
Sempre devolvo as avaliações, comentando sobre a frequência das
questões certas e erradas
Sempre devolvo as avaliações e analiso com os alunos as causas dos
erros
Sempre devolvo as avaliações, analiso com os alunos as causas dos
erros e comento sobre a frequência das questões certas e erradas
Sempre devolvo as avaliações sem fazer nenhum comentário
Nunca devolvo as avaliações corrigidas
Total
Fonte: elaborado pelo autor

Frequência

Part. %

14

19%

30

41%

26

35%

-

-

4

5%

74

100%

0%
5%

19%

Sempre devolvo as avaliações, comentando
sobre a frequência das questões certas e erradas

Sempre devolvo as avaliações e analiso com os
alunos as causas dos erros

35%

41%

Sempre devolvo as avaliações, analiso com os
alunos as causas dos erros e comento sobre a
frequência das questões certas e erradas
Sempre devolvo as avaliações sem fazer
nenhum comentário
Nunca devolvo as avaliações corrigidas

Gráfico 4.37 – Feedback das Avaliações
Fonte: elaborado pelo autor

Com objetivo de verificar se o docente realiza o procedimento de avaliação diagnóstica inicial, foi feita a seguinte pergunta: “No início do período letivo, o(a) Sr(a) realiza uma
avaliação diagnóstica dos conhecimentos específicos e histórico-instrucionais dos estudantes,
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mediante a aplicação de testes, questionários, entrevistas ou outros procedimentos de investigação, a fim de auxiliá-lo(a) na seleção das estratégias de ensino?”
De acordo com os dados constantes na tabela 4.39 e gráfico 4.38, 38% dos docentes se
preocupam em determinar a situação dos estudantes antes do início do processo de aprendizagem, a fim de modificar as sequências e promover a adequação das atividades para responder
às necessidades e dificuldades da turma.

Tabela 4.39 – Avaliação Diagnóstica Inicial
Opção

Frequência

Part. %

Sim

28

38%

Não

46

62%

Total
74
Fonte: elaborado pelo autor

100%

38%
Sim
62%

Não

Gráfico 4.38 – Avaliação Diagnóstica Inicial
Fonte: elaborado pelo autor

Gil (2009a, p. 62) afirma que à medida que o professor dispuser de informações prévias acerca dos alunos, obtidas a partir da avaliação diagnóstica, terá visão global das classes,
o que poderá auxiliá-lo na seleção das estratégias a serem aplicadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA
PESQUISAS FUTURAS
5.1 Considerações Finais
A Contabilidade Introdutória representa a espinha dorsal do curso de Ciências Contábeis, e por esta razão deve ser tratada de forma especial pela coordenação e pelo corpo docente. Normalmente, é por meio dela que o estudante tem o primeiro contato com a ciência contábil, e se não houver um bom nível de aprendizado nesta disciplina, o curso todo ficará comprometido.
Portanto, a busca de metodologias alternativas que estimulem o estudante ao aprendizado e tornem o curso interessante e motivador, de modo a levar o futuro profissional a gostar
da profissão, é uma missão a ser perseguida constantemente pelo professor da disciplina de
Contabilidade Introdutória.
Diante deste fato, o objetivo deste trabalho foi conhecer a situação do ensino da referida disciplina ministrada nos cursos de Ciências Contábeis das IES do Estado de São Paulo, do
ponto de vista dos professores. Para isso, buscou-se identificar o perfil do docente; conhecer
os métodos, abordagens e linhas metodológicas utilizadas no ensino da disciplina e a metodologia de avaliação da aprendizagem dos estudantes utilizada pelos docentes.
Através da aplicação de um questionário, foram obtidas setenta e quatro respostas que
possibilitaram fazer inferências sobre a situação do ensino dos cento e noventa e cinco cursos
de Ciências Contábeis do Estado de São Paulo, a seguir especificadas:
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a) Perfil do Docente
Observou-se que os professores que ministram Contabilidade Introdutória são profissionais de mercado, que possuem experiência fora do magistério em diversos ramos da Contabilidade. O destaque da contribuição desses docentes assenta-se exatamente na preciosidade
das experiências vivenciadas em sua área de atuação, pois trazem a realidade para a sala de
aula e contribuem significativamente na formação dos acadêmicos. Todavia, suas jornadas
normalmente não permitem muito envolvimento com os alunos, com os companheiros que
lecionam no curso, com o departamento, bem como com a própria instituição de ensino.
No que se refere à formação acadêmica, a maioria dos docentes são graduados em Ciências Contábeis e possuem titulação mínima de especialista. Entretanto, observa-se que a
titulação dos professores está abaixo da média geral de todos os cursos superiores do País,
pois da amostra pesquisada, 49% dos docentes possuem curso de pós-graduação Stricto Sensu, ao passo que a média nacional é de 60%.
Um ponto positivo a ser destacado refere-se ao fato de 96% dos professores terem participado de curso, programa ou treinamento de formação didático-pedagógica. A baixa produção científica desses docentes, todavia, é considerado um ponto negativo e pode ser correlacionada ao tempo de dedicação do docente à atividade de docência. Como a maioria dos professores que responderam ao questionário não se dedicam exclusivamente ao magistério, pode-se inferir que lhes falta tempo para desenvolver pesquisas.

b) Métodos e Abordagens de Ensino
Observa-se que a metodologia utilizada pelos professores no ensino da Contabilidade
Introdutória segue a linha da abordagem tradicional, que considera o aluno como agente passivo no processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto, as estratégias “Aula Expositiva” e
“Resolução de Exercícios” combinados com o instrumento de ensino “Quadro Branco” são as
mais utilizadas.
Apesar de não ser muito recomendada a utilização de métodos mais sofisticados no
ensino da Contabilidade Introdutória, existem pesquisas que comprovam a eficiência de algumas estratégias alternativas como jogos de negócios ou simulações, que visam motivar os
alunos ao aprendizado.
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c) Linhas Metodológicas de Ensino da Contabilidade
É possível inferir, com base nos livros adotados ou recomendados pelos professores,
que a metodologia da Escola Americana é a mais utilizada no ensino da Contabilidade Introdutória.
O método do livro de Contabilidade Geral, do autor José Carlos Marion, adotado ou
recomendado por 69% dos professores, parte de uma visão conjunta dos Relatórios Contábeis
para, em seguida, abordar os lançamentos contábeis que deram origem aqueles relatórios.
Já o livro de Contabilidade Introdutória, dos autores Sérgio de Iudícibus et al., foi escolhido pela maioria dos docentes (73%) e também parte de uma visão de conjuntos dos relatórios contábeis, descendo em nível de detalhes sobre os lançamentos de origem.

d) Metodologia de Avaliação da Aprendizagem dos Estudantes
No processo de avaliação dos estudantes predomina a prática de provas e exames tradicionais, que ocorre normalmente ao final do processo de ensino-aprendizagem (avaliação
somativa), deixando de ser utilizada como instrumento auxiliar da aprendizagem para servir
de meio de classificação dos alunos.
Com relação à avaliação diagnóstica inicial, que visa auxiliar na seleção das estratégias de ensino que melhor se adéquam ao perfil dos estudantes, esta ainda é pouco explorada
pelos professores.

e) Deficiências no Ensino da Contabilidade Introdutória no Estado de São Paulo
Por meio da presente pesquisa, foi possível levantar algumas deficiências no ensino da
disciplina de Contabilidade Introdutória nos cursos de Ciências Contábeis das IES do Estado
de São Paulo.
A primeira delas refere-se à baixa produção científica dos docentes. Essa situação pode estar relacionada ao fato de que a maior parte dos professores são profissionais que atuam
no mercado de trabalho e se dedicam ao magistério algumas horas por semana. Esse grupo de
profissionais considera o magistério como uma atividade secundária, não dispensando, ou até
mesmo não dispondo de tempo para pesquisa.
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Também foi possível observar que o conteúdo programático da disciplina apresenta
várias divergências entre as instituições de ensino. Tal diversidade de matrizes curriculares
corrobora para dificultar o processo de transferência de alunos, bem como, impede a oferta de
um ensino harmonioso em termos de conteúdo, ementário e bibliografia.
Com relação à formação de turmas, em muitas IES a disciplina de Contabilidade Introdutória do curso de Ciências Contábeis é ministrada concomitantemente para estudantes de
outros cursos, tais como: Administração, Economia, Finanças etc. Este procedimento, que
visa racionalizar custos, pode prejudicar os propósitos pretendidos com a referida disciplina.
No que se refere à avaliação da aprendizagem dos estudantes, os métodos tradicionais
são consagrados pela maioria dos docentes. Ao invés de ser utilizada para a construção de
resultados satisfatórios, a avaliação passa a ser um meio de classificar os alunos, que estão
centrados na nota, não importando a forma como ela foi obtida.
Outras deficiências, entretanto, poderão ser encontradas no ensino da Contabilidade
Introdutória no Estado de São Paulo. Todavia, o autor não tem a pretensão de esgotar este
assunto tão amplo e complexo.

5.2 Sugestões para Pesquisas Futuras
A presente pesquisa objetiva contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória, sem pretender, contudo, esgotar o assunto, tendo em
vista a complexidade e amplitude do mesmo. Com fundamento na revisão da literatura desenvolvida neste trabalho e na análise dos dados da pesquisa de campo, propõem-se algumas sugestões para a realização de futuras pesquisas:
a) Analisar a situação do ensino da Contabilidade Introdutória nas IES do Estado de
São Paulo, utilizando-se a entrevista como instrumento de coleta de dados;
b) Analisar a situação do ensino da Contabilidade Introdutória nas IES do Estado de
São Paulo, na visão dos discentes;
d) Analisar a situação do ensino da Contabilidade Introdutória nas IES do Brasil.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – E-mail encaminhado aos Coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis

Prezado (a) Sr (a) Coordenador (a) do Curso de Ciências Contábeis,
Estou realizando, para efeito de conclusão do curso de Mestrado em Ciências Contábeis e
Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, uma pesquisa para
avaliar a situação atual do ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória ministrada nos
cursos de Ciências Contábeis das Instituições de Ensino do Estado de São Paulo, sob a orientação do Professor Doutor José Carlos Marion.
Para tanto, solicito a gentileza de informar os dados de contato (nome, e-mail e telefone)
do (s) professor (es) que ministra (m) a disciplina de Contabilidade no primeiro e segundo
semestres do curso de Ciências Contábeis, para que eu possa encaminhar o questionário por
e-mail.
Certo de que o (a) Sr (a) entenderá a importância deste trabalho, antecipo meus cordiais agradecimentos e coloco-me a sua disposição para possíveis trocas de informações e dúvidas sobre o meu trabalho de pesquisa.
Atenciosamente,
Antonio Moreira Franco Junior
Mestrando em Ciências Contábeis e Atuariais
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APÊNDICE B – E-mail de encaminhamento do Questionário

Questionário sobre a avaliação da situação do ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória nos cursos de Ciências Contábeis das Instituições de Ensino do Estado de São
Paulo
Prezado (a) Professor (a) da disciplina de Contabilidade Introdutória,
Estou realizando, para efeito de conclusão do curso de Mestrado em Ciências Contábeis e
Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, uma pesquisa para
avaliar a situação atual do ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória ministrada nos
cursos de Ciências Contábeis das Instituições de Ensino do Estado de São Paulo, sob a orientação do Professor Doutor José Carlos Marion.
Para tanto, gostaria de contar com a colaboração de professores da disciplina de Contabilidade
ministrada no primeiro e segundo semestres do curso de Ciências Contábeis, no sentido de
responder ao questionário ONLINE disponível no link a seguir:
http://www.enquetefacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=776484
Não é necessária a identificação pessoal, uma vez que estou interessado no resultado do conjunto estatístico dos professores. Os dados obtidos serão tratados de forma sigilosa e usados
única e exclusivamente para a pesquisa acadêmica.
Após a defesa da dissertação, se assim o (a) Sr (a) concordar e informar e-mail para contato,
será enviada uma cópia do trabalho, para ficar ciente de quanto foi importante e fundamental
a vossa colaboração, bem como para tomar conhecimento dos resultados obtidos.
Agradeço antecipadamente sua valiosa contribuição e coloco-me à disposição para dirimir
quaisquer dúvidas.
Atenciosamente,
Antonio Moreira Franco Junior
Mestrando em Ciências Contábeis e Atuariais
Professor Doutor José Carlos Marion
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP
Professor Orientador
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APÊNDICE C – Questionário

Questionário sobre a avaliação da situação do ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória nos cursos de Ciências Contábeis das Instituições de Ensino do Estado de São
Paulo
Grupo 1 – DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
1) Nome da Instituição de Ensino: ______________________________________________________________

Grupo 2 – PERFIL DO DOCENTE
2) Gênero do(a) Professor(a):
Masculino
Feminino

3) Idade do(a) Professor(a):
Até 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos
De 41 a 45 anos
De 46 a 50 anos
De 51 a 55 anos
De 56 a 60 anos
De 61 a 65 anos
Acima de 65 anos

4) Formação Acadêmica:
Nível
Graduação

Especialização (Lato Sensu)

Mestrado

Doutorado

Status do Curso
Concluído
Cursando
Incompleto
Concluído
Cursando
Incompleto

Concluído
Cursando
Incompleto

Concluído
Cursando
Incompleto

Curso
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Administração
Outro Curso
Contabilidade
Administração
Controladoria
Gestão Financeira e Controladoria
Outro Curso
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Administração
Educação
Outro Curso
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Administração
Engenharia
Educação
Outro Curso
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5) Tempo de Exercício no Magistério:
Magistério no Ensino Superior
Até 3 anos
De 4 a 6 anos
De 7 a 25 anos
Acima de 25anos

Magistério na disciplina de Contabilidade
Introdutória
Até 3 anos
De 4 a 6 anos
De 7 a 25 anos
Acima de 25anos

6) Possui Experiência Profissional FORA do Magistério?
Sim
Não

Tempo (em anos) de Experiência Profissional FORA do Magistério:
Até 5 anos
De 6 a 10 anos
De 11 a 15 anos
De 16 a 20 anos
De 21 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos
Acima de 40 anos

Área de Atuação:
Escritório de Contabilidade
Auditoria
Consultoria
Perícia Contábil
Departamento de Contabilidade
Departamento Fiscal
Controladoria
Financeiro
Outros

7) Jornada de Trabalho do Professor no 2º semestre de 2010 (caso se dedique exclusivamente ao Magistério, por
favor, selecione "0 - ZERO" na opção Horas semanais dedicadas à outra Atividade Profissional):
Horas semanais dedicadas ao Magistério:
Até 4 horas
De 5 a 8 horas
De 9 a 12 horas
De 13 a 16 horas
De 17 a 20 horas
Acima de 20 horas

Horas semanais dedicadas à outra
Atividade Profissional:
Zero
De 1 a 8 horas
De 9 a 16 horas
De 17 a 24 horas
De 25 a 32 horas
De 33 a 40 horas
Acima de 40 horas

8) Trabalha em regime de Dedicação Exclusiva (jornada de trabalho de 40 horas semanais) na Instituição de
Ensino?
Sim
Não

9) Escolha até TRÊS motivos que o (a) levaram a ingressar no Magistério Superior:
Conviver com jovens e mundo acadêmico
Interesse pela pesquisa
Desejo de viver a experiência
Remuneração
Vocação
Prestígio
Convite
Outro Motivo (Por favor especificar)

151

10) Com relação à Formação Didático-pedagógica:
Cursou ou cursa disciplina de Metodologia do Ensino Superior, Didática do Ensino Superior ou correlata em curso de Especialização
(Lato Sensu)
Cursou ou cursa disciplina de Metodologia do Ensino Superior, Didática do Ensino Superior ou correlata em curso de Mestrado ou
Doutorado (Stricto Sensu)
Participou ou participa de curso/programa/treinamento de formação docente (pedagógica) por parte da Instituição de Ensino em que
leciona ou lecionou
Nunca participou de curso/programa/treinamento de formação didático-pedagógica
Outra formação didático-pedagógica (Por favor especificar)_______________________________________________________

11) Em sua opinião, é necessário que o professor participe de cursos de Formação Didático-pedagógica para o
bom exercício da docência?
Sim
Não

12) Produção Científica (caso não possua artigos/livros publicados ou não tenha participado de seminários/congressos, por favor, selecione "0 - ZERO" na opção Quantidade):
Espécie

Possui ou Participou?

Quantidade

Artigos Publicados

Sim
Não

Zero
De 1 a 10
De 11 a 20
Acima de 20

Livros Publicados

Sim
Não

Zero
De 1 a 10
De 11 a 20
Acima de 20

Seminários e Congressos

Sim
Não

Zero
De 1 a 10
De 11 a 20
Acima de 20

Grupo 3 – Dados da Disciplina
13) O(a) Sr(a) leciona a disciplina de Contabilidade no PRIMEIRO SEMESTRE do curso de Ciências Contábeis?
Sim
Não

Denominação da disciplina de Contabilidade ministrada no PRIMEIRO SEMESTRE do curso de Ciências Contábeis:
Contabilidade Introdutória
Contabilidade Geral
Contabilidade Fundamental
Contabilidade Básica
Contabilidade Empresarial
Contabilidade Financeira
Contabilidade Societária
Introdução à Contabilidade
Fundamentos da Contabilidade
Outra Denominação

Carga horária da disciplina de Contabilidade ministrada no PRIMEIRO SEMESTRE do curso de Ciências Contábeis:
Até 30 horas
De 31 a 40 horas
De 41 a 50 horas
De 51 a 60 horas
De 61 a 70 horas
De 71 a 80 horas
Acima de 80 horas
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Temas abordados na disciplina de Contabilidade ministrada no PRIMEIRO SEMESTRE do curso de
Ciências Contábeis:
História da Contabilidade
Noções Preliminares
Noções de Legislação Comercial
Princípios e Normas Contábeis
Visão Geral dos Relatórios Contábeis
Patrimônio
Contas de Resultado (Despesas e Receitas)
Regimes de Contabilidade (Competência e Caixa)
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado do Exercício
Contabilidade por Balanços Sucessivos
Atos e Fatos Administrativos
Plano de Contas
Débito e Crédito
Balancete de Verificação
Apuração do Resultado e Distribuição do Lucro
Livros Contábeis (Diário e Razão)
Depreciação
Critérios de Avaliação de Estoques (UEPS, PEPS e PMP)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Demonstração do Valor Adicionado
Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras
Noções de Contabilidade Tributária
Noções de Contabilidade e Análise de Custos
Operações Financeiras
Folha de Pagamento
Outros Temas (Por favor especificar)_______________________________________________________

A disciplina de Contabilidade do PRIMEIRO SEMESTRE do curso de Ciências Contábeis é ministrada
concomitantemente para estudantes de outros cursos tais como Administração, Economia, Finanças etc.?
Sim
Não

14) O(a) Sr(a) leciona a disciplina de Contabilidade no SEGUNDO SEMESTRE do curso de Ciências Contábeis?
Sim
Não

Denominação da disciplina de Contabilidade ministrada no SEGUNDO SEMESTRE do curso de Ciências Contábeis:
Contabilidade Introdutória
Contabilidade Geral
Contabilidade Fundamental
Contabilidade Básica
Contabilidade Empresarial
Contabilidade Financeira
Contabilidade Societária
Introdução à Contabilidade
Fundamentos da Contabilidade
Outra Denominação

Carga horária da disciplina de Contabilidade ministrada no SEGUNDO SEMESTRE do curso de Ciências Contábeis:
Até 30 horas
De 31 a 40 horas
De 41 a 50 horas
De 51 a 60 horas
De 61 a 70 horas
De 71 a 80 horas
Acima de 80 horas
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Temas abordados na disciplina de Contabilidade ministrada no SEGUNDO SEMESTRE do curso de
Ciências Contábeis:
História da Contabilidade
Noções Preliminares
Noções de Legislação Comercial
Princípios e Normas Contábeis
Visão Geral dos Relatórios Contábeis
Patrimônio
Contas de Resultado (Despesas e Receitas)
Regimes de Contabilidade (Competência e Caixa)
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado do Exercício
Contabilidade por Balanços Sucessivos
Atos e Fatos Administrativos
Plano de Contas
Débito e Crédito
Balancete de Verificação
Apuração do Resultado e Distribuição do Lucro
Livros Contábeis (Diário e Razão)
Depreciação
Critérios de Avaliação de Estoques (UEPS, PEPS e PMP)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Demonstração do Valor Adicionado
Introdução à Análise das Demonstrações Financeiras
Noções de Contabilidade Tributária
Noções de Contabilidade e Análise de Custos
Operações Financeiras
Folha de Pagamento
Outros Temas (Por favor especificar)_______________________________________________________

A disciplina de Contabilidade do SEGUNDO SEMESTRE do curso de Ciências Contábeis é ministrada
concomitantemente para estudantes de outros cursos tais como Administração, Economia, Finanças etc.?
Sim
Não

Grupo 4 – Metodologia de Ensino
15) Estratégia(s) de ensino utilizada(s):
Aula Expositiva
Trabalhos em Grupo
Resolução de Exercícios
Seminários
Discussão e Debate
Artigos Técnicos e Científicos
Estudo de Caso
Excursões e Visitas
Jogos de Empresas
Resumos e Resenhas
Palestras
Dramatização (teatro)
Ensino Individualizado
Aulas Práticas
Outras Estratégias (Por favor especificar)_______________________________________________________

16) Não só a estratégia que se utiliza revela o que os professores consideram ideal em sua prática pedagógica.
Muitos professores gostariam também de adotar práticas diferentes. Em sua opinião, seria possível aplicar outras
estratégias com sucesso no ensino da disciplina de Contabilidade Introdutória, além das que o(a) Sr(a) selecionou na questão anterior?
Sim
Não
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Especifique-a (s):
Aula Expositiva
Trabalhos em Grupo
Resolução de Exercícios
Seminários
Discussão e Debate
Artigos Técnicos e Científicos
Estudo de Caso
Excursões e Visitas
Jogos de Empresas
Resumos e Resenhas
Palestras
Dramatização (teatro)
Ensino Individualizado
Aulas Práticas
Outras Estratégias (Por favor especificar)_______________________________________________________

17) Instrumento(s) de ensino utilizado(s):
Quadro de giz ou Quadro Branco
Flip Chart
Retroprojetor
Projetor de Multimídia (Data show)
Vídeo
Microcomputador
Internet
Livro Didático
Outros (Por favor especificar)_______________________________________________________

18) Com relação ao material didático (exercícios, artigos, casos, resumos, transparências, apostilas etc.), o(a)
Sr(a):
Sempre prepara e fornece material didático aos alunos
Prepara e fornece parcialmente o material didático aos alunos, que se encarregarão de providenciar o restante que for necessário
Nunca fornece material didático aos alunos, para incentivá-los a pesquisar por conta própria
Nunca fornece material didático aos alunos, mas indica o referencial bibliográfico pertinente ao conteúdo programático da disciplina

19) Com que frequência o(a) Sr(a) realiza revisão ou atualização do material didático fornecido aos alunos?
Nunca, pois o conteúdo da disciplina não sofre alterações
Eventualmente o material é revisado ou atualizado
Somente quando o material está desatualizado
A cada nova turma o material é revisado ou atualizado
Não fornece material didático aos alunos

20) Livro(s) adotado(s) ou recomendado(s) para o estudo da disciplina de Contabilidade Introdutória:
Contabilidade Básica - GOUVEIA, Nelson - Ed. Harbra
Contabilidade Básica - MARION, José Carlos - Ed. Atlas
Contabilidade Básica - NEVES, Silvério das e VICECONTI, Paulo E. V. - Ed. Atlas
Contabilidade Básica - SILVA, César Augusto Tibúrcio da e TRISTÃO, Gilberto - Ed. Atlas
Contabilidade Básica Fácil - RIBEIRO, Osni Moura - Ed. Saraiva
Contabilidade Comercial Fácil - RIBEIRO, Osni Moura - Ed. Saraiva
Contabilidade Empresarial - MARION, José Carlos - Ed. Atlas
Contabilidade Geral - FRANCO, Hilário - Ed. Atlas
Contabilidade Geral - SZUSTER, Natan - Ed. Atlas
Contabilidade Geral Fácil - RIBEIRO, Osni Moura - Ed. Saraiva
Contabilidade Introdutória - IUDÍCIBUS, Sérgio de et al - Ed. Atlas
Contabilidade Teoria e Prática - FAVERO, Hamilton Luiz - Ed. Atlas
Manual de Contabilidade Básica - PADOVEZE, Clóvis Luis - Ed. Atlas
Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações / Manual de Contabilidade Societária - IUDÍCIBUS, Sérgio de et al - Ed. Atlas
Outros (Por favor especificar)_______________________________________________________

21) Dificuldade(s) do Professor para lecionar a disciplina de Contabilidade Introdutória:
Pouca bibliografia existente
Falta de interesse dos alunos
Indisciplina dos alunos
Pouco apoio institucional
Deficiências no acervo da biblioteca da Instituição
Turmas heterogêneas
Elevado número de alunos por turma
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Má formação básica dos alunos (ensino médio)
Deficiência/inexistência de Laboratório de Informática
Infraestrutura deficiente das salas de aula
Outras (Por favor especificar)_______________________________________________________
Não possui dificuldades

22) Para a disciplina de Contabilidade Introdutória, o que o(a) Sr(a) considera um bom ensino?
O professor explica muito bem a matéria
O professor explica e os alunos realizam exercícios
Professor e alunos discutem o conteúdo
Os alunos levantam as problemáticas com a participação do professor
Os alunos realizam seminários

23) Ênfase na disciplina de Contabilidade Introdutória:
Somente Teórica
Mais Teórica que Prática
Equilíbrio entre Teoria e Prática
Mais Prática do que Teórica
Somente Prática

24) O(a) Sr(a) disponibiliza gabaritos dos exercícios ou os corrige em sala de aula?
Sim, de todos os exercícios
Sim, de parte dos exercícios
Não

Grupo 5 – Método de Avaliação
25) Nota mínima para aprovação do aluno:
5 (cinco)
6 (seis)
7 (sete)

26) Entre as formas de avaliação que se seguem, qual ou quais o(a) Sr(a) utiliza?
Provas Escritas
Provas Orais
Atividades em Grupo
Atividades Individuais em Sala
Trabalhos de Pesquisa
Seminários
Presença ou Frequência
Participação
Outro (Por favor especificar)_______________________________________________________

27) Como são elaboradas as Provas ESCRITAS?
Exclusivamente com Questões Discursivas ou Dissertativas
Exclusivamente com Questões Objetivas (múltipla escolha, verdadeiro/falso, certo/errado, lacunas etc.)
Exclusivamente com Questões Práticas (lançamentos contábeis, balancetes, apuração de resultados, demonstrações contábeis etc.)
Somente com Questões Dissertativas e Objetivas
Somente com Questões Dissertativas e Práticas
Somente com Questões Objetivas e Práticas
Com Questões Objetivas, Dissertativas e Práticas
Não aplico Provas Escritas

28) As atividades com o objetivo de avaliar a aprendizagem dos alunos (provas, trabalhos, seminários, participação etc.) acontecem:
Uma única vez no semestre
Uma única vez no bimestre
Duas vezes no bimestre
Três vezes no bimestre
Quatro vezes no bimestre
Cinco vezes no bimestre
Seis vezes no bimestre
Sete ou mais vezes no bimestre
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29) O(a) Sr(a) deixa claro aos alunos os critérios de correção de todas as formas de avaliação realizadas?
Nunca falo dos critérios de correção
Só explico os critérios de correção quando questionado(a)
Só explico os critérios de correção das avaliações escritas
Explico os critérios de correção de todas as avaliações

30) O(a) Sr(a) devolve as avaliações corrigidas aos alunos?
Sempre devolvo as avaliações, comentando sobre a frequência das questões certas e erradas
Sempre devolvo as avaliações e analiso com os alunos as causas dos erros
Sempre devolvo as avaliações, analiso com os alunos as causas dos erros e comento sobre a frequência da s questões certas e erradas
Sempre devolvo as avaliações sem fazer nenhum comentário
Nunca devolvo as avaliações corrigidas

31) No início do período letivo, o(a) Sr(a) realiza uma avaliação diagnóstica dos conhecimentos específicos e
histórico-instrucionais dos estudantes, mediante a aplicação de testes, questionários, entrevistas ou outros procedimentos de investigação, a fim de auxiliá-lo(a) na seleção das estratégias de ensino?
Sim
Não

Encerramento
32) Nome do Professor (opcional): _____________________________________________________________
33) Gostaria de receber o resultado da pesquisa, por e-mail, após a defesa da dissertação?
Sim
Não

E-mail do Professor: ____________________________________________________________________
34) Deixe aqui seus comentários (opcional): ______________________________________________________
Muito obrigado pela colaboração. Sua contribuição será de grande valia.

