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RESUMO 

O presente estudo tem por finalidade identificar as estratégias de ensino aplicadas no Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis, apresentadas pelos professores nos planos de ensino das 

disciplinas oferecidas por um curso vinculado a uma Instituição de Ensino Superior (IES) 

pública brasileira. Para alcançar o objetivo proposto, foi utilizada a pesquisa descritiva, sendo 

que a abordagem do problema apresenta aspectos de natureza qualitativa e quantitativa. O 

procedimento para a coleta de dados foi a pesquisa documental, por meio do exame dos 

planos de ensino apresentados pelos docentes à coordenação do curso em estudo. A amostra 

do estudo corresponde a 335 planos de ensino analisados no período de 2008 a 2012. As 

estratégias de ensino identificadas em tais planos de ensino foram divididas por áreas do 

conhecimento, e dentre as mais utilizadas, estão: aulas expositivas, aplicação de exercícios, 

estudos de caso, debates e seminários. Para análise dos dados utilizou-se o teste de 

comparações múltiplas de proporções, cujos resultados indicaram que existem diferenças 

significantes entre as proporções de utilização das estratégias de ensino analisadas, quando 

comparadas por áreas de conhecimento. Espera-se que os resultados deste trabalho 

contribuam para docentes e gestores educacionais na análise de estratégias que estão sendo 

aplicadas no ensino da contabilidade. O estudo poderá subsidiar a gestão acadêmica nas 

reflexões e ações que envolvam a qualificação dos docentes quanto a procedimentos didáticos 

pedagógicos para uma melhor aplicação na educação contábil. 

 

Palavras-chave: Técnicas de Ensino; Educação Contábil; Planos de Ensino. 
 

Área Temática: Educação e Pesquisa em Contabilidade 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 As mudanças da prática da contabilidade, devido à convergência das normas 

brasileiras às normas internacionais, a expansão do ensino superior e o aumento do número de 

programas de pós-graduação em contabilidade, gerou grandes transformações na educação 

contábil (MIRANDA; CASA NOVA; CORNACHIONE Jr., 2013). Carvalho e Salotti (2013) 

reforçam que a adoção às normas internacionais de contabilidade no Brasil, representa um 

grande desafio para professores e estudantes da área contábil. 
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 Aliadas a essas mudanças, Silva et al. (2013) destacam ainda que as exigências do 

mercado de trabalho por profissionais críticos guiados por princípios e não por regras, 

fundamentam a importância do desenvolvimento do ensino e do exercício da docência, pois 

os docentes participam e contribuem para a capacitação dos profissionais contábeis que irão 

atuar no mercado. Assim, Hernandes, Peleias e Barnalho (2006) afirmam ser fundamental 

que, além do conhecimento técnico contábil, o docente possua formação acadêmica e 

conhecimento dos métodos de ensino para que seja um profissional qualificado para a 

docência.  

 Em relação aos métodos de ensino, Petrucci e Batiston (2006) esclarecem que o 

professor que conhece e utiliza as estratégias de ensino pode tornar suas aulas mais atraentes e 

eficazes para a aprendizagem de seus alunos. Nesse sentido, foram realizados estudos que 

trataram das técnicas e estratégias de ensino aplicadas na educação contábil (LEAL; 

CORNACHIONE Jr., 2006; ARAÚJO; RODRIGUES, 2006; PARISOTTO; GRANDE; 

FERNANDES, 2006; MAZZIONE, 2009; MADUREIRA; SUCCAR Jr.; GOMES, 2011; 

QUIRINO et al., 2011; MIRANDA; LEAL; CASA NOVA, 2012; NGANGA et al., 2013; 

SILVA et al., 2013).  

 Nesse contexto, o presente estudo investiga os métodos aplicados no ensino da 

contabilidade divulgado pelos docentes nos planos de ensino, por meio do seguinte problema 

de pesquisa: Quais as estratégias de ensino foram propostas pelos docentes no Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis declarados nos planos de ensino? 

 Com a finalidade de responder ao problema acima descrito, a presente pesquisa tem 

por objetivo geral identificar as estratégias de ensino aplicadas no Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis declaradas pelos docentes nos planos de ensino das disciplinas oferecidas 

por um curso vinculado a uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública brasileira. A 

amostra corresponde a 335 planos de ensino analisados no período de 2008 a 2012. 

 A investigação a que esta pesquisa se propõe justifica-se pela relevância do ensino da 

contabilidade no contexto nacional, principalmente, com a adoção às normas internacionais de 

contabilidade em nosso país, que representa novos desafios no modelo educacional na área 

contábil (CARVALHO; SALOTTI, 2013). Segundo Miranda et al. (2013, p. 87), “há uma 

grande necessidade de ações no sentido de fortalecer a pesquisa sobre Educação Contábil no 

cenário brasileiro”.  

Quanto à análise aos planos de ensino, Masetto (2003, p.175) aborda que, 

obrigatoriamente, os professores devem organizar o planejamento das disciplinas que irão 

ministrar. O autor reforça que tal procedimento normalmente é para atender questões 

burocráticas, o que explica o “fato de vários professores simplesmente mudarem as datas e 

apresentaram o mesmo plano do ano anterior, tendo assim cumprido sua obrigação”. 

Nesse contexto, é relevante ressaltar que, caso o docente considere que a organização 

do plano de ensino é apenas para atender normas e regras acadêmicas, tal planejamento não 

irá cumprir com seu objetivo de indicar os métodos e estratégias adotadas no processo ensino 

e aprendizagem. Assim, torna-se importante investigar como são declaradas as estratégias de 

ensino aplicadas na educação contábil pelos docentes nos planos de ensino. 

 Espera-se que esta pesquisa contribua para a discussão em torno do tema e seus 

reflexos na gestão acadêmica e formação do docente quanto a procedimentos didáticos 

pedagógicos aplicados no processo ensino-aprendizagem na educação contábil. 

O trabalho está dividido em cinco seções, o que inclui esta introdução. Em seguida, na 

segunda seção, aborda-se a revisão da literatura, considerando definições concernentes às 

estratégias de ensino e os planos de ensino. Na terceira seção, apresenta-se a metodologia 

adotada. Na quarta seção, apresenta-se a discussão e análise dos resultados e, por fim, as 

considerações finais que estão presentes na última seção. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 A revisão da literatura apresenta, inicialmente, definições relacionadas às estratégias 

de ensino utilizadas pelos professores no processo de aprendizagem, bem como, expõe os 

principais métodos de ensino apresentados na literatura. Por fim, são expostos alguns estudos 

correlatos relacionados ao tema pesquisado.  

 

2.1 Estratégias de Ensino Utilizadas no Processo de Aprendizagem 

 Aprendizagem envolve um processo de desenvolvimento de várias características e 

habilidades de uma pessoa. No âmbito universitário, aprender envolve a busca pela 

informação e pelo conhecimento, com o objetivo de adquirir a capacidade de desenvolver 

ações ligadas ao exercício de uma profissão (GIL, 2007).  

 Segundo Masetto (2003, p. 43), uma “aprendizagem significativa é aquela que envolve 

o aluno como pessoa, que permite e ajuda a transferir o aprendizado na universidade para 

outras circunstâncias da vida e suscita modificações até mesmo na responsabilidade do 

aprendiz”. 

 De acordo com Petrucci e Batiston (2006), desenvolver a aprendizagem requer que o 

professor motive os alunos, promovendo a criatividade, a curiosidade, e a segurança. A 

utilização das estratégias de ensino contribui para o alcance de tais objetivos, pois elas são 

capazes de tornar as aulas mais atraentes e significativas para os alunos (PETRUCCI; 

BATISTON, 2006). 

 Nesse sentido, o termo estratégias (métodos)  de ensino refere-se aos meios que serão 

utilizados pelo professor para desenvolver o processo de aprendizagem com os alunos, de 

acordo com cada atividade e resultados esperados (MASETTO, 2003). 

 Anastasiou e Alves (2003, p. 68) esclarecem que estratégia “é a arte de aplicar ou 

explorar os meios e condições favoráveis e disponíveis, com vista à consecução de objetivos 

específicos”. Os autores abordam também que o uso do termo “estratégia” justifica-se pelo 

fato de o professor ser um verdadeiro estrategista, pois ele deve estudar, selecionar, organizar 

e propor os melhores instrumentos para transmitir de forma eficaz o conhecimento a seus 

alunos (ANASTASIOU; ALVES, 2003). 

 Nesse contexto, o interesse e motivação dos alunos no transcorrer da aula são 

determinados pela maneira com que o professor planeja suas atividades de sala. Uma escolha 

adequada das estratégias de ensino pode influenciar e facilitar a relação do professor com o 

aluno, contribuindo para a construção do conhecimento (MAZZIONI, 2009). 

Miranda, Leal e Casa Nova (2012) afirmam que é fundamental que os docentes 

tenham domínio das estratégias de ensino para que escolham as melhores alternativas para 

cada situação específica da aprendizagem, envolvendo os alunos em sala de aula. 

 Neste contexto, o planejamento de uma disciplina pode ser definido como um 

processo de organização e sistematização das ações do professor, mediante o qual se pode 

conferir maior eficiência às atividades educacionais para alcançar os objetivos estabelecidos 

(MASETTO, 2003; GIL, 2007). 

 As decisões tomadas no processo de planejamento estão contidas em documentos 

chamados de planos. Nesse sentido, Malusá (2003, p.166) define plano de ensino como sendo 

“um documento organizado de forma sequencial, respeitando os itens que o compõem, 

expressando, em todo o seu contexto, as decisões tomadas sobre a prática do professor”. A 

autora esclarece ainda que, para ser eficaz, o plano de ensino deve ser claro e preciso, 

discorrendo sobre tudo que ocorre durante o curso, mas levando em consideração que o plano 

deve estar aberto para alterações que forem necessárias durante o curso.  
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 O plano de ensino, ou plano de disciplina, deve ser composto pela identificação, 

ementa, objetivo, conteúdo, estratégias, avaliação, cronograma e bibliografia. No tópico das 

Estratégias de Aprendizagem, o docente irá descrever as estratégias de ensino que serão 

utilizadas, ou seja, os caminhos que o mesmo irá utilizar para alcançar os objetivos de 

aprendizagem (MALUSÁ, 2003). 

 Miranda, Leal e Casa Nova (2012) afirmam que é fundamental que os docentes 

tenham domínio das estratégias de ensino para que escolham as melhores alternativas para 

cada situação específica da aprendizagem, envolvendo os alunos em sala de aula. Nesse 

sentido, destacam-se algumas estratégias de ensino usuais, tais como: Aula Expositiva; 

Seminário; Estudo de Caso; Estudo Dirigido; Aulas Práticas e de Laboratório; Debates. 

 A escolha e uso das estratégias de ensino requerem a identificação das características 

de cada uma delas. A aula expositiva, por exemplo, permite ao professor transmitir 

informações a seus alunos e é uma das mais antigas e tradicionais estratégias de ensino 

(PETRUCCI; BATISTON, 2006). Tal estratégia é definida na literatura como uma 

“comunicação verbal estruturada, utilizada pelos professores com o objetivo de transmitir 

determinados conteúdos aos alunos” (LOPES, 2002, p. 39). Neste contexto, Godoy (2000, 

p.75)  reforça que “ mesmos que a aula expositiva possa ser empregada para se atingir uma 

gama de objetivos educacionais, normalmente tem estado mais voltada à transmissão de 

conhecimentos”. 

 Outra estratégia de ensino é o seminário que, para Veiga (2002, p. 110), é uma 

“técnica de ensino socializado, na qual os alunos se reúnem em grupos com o objetivo de 

estudar, investigar, um ou mais temas, sob direção do professor”. Nessa estratégia de ensino, 

os alunos são os elementos ativos de sua própria aprendizagem, e a participação do professor 

não é predominante, cabendo a ele conduzir discussões e debates, estimulando a participação 

dos alunos e garantindo que o assunto exposto pelo grupo esteja correto (BORDENAVE; 

PEREIRA, 2002; VEIGA, 2002; PETRUCCI; BATISTON, 2006). 

 Gil (2007, p.171) esclarece que “o seminário permite o desenvolvimento de múltiplas 

habilidades, tais como: trabalho em equipe, coleta de informações, produção de 

conhecimento, organização das ideias, comunicação, argumentação e elaboração de relatórios 

de pesquisa”.  

 Por sua vez, o estudo de caso tem por objetivo preparar o aluno para sua vida 

profissional, colocando-o em contato com situações reais ou simuladas (MASETTO, 2003; 

GIL, 2007). Para Marion e Marion (2006), essa estratégia de ensino contribui de forma eficaz 

para o aprendizado dos alunos, pois desenvolve habilidades de pensar, analisar e tomar 

decisões. Ainda segundo os autores, o estudo de caso coloca o aluno no lugar do tomador de 

decisão, constituindo-se numa ferramenta importante no ensino na área de negócios, pois une 

à sala de aula a realidade das organizações (MARION; MARION, 2006). 

 Já de acordo com o método de estudo dirigido, os alunos executam uma atividade 

determinada pelo professor, que oferece um roteiro de estudo, com o objetivo de que os 

alunos explorem o material disponibilizado através de leitura, compreensão, interpretação e 

análise, dentro do que foi proposto pelo professor (VEIGA, 2002). Para Marion e Marion 

(2006, p. 47), “o estudo dirigido é uma prática dinâmica, criativa e crítica da leitura, o que 

leva o aluno a uma melhor compreensão de textos escritos”.  

 Petrucci e Batiston (2006) esclarecem que, no estudo dirigido, o professor não 

apresenta o conhecimento em si, mas os caminhos necessários para a obtenção desse 

conhecimento. Assim, o aprendizado ocorre com o esforço individual do aluno. Em síntese, o 

estudo dirigido desenvolve no aluno a reflexão, a criatividade, a compreensão, a análise, 

favorecendo um aprendizado mais significativo (MARION; MARION, 2006). 
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 Para Masetto (2003, p. 126), “o melhor local de aprendizagem para a formação dos 

profissionais é o próprio ambiente em que se vive e se atua profissionalmente”. Nesse sentido, 

aulas práticas e de laboratório são uma opção relevante na busca da aproximação do aluno 

com a realidade profissional, motivando e gerando interesse nos estudantes (MARION; 

MARION, 2006). 

 Em relação ao ensino em Contabilidade, Petrucci e Batiston (2006) mostram que aulas 

práticas e de laboratório proporcionam a união da prática com a teoria, sendo interessante 

desenvolver aulas com características semelhantes às de escritórios de contabilidade ou de 

empresas, através das quais os alunos desempenham atividades de um contador, 

proporcionando uma vivência importante com a profissão. 

 Outro método de ensino é o debate, que tem por objetivo principal permitir que o 

aluno expresse sua opinião em público, concluindo que a discussão entre todos é mais rica do 

que a experiência de uma só pessoa (MASETTO, 2003). Para que essa estratégia seja eficaz, é 

necessário que os alunos tenham informações, sendo essas obtidas por meio de estudos 

bibliográficos (CASTANHO, 2002). 

 Além dessas estratégias de ensino abordadas, o Quadro 1 apresenta a descrição de 

outras técnicas de ensino também evidenciadas na literatura pesquisada. 

 

Quadro 1 – Caracterização das Estratégias de Ensino 

Estratégias de ensino Descrição 

Aprendizagem baseada em 

problema (PBL) 

A aprendizagem baseada em problemas, trata-se de uma metodologia formativa 

que estimula o estudante a uma atitude ativa e que apresenta uma lógica 

semelhante à da pesquisa científica, já que, a partir de um problema, constroem-

se hipóteses, buscam-se dados, que são analisados e discutidos até se chegar a 

uma conclusão (GIL, 2007, p. 177).  

Diálogos sucessivos 

A técnica tem por objetivo debilitar o dogmatismo de uma pessoa, ou pessoas, 

demasiadamente convencidas da certeza de suas opiniões. Como tal, contribui 

para criar uma atitude mais científica e objetiva sobre a realidade, baseada na 

desconfiança de que outros podem estar com a razão (BORDENAVE; 

PEREIRA, 2002, p. 179). 

Discussões 

Este método é bastante tradicional, pois sua aplicação sugere aos educandos a 

reflexão acerca de conhecimentos obtidos após uma leitura ou exposição, 

dando-se oportunidade aos alunos para formular princípios com suas próprias 

palavras, sugerindo a aplicação desses princípios (MARION; MARION, 2006, 

p. 42- 43).  

Dramatizações 

Desenvolve a empatia, a capacidade de desempenhar papéis de outros e de 

analisar situações de conflito segundo não só o próprio ponto de vista, mas 

também o de outras pessoas envolvidas (MASETTO, 2003, p. 108).  

Ensino com pesquisa 

É uma estratégia fundamental para a melhoria da qualidade dos cursos de 

graduação. Essa técnica permite o desenvolvimento de várias aprendizagens, 

tais como: tomar iniciativa na busca da informação, dados e materiais 

necessários para o estudo; entrar em contato com as mais diferentes formas de 

informações; selecionar, organizar, comparar, analisar, correlacionar dados e 

informações (MASETTO, 2003, p. 104).  

Ensino com projeto 

O ensino por projeto cria condições para que o aluno aprenda a propor o 

encaminhamento e desenvolvimento de determinada situação. Além de ajudar o 

aluno a relacionar a teoria com a prática, relacionar as disciplinas entre si 

encaminhando para uma atitude interdisciplinar e para um exercício de 

integração dos conhecimentos de diferentes áreas (MASETTO, 2003, p. 106).  

Exercícios 

Devem ser usados de modo complementar as aulas expositivas, servindo para 

fixar e compreender melhor o ensino teórico. A criatividade do professor na 

elaboração dos exercícios é fator indispensável para o sucesso do método. Esses 

exercícios devem ser elaborados para reforçar o conteúdo apresentado 

(MARION; MARION, 2006, p. 45-46).  
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Exposições e Visitas técnicas 

Esta metodologia de ensino possibilita consolidar, aprimorar os conhecimentos 

e habilidades adquiridas em sala de aula e aplica-las ao meio, à realidade. Pode-

se durante uma visita técnica examinar as necessidades do aprendizado, através 

da aprendizagem vivencial. Nesse momento, os alunos podem identificar suas 

dificuldades e facilidades no aprendizado de um conteúdo (MARION; 

MARION, 2006, p. 38).  

Formulação de questões 

Esta estratégia consiste em dividir a classe em pequenos grupos com a tarefa de 

formular questões para serem respondidas por professor, especialistas ou 

estudantes que procederam a algum tipo de apresentação. Trata-se de uma 

estratégia muito eficaz para estimular os estudantes a falar, pois à medida que se 

reúnem com dois ou mais colegas, os estudantes sentem-se mais à vontade para 

dizer o que pensam. Além disso, o grupo de colegas serve para promover uma 

espécie de triagem das questões levantadas, eliminando o que for irrelevante ou 

impertinente (GIL, 2006, p. 171).  

GV e GO (grupos de 

verbalização e de 

observação) 

Consiste em dividir os alunos em dois grupos, atribuindo ao primeiro, chamado 

de verbalização, a função de discutir um tema e ao segundo, chamado de 

observação, a análise crítica da dinâmica de trabalho seguida pelo primeiro 

grupo. Desta maneira realizam-se dois objetivos: análise de um tema importante 

e treinamento dos alunos em dinâmica de grupo (BORDENAVE; PEREIRA, 

2002, p. 159).  

Jogos de empresa 

Os jogos de empresa permitem ao aluno aprender numa realidade imitada. 

Neles, o aluno é levado a aprender pela realização das tarefas nas mesmas 

condições que são encontradas na realidade. A utilização dos jogos estimula os 

alunos a exercitar as habilidades necessárias ao seu desenvolvimento intelectual, 

quando se trabalha com intuição e raciocínio, características hoje exigidas no 

mundo dos negócios (MARION; MARION, 2006, p. 48-49).  

Júri simulado  

É a simulação de um júri em que, a partir de um problema, são apresentados 

argumentos de defesa e acusação. Pode levar o grupo à análise e avaliação de 

um fato proposto com objetividade e realismo, à crítica construtiva de uma 

situação e à dinamização do grupo para estudar profundamente um tema real 

(ANASTASIOU; ALVES, 2003, p. 92).  

Painel 

O painel é uma forma ativa de apresentar um tema, já que um grupo de pessoas 

que discutem informalmente entre si, desperta mais interesse nos alunos que 

uma só pessoa que expõe. A finalidade fundamental do painel é ajudar os alunos 

a analisar os diversos aspectos de um tema ou problema (BORDENAVE; 

PEREIRA, 2002, p. 160). 

Palestras 

É uma estratégia que tem por objetivo motivar profissionalmente a turma, por 

meio do testemunho de profissionais bem-sucedidos. A palestra é uma 

estratégia de ensino interessante, pois viabiliza o contato do aluno com o mundo 

extra acadêmico (PETRUCCI; BATISTON, 2006, p. 288).  

Simpósio 

 É a reunião de palestras e preleções breves apresentadas por várias pessoas 

(duas a cinco) sobre um assunto ou sobre diversos aspectos de um assunto. 

Possibilita o desenvolvimento de habilidades sociais, de investigação, amplia 

experiências sobre um conteúdo específico, desenvolve habilidades de 

estabelecer relações (ANASTASIOU; ALVES, 2003, p. 93) 

Fonte: Organizado pelos autores. 

 

 Masetto (2003) ressalta que, além de conhecer as técnicas de ensino, espera-se que o 

professor desenvolva a capacidade de adaptação ao utilizar tais técnicas no decorrer do curso, 

pois a escolha do método adotado nas aulas poderá favorecer alguns alunos e não ser aceito 

por outros. 

 O autor esclarece ainda a importância da diversificação das técnicas, pois, “se um 

curso todo é dado sob a forma de aulas expositivas, não estará desenvolvendo a habilidade de 

trabalhar em grupo, de se expressar, de resolver problemas, apesar de estar desenvolvendo a 

capacidade de ouvir e receber informações” (MASETTO, 2003, p. 88).  
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 Em relação ao ensino da contabilidade, alguns estudos foram realizados para analisar 

as estratégias e métodos adotados pelos docentes. No próximo tópico, evidenciam-se os 

resultados desses estudos. 

 

2.2 Estratégias Aplicadas no Ensino da Contabilidade: Estudos Correlatos 

 O estudo de Leal e Cornachione Jr. (2006) teve como objetivo verificar a relação entre 

a utilização do método ‘aula expositiva’ e a sua contribuição para o processo de formação 

educacional. Para atingir esse objetivo, foram realizadas entrevistas com professores e alunos 

do curso de contabilidade da FEA/USP. A pesquisa evidenciou que a participação dos alunos 

em sala de aula é mais válida para sua formação do que a utilização de aulas expositivas, 

sendo apropriada a conjugação da exposição com outros métodos de ensino que incluem a 

participação do discente. 

 Com o intuito de contribuir com o aprimoramento do ensino-aprendizagem na área 

contábil, Araújo e Rodrigues (2006) buscaram testar se o método PBL é aplicável às 

disciplinas de Contabilidade Geral e Contabilidade Gerencial. O instrumento de coleta de 

dados utilizado foi um questionário aplicado aos alunos após serem submetidos ao método 

PBL. Entre os resultados da pesquisa, percebeu-se que a mudança do método tradicional para 

o método PBL possibilitou uma oportunidade de variar a rotina das aulas, proporcionando 

uma aprendizagem mais fácil e ampla na percepção dos alunos. 

 Na atuação profissional, Parisotto, Grande e Fernandes (2006) verificaram quais as 

estratégias de ensino que mais contribuem na preparação para a atuação do profissional 

contábil. O estudo foi realizado com os alunos do Curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Regional de Blumenau e da Universidade Federal de Santa Catarina. Entre os 

resultados, foi possível concluir que os alunos preferem estratégias de ensino que aproximam 

a experiência prática da profissão contábil, destacando assim as técnicas de aulas práticas e 

laboratórios. 

 Nesse sentido, Silva et al. (2013), procuraram verificar se as práticas de ensino em 

contabilidade estão contribuindo para a formação de um profissional reflexivo na área 

contábil. Para isso, foi feito um levantamento com uma amostra de 210 alunos do curso de 

Ciências Contábeis de uma IES pública de Salvador. Os autores constataram que as 

estratégias de ensino mais utilizadas são as tradicionais, como aula expositiva e seminários. 

Em relação às estratégias que desenvolvem atitudes reflexivas dos alunos, como debates, 

discussões baseadas em problemas e estudo de casos, essas são pouco utilizadas, de acordo 

com os respondentes. 

 Mazzione (2009) buscou compreender as estratégias de ensino-aprendizagem mais 

significativas na percepção dos alunos e professores do curso de graduação em Ciências 

Contábeis da Universidade Comunitária Regional de Chapecó. Os resultados mostraram que 

41,03% dos oitenta e três alunos que responderam o questionário indicaram que a aula 

expositiva é a estratégia de ensino mais utilizada. Em relação aos docentes, dos nove que 

responderam o questionário, 25,81% também relataram que a aula expositiva é a principal 

técnica de ensino. Assim, os resultados indicaram que, entre as estratégias utilizadas pelos 

professores, destacam-se a exposição oral dialogada, resolução de exercícios e a realização de 

seminários.  

 Miranda, Leal e Casa Nova (2012) também realizaram uma pesquisa com o propósito 

de identificar quais as técnicas de ensino que proporcionam maior significado ao ensino de 

contabilidade na percepção de alunos e professores. Eles analisaram, por meio de 

questionários, uma amostra de 151 estudantes e 18 docentes do curso de Ciências Contábeis 

da Universidade Federal de Uberlândia. Os resultados apontaram que as estratégias de ensino 

mais significativas na opinião dos professores e dos alunos são aquelas consideradas 
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tradicionais, como: aula expositiva, trabalhos em grupo, estudo de caso, aulas práticas em 

laboratórios, debates, estudo dirigidos, ensino com pesquisa.  

 Nesse mesmo sentido, Nganga et al. (2013) buscaram verificar quais as principais 

estratégias de ensino adotadas na educação contábil na área de Contabilidade Gerencial que 

proporcionam maior eficácia ao aprendizado, na percepção dos professores. Para alcançar 

esse objetivo, foram aplicados questionários, sendo a população composta por 41 professores. 

Os autores identificaram que as técnicas mais utilizadas no ensino da Contabilidade Gerencial 

foram aula expositiva, debates, ensino com pesquisa, jogos/simulações, estudo dirigido, 

estudo de caso, seminário, visitas técnicas e laboratório. Além disso, os autores destacaram 

não haver divergências entre as estratégias aplicadas e as consideradas mais eficazes pelos 

professores no ensino da Contabilidade Gerencial. 

 Madureira, Succar Jr. e Gomes (2011) investigaram os métodos de ensino que são 

aplicados nos cursos de Ciências Contábeis e de Administração de Empresas da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro. Para tanto, foram aplicados questionários a uma amostra de 24 

professores e 55 alunos. Dentre os resultados obtidos, verificou-se que os métodos de ensino 

centrados nos alunos, tais como, Estudo de Caso, Simulações e Jogos, contribuem de forma 

eficaz para a aprendizagem dos mesmos. Além disso, a pesquisa revelou que, no curso de 

Administração de Empresas, há uma maior utilização desses métodos citados; já no curso de 

Ciências Contábeis, os mais usados são os métodos tradicionais. 

 Com o propósito de analisar a relação entre as estratégias de ensino e o desempenho 

dos estudantes, a pesquisa de Quirino et al. (2011) buscou identificar se há relação entre os 

estilos de aprendizagem, as metodologias utilizadas e o desempenho dos estudantes do curso 

de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para tanto, 

aplicaram-se questionários aos alunos e docentes, sendo possível verificar que as técnicas de 

ensino mais empregadas foram aula expositiva, discussão em sala e estudo de caso. 

Constatou-se, ainda, que não ocorreu relação entre as estratégias de ensino e o desempenho 

médio da turma analisada. 

 O estudo de Oliveira et al. (2013) teve como objetivo geral analisar se existe relação 

entre as variáveis idade, gênero e estilo de aprendizagem na percepção de estudante de 

contabilidade sobre o emprego de estratégias lúdicas. Segundo os autores, “atividade lúdica é 

definida por toda e qualquer tipo de atividade alegre e descontraída, desde que possibilite a 

expressão do agir e interagir” (OLIVEIRA, 2013, p. 246). Para alcançar o objetivo, realizou-

se a coleta de dados por meio da aplicação de questionário. A amostra foi constituída por 206 

estudantes matriculados no curso de Ciências Contábeis em uma universidade federal do sul 

do Brasil. Os resultados apontaram indícios de relação entre os estilos de aprendizagem e a 

percepção dos estudantes quanto ao uso de estratégias lúdicas em sala de aula.  

 Verificou-se, nos estudos analisados, a importância de os docentes do curso de 

Ciências Contábeis terem um conhecimento vasto das estratégias de ensino, pois tais 

estratégias contribuem para que eles tenham sucesso em seu trabalho de promover o 

conhecimento. No entanto, observou-se que os métodos de ensino tradicionais, 

principalmente, o método de aula expositiva, são amplamente utilizados. Nesse sentido, 

constatou-se que é imprescindível que o professor varie as estratégias de ensino, sendo 

importante que ele conheça todas as estratégias disponíveis, não apenas as tradicionais, pois 

isso possibilita que ele escolha a mais adequada às necessidades e estilos de aprendizagem de 

seus alunos. 

 No próximo tópico, apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização do presente estudo. 
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3 METODOLOGIA 

 Considerando o objetivo proposto para este estudo, que visa a identificar as estratégias 

aplicadas no ensino da contabilidade, a pesquisa classifica-se, quanto aos objetivos, como 

descritiva. Segundo Gil (1988, p. 46), a pesquisa descritiva envolve a “descrição das 

características de determinada população”. Para Raupp e Beuren (2008, p. 81), “descrever 

significa identificar, relatar, comparar, entre outros aspectos”. 

 Em relação à abordagem do problema, foram utilizadas simultaneamente a pesquisa 

qualitativa e a quantitativa. Oliveira (2011, p. 80) aborda que “esses métodos de pesquisa 

qualitativos e quantitativos são diferentes, mas não excludentes. Podem ser usadas em 

conjunto e de forma complementar numa mesma pesquisa”.  

 Nesse sentido, a etapa qualitativa foi aplicada na apreciação dos planos de ensino 

apresentados à coordenação de curso, enquanto a parte quantitativa da pesquisa envolveu a 

análise estatística no tratamento dos dados coletados, referentes às estratégias e métodos 

identificados nos planos de ensino. 

 O procedimento técnico adotado para a coleta de dados foi a pesquisa documental. 

Inicialmente, solicitou-se a autorização para análise dos planos de ensino, ao coordenador de 

curso de uma instituição pública brasileira que oferece o curso de Ciências Contábeis que já 

atua na educação contábil há 50 anos, sendo essa autorização prontamente concedida. A 

instituição em estudo possui atualmente uma média de 850 alunos matriculados nos turnos 

integral e noturno e conta com mais de 2.000 egressos. Ainda, possui 29 docentes lotados no 

curso de Ciências Contábeis e recebe docentes de outras unidades acadêmicas (Matemática, 

Direito, Administração e Economia) que ministram aulas no curso. 

  Os planos de ensino analisados abrangeram os períodos de 2008 a 2012, que 

correspondem à consolidação de um currículo completo, pois a duração do curso é de 5 anos. 

Foi analisado no plano de ensino das disciplinas o tópico ‘metodologia’, pois é nesse tópico 

que os docentes descrevem os métodos e estratégias de ensino adotadas no decorrer do 

semestre. A amostra corresponde a 335 planos de ensino analisados no período citado. 

Conforme mencionado, a primeira etapa da coleta de dados foi qualitativa, tendo sido 

realizada a leitura de todos os planos de ensino com o intuito de levantar as estratégias 

adotadas para cada disciplina. Os dados foram organizados em planilhas, indicando as 

estratégias de ensino apresentadas pelos docentes, especificadas por Semestre e por Turnos 

(integral/ noturno). Além disso, essas estratégias foram separadas por núcleos de 

Conhecimento. 

 A Instituição de ensino estudada, apresenta em sua estrutura interna os núcleos de 

conhecimentos, sendo tais núcleos compostos por docentes que ministram disciplinas 

específicas de cada área, sendo: Contabilidade Pública e Tributária (CPT), Auditoria, Perícia e 

Governança (APG), Contabilidade Gerencial e Finanças (CGF) e Contabilidade Geral e 

Societária (CGS). 

 Assim, para este estudo, foram consideradas as seguintes áreas: Contabilidade 

Pública/Tributária; Contabilidade Gerencial; Contabilidade Societária e 

Gestão/Administração, sendo esta última composta por disciplinas do curso de Administração 

oferecidas no curso de Ciências Contábeis. Importante destacar que as disciplinas Auditoria e 

Perícia, bem como as de outros cursos como, Direito e Economia, foram classificadas em 

‘Outras áreas’. 

 Para a análise quantitativa dos dados, procurou-se comparar as proporções de 

utilização das estratégias de ensino entre Núcleos de Conhecimento. Para isso, utilizou-se o 

teste de comparações múltiplas de proporções proposto por Biase e Ferreira (2009), a 

estatísticas é apresentada no Quadro 2.  A hipótese H0 é de que não existe diferença entre as 

proporções avaliadas.  
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   Quadro 2: Estatística teste de Comparações Múltiplas 

𝜒2 =
(�̂�𝑖, �̂�𝑖′)

2

𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑖) + 𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑖′) − 2𝑐𝑜𝑣(�̂�𝑖, �̂�𝑖′)
 

Fonte: Biase e Ferreira (2009) 

 

 Esta estatística possui distribuição assintótica qui-quadrado com v = k graus de 

liberdade, sendo 𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑖) e 𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑖′) as variâncias dos estimadores �̂�𝑖 e �̂�𝑖′, respectivamente, 

e 𝑐𝑜𝑣(�̂�𝑖, �̂�𝑖′) é a covariância entre eles. Também 𝜋𝑖 corresponde à proporção que será 

comparada a outra proporção 𝜋𝑖′ , sendo i≠i’. 

 Com base na metodologia apresentada, foram elaborados os resultados e discussões da 

pesquisa, os quais serão apresentados no próximo tópico. 

 

4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Neste tópico, apresentam-se os resultados alcançados na análise dos dados. Na 

primeira parte, evidencia-se a caracterização da amostra do estudo, ou seja, os planos de 

ensino analisados. 

 

4.1 Caracterizações da Amostra 

 A pesquisa foi realizada com base nos planos de ensino apresentados pelos docentes à 

coordenação de curso. A análise abrangeu os períodos de 2008 a 2012, que corresponde à 

consolidação de um currículo completo (5 anos), conforme mencionado na metodologia. Por 

meio da análise dos planos de ensino, verificou-se a quantidade de disciplinas oferecidas, 

especificando-as por ano, semestre e turno. A Tabela 1 apresenta o panorama das disciplinas 

oferecidas no curso em estudo e os planos de ensino identificados e que indicaram a 

metodologia adotada. 

 

Tabela 1: Caracterização da Amostra 

Ano/ Semestre Turno 
Disciplinas 

Oferecidas 

Apresentou  

Plano de Ensino 

Apresentou 

Metodologia 

2008/1 Noturno 15 6 5 

2008/2 Noturno 21 5 4 

2009/1 Noturno 26 23 20 

2009/1 Integral 5 5 5 

2009/2 Noturno 31 22 22 

2009/2 Integral 10 7 7 

2010/1 Noturno 36 30 29 

2010/1 Integral 15 14 14 

2010/2 Noturno 41 35 33 

2010/2 Integral 21 19 19 

2011/1 Noturno 46 27 24 

2011/1 Integral 26 15 15 

2011/2 Noturno 50 25 24 

2011/2 Integral 31 21 20 

2012/1 Noturno 50 20 20 

2012/1 Integral 36 16 15 

2012/2 Noturno 50 31 31 

2012/2 Integral 41 28 28 

Total 551 349 335 

                 Fonte: Dados da pesquisa 

  

Os resultados indicam que, das 551 disciplinas oferecidas durante o período analisado, 

apenas 349 destas, que corresponde a 63,3%, apresentaram à coordenação de curso seus 
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planos de ensino. Tais planos apresentam uma estrutura básica, o que inclui o tópico 

“metodologia”. É nesse tópico que os docentes indicam as estratégias de ensino que serão 

utilizadas na disciplina ministrada. Dos 349 planos de ensino apresentados à coordenação, 

335 destes (95,9%) expõem a metodologia adotada no planejamento das aulas a serem 

ministradas no curso.  

 É oportuno ressaltar que o currículo atual da instituição em estudo entrou em vigor no 

primeiro semestre de 2007, período no qual ocorreu uma transição de currículos. O presente 

estudo considerou apenas as disciplinas do novo currículo. Assim, na Tabela 1, apresentam-se 

as disciplinas de cada semestre, tendo em vista que, no primeiro semestre de 2008, o total de 

disciplinas ofertadas foi de 15. Isso é justificado pelo fato de que nesse semestre 

apresentavam-se apenas três turmas com o currículo atual, com média de 5 disciplinas cada. 

 Quanto ao turno integral, este teve início em 2009; dessa forma, foram analisados os 

planos de ensino do turno integral a partir do primeiro semestre de 2009.  

 

4.2 Análise e Discussão das Estratégias de Ensino 

 A análise dos planos de ensino apontou as estratégias que foram indicadas pelos 

docentes no período estudado. A Tabela 2 evidencia as estratégias que foram identificadas na 

coleta de dados, bem como os percentuais de utilização das mesmas. Para esta análise, a 

amostra corresponde às 335 disciplinas cujos docentes apresentaram os planos de ensino.  

Tabela 2: Estratégias de Ensino 
 

                             Fonte: Dados da pesquisa 

 As técnicas trabalhos práticos, trabalhos de campo e oficinas foram classificadas como 

‘outras’, pela baixa frequência de utilização nos planos de ensino analisados. 

 Ao analisar a Tabela 2, verifica-se que, dentre as estratégias de ensino mais utilizadas, 

estão as aulas expositivas (93,45%), aplicação de exercícios (63,99%), estudos de caso 

(34,52%), debates (30,95%) e seminários (23,81%). Tais resultados corroboram com os 

achados de outros estudos que indicaram que tais métodos de ensino, principalmente, aulas 

expositivas, ainda são as mais utilizadas pelos professores no ensino da contabilidade (LEAL; 

CORNACHIONE JR., 2006;  MAZZIONE, 2009; MADUREIRA; SUCCAR JR., GOMES, 

2011; MIRANDA; LEAL; CASA NOVA, 2012; SILVA et al., 2013, NGANGA et al., 2013). 

 Leal e Cornachione Jr. (2006) abordam que a utilização somente do método aula 

expositiva pode causar a passividade do aluno e não promover a integração professor-aluno. 

Os autores consideram que “a concepção da educação apoiada por esse método não prioriza a 

Nº Estratégia 
Percentual 

Geral 

1 Aula Expositiva 93,45 

2 Exercícios 63,99 

3 Estudos de Caso 34,52 

4 Debates 30,95 

5 Seminários 23,81 

6 Estudos Dirigidos 17,26 

7 Trabalhos de Pesquisa 12,20 

8 Laboratório 8,63 

9 Dinâmicas de Grupo 16,96 

10 Palestras 3,87 

11 Projeção de Filmes e Vídeos 3,87 

12 Painel Integrado 2,08 

13 Discussões 7,44 

14 Visitas Técnicas 4,46 

Outras Trabalhos Práticos; Trabalhos de 

Campo; Oficinas. 

6,25 
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construção conjunta do conhecimento, mas sim a sua exposição pelo professor” (LEAL; 

CORNACHIONE JR., 2006 p.93). 

  De acordo com o estudo de Miranda, Leal e Casa Nova (2012), as estratégias  

identificadas nesse estudo como as mais utilizadas, de acordo com os planos de ensino, são as 

técnicas educacionais consideradas “tradicionais” na literatura educacional, tanto para o aluno 

como para o professor, são métodos que indicam a transmissão de conhecimento. Espera-se 

que os docentes tragam para o ambiente educacional uma dinâmica diferente de aulas, torne-

se o mediador do desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, propiciando aos mesmos 

a construção do conhecimento. 

 De acordo com o estudo de Miranda, Leal e Casa Nova (2012), as estratégias que se 

apresentaram nesse estudo como as mais utilizadas, de acordo com os planos de ensino, são as 

técnicas de ensino consideradas “tradicionais” na literatura educacional. 

 Ao analisar as estratégias de ensino adotadas, procurou-se verificar a utilização das 

mesmas por núcleos de conhecimento (Gerencial; Societária; Tributária e Pública; 

Gestão/Administração e outros), conforme descrito na metodologia. Nesse sentido, a Tabela 3 

apresenta os percentuais de utilização das estratégias de ensino nas disciplinas separadas por 

núcleos de conhecimento, os percentuais foram identificados pela contagem do número de 

vezes que as estratégias foram evidenciadas pelos docentes. 

 

Tabela 3: Estratégias de Ensino por Áreas de Conhecimento 

Estratégias 

Contabilidade 

Gerencial (1) 

(%) 

Contabilidade 

Societária (2) 

(%) 

Contabilidade 

Tributária/ 

Pública (3)(%) 

Gestão/ 

Adm.  

(4) (%) 

Outras 

(0) (%) 

1.Aula Expositiva 100,00 88,00 100,00 98,08 92,50 

2.Exercícios 82,61 77,00 50,00 44,23 56,67 

3.Estudos de Caso 43,48 37,00 11,11 59,62 21,67 

4.Debates 19,57 43,00 22,22 32,69 25,83 

5.Seminários 8,70 31,00 44,44 25,00 20,00 

6.Estudos Dirigidos 2,17 30,00 5,56 26,92 4,17 

7.Trabalhos de Pesquisa 10,87 25,00 11,11 22,22 4,17 

8.Laboratório 10,87 6,00 0,00 5,77 12,50 

9.Dinâmicas de Grupo 17,39 8,00 16,67 30,77 18,33 

10.Palestras 13,04 4,00 11,11 0,00 0,83 

11.Proj.de Filmes e Vídeos 0,00 0,00 0,00 17,31 3,33 

12.Painel Integrado 0,00 0,00 0,00 13,46 0,00 

Discussões 4,35 9,00 11,11 0,00 10,00 

13.Visitas Técnicas 17,39 1,00 0,00 11,54 0,00 

14.Outras 8,70 11,00 0,00 3,85 3,33 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Verificou-se que a estratégia mais utilizada pelos docentes, indicada no plano de 

ensino, foi a estratégia 1 (aula expositiva), sendo esta também utilizada em todas as 

disciplinas das áreas de conhecimento contabilidade gerencial e contabilidade societária. 

Importante ressaltar, que a aula expositiva poderá ser empregada para atingir os objetivos 

educacionais propostos nas diversas áreas do conhecimento, mas seu propósito está voltado à 

transmissão de conhecimentos, o que inibi a participação efetiva dos alunos na construção do 

conhecimento (GODOI, 2000).  

 Os resultados por áreas de conhecimento mostram que, na ‘Área contabilidade 

gerencial’, as estratégias 11, 12 e 13 (projeção de filmes e vídeos, leituras dirigidas e painel 

integrado) não foram apresentadas nos planos de ensino. Já as mais utilizadas foram as 

estratégias 1, 2 e 3, que são: aula expositiva, exercícios e estudos de caso. Tais estratégias 

também foram encontradas no estudo de Nganga et al. (2013) como sendo as estratégias mais 

utilizadas no ensino da contabilidade gerencial.  
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 Entretanto, no presente estudo, as estratégias 5 e 6, que são seminários e estudos 

dirigidos, foram pouco apresentadas nos planos de ensino das disciplinas de ‘contabilidade 

gerencial’, com percentuais de 8,70% e 2,17%, respectivamente, conforme mostra a Tabela 3. 

Tal resultado é divergente daquele evidenciado na pesquisa de Nganga et al. (2013), pois os 

autores identificaram que, dentre as técnicas mais utilizadas no ensino da contabilidade 

gerencial indicado pelos docentes da área, estão o estudo dirigido e o seminário. 

 Na ‘Área contabilidade societária’, a evidenciação do uso de estudos de caso foi de 

37%, ou seja, não é um percentual relevante. Carvalho e Salotti (2013) relataram que os 

docentes da FEA/USP adotaram a nova abordagem da utilização de estudos de casos para o 

ensino das normas contábeis internacionais, o propósito é proporcionar aos estudantes a 

participação no processo de tomada de decisão e promover discussões sobre os diferentes 

tratamentos contábeis sugeridos pelas novas normas. Os autores abordam que os estudos de 

casos são desenvolvidos pelos docentes da FEA/USP envolvendo situações reais divulgadas 

pelas empresas, ou situações hipotéticas criadas para tratar determinados temas relacionados à 

contabilidade financeira. 

 Importante destacar que a estratégia ‘visitas técnicas’ nos núcleos ligados à área 

contábil foi evidenciada somente na contabilidade gerencial (17,3%). Carvalho e Salotti 

(2013) apontam que visitas às empresas brasileiras, que já convergiram às normas 

internacionais de contabilidade, estão sendo usadas pelos docentes da FEA/USP como 

metodologias de ensino, permitindo aos alunos conhecer os efeitos práticos da adoção. 

Segundo os autores, os alunos participam de entrevistas com diretores financeiros ou 

controllers que compartilham suas opiniões sobre a atuação do contador e os principais 

desafios no processo de convergência à novas internacionais de contabilidade enfrentados 

pelas empresas e a participação do profissional contábil neste processo (CARVALHO; 

SALOTTI, 2013).  

 Na ‘Área contabilidade tributária/pública’, as estratégias 8, 11, 12, 13 e 15 

(laboratório, projeção de filmes e vídeos, leituras dirigidas, painel integrado e visitas técnicas) 

não foram apresentadas nos planos de ensino das disciplinas que compõem essa área de 

conhecimento. O mesmo se pode observar na ‘Área Gestão Administrativa’, pois as 

estratégias 10 e 14 (palestras e discussões) também não foram utilizadas, segundo os planos 

de ensino. 

Para analisar as áreas de conhecimento, utilizou-se também a análise de diferenças de 

proporções, considerando um nível de 5% (0,05) de significância para a análise e as mesmas 

hipóteses citadas. Nesse sentido, as hipóteses testadas foram: 

H0: não existe diferença entre as proporções avaliadas. 

H1: existe diferença entre as proporções avaliadas.  

 Quando os p-valores das comparações de proporções forem menores ou iguais ao 

valor nominal de significância de 0,05, a hipótese de nulidade será rejeitada e, caso contrário, 

a hipótese nula não será rejeitada. A Tabela 4 destaca os resultados encontrados na 

comparação das estratégias com as áreas de conhecimento estudadas. 
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Tabela 4 Teste de comparação múltiplas entre as proporções para cada Áreas de 

Conhecimento. 
Áreas 

Estratégias 

1X2 1X3 1X4 2X3 2X4 3X4 

Aula Expositiva 0,045 1,000 0,983 0,274 0,104 0,993 

Exercícios 0,928 0,096 0,000 0,163 0,000 0,976 

Estudos de Caso 0,909 0,134 0,454 0,240 0,065 0.004 

Debates 0,051 0.997 0,597 0,400 0,653 0,883 

Seminários 0,042 0,034 0,336 0,697 0,886 0,451 

Estudos Dirigidos 0,002 0,993 0,030 0,142 0,978 0,302 

Trabalhos de Pesquisa 0,209 0,999 0,981 0,548 0,060 0,990 

Laboratório 0,745 0,471 0,789 0,823 0,999 0,865 

Dinâmicas de Grupo 0,562 0,999 0,359 0,838 0,004 0,581 

Palestras 0,178 0,992 0,047 0,689 0,790 0,369 

Projeção de Filmes e Vídeos 1,000 1,000 0,000 1,000 1,121 0,018 

Painel Integrado 1,000 1,000 0,002 1,000 0,000 0,051 

Discussões 0,751 0,790 0,845 0,989 0,179 0,404 

Visitas Técnicas 0,004 0,108 0,730 0,999 0,117 0,430 

     Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os resultados apontam que, ao se comparar a ‘Área 1 - Contabilidade Gerencial’ com 

a ‘Área 2- Contabilidade Societária’, a hipótese nula (H0), que propunha não haver diferenças 

estatisiticamente significantes entre as proporções de utilização, foi rejeitada para as 

estratégias de ensino 1, 5, 6 e 15 (aula expositiva, seminários, estudos dirigidos e visitas 

técnicas), pois essas apresentaram diferenças significantes (p-valores <0,05), evidenciando 

que as proporções para essas estratégias são diferentes, ou seja, possuem percentuais 

diferentes de utilizaçao de uma área para outra. Dentre essas estratégias, pode-se destacar a 

estratégia 5 (seminários) que, conforme mostra a Tabela 3, apresentou diferentes percentuais, 

sendo, na área de ‘contabilidade gerencial’ (Área 1), de 8,70% e, na área de ‘contabilidade 

societária’ , de 31,0%.  

 Percebe-se que a estratégia 5 (seminários), quando considerada na área de 

‘contabilidade gerencial’ e a área de ‘contabilidade tributária/pública’, evidencia diferença, 

indicando que essa estratégia é utilizada em maior grau nas disciplinas de contabilidade 

tributária/pública (44,44%) e, em menor grau, nas disciplinas da área de contabilidade 

gerencial (8,70%), conforme apresentado na Tabela 3. 

 Comparando a ‘Área 1-Contabilidade Gerencial’ com a ‘ Área 4 -

Gestão/Administração’, verifica-se que as estratégias que evidenciaram proporções diferentes 

foram 2, 6, 10, 11 e 13 (exercícios, estudos dirigidos, palestras, projeção de filmes e vídeos, 

painel integrado), destacando-se a estratégia 6 (estudos dirigidos) que, na área de 

‘contabilidade gerencial’, obteve um percentual de 2,17%, e, na área de 

‘gestão/administração’, de 26,92%, sendo assim, mais utilizada na área de 

gestão/administração. Tal resultado difere com os encontrados por Nganga et al (2013) que 

identificaram a estratégia estudo dirigido como sendo uma dos mais utilizados no ensino da 

Contabilidade Gerencial. 

 Quando comparada a ‘Área 2- Contabilidade Societária’ com a ‘Área 3- Contabilidade  

Tributária/Pública’, percebe-se que a hipótese de nulidade não foi rejeitada, pois nenhuma 

estratégia apresentou diferenças significantes entre as proporções. Já quando comparanda a 

‘Área  2 Contabilidade Societária’ com a ‘Área 4 Gestão/Administração’,  as que apresentam 

tais diferanças foram as estratégias 2, 9 e 13 (exercícios, dinâmicas de grupo e painel 

integrado), otendo dinâmicas de grupo (n. 9) um percentual de utilização de 8,0% na ‘Área 2’ 

e, de 30,77%, na ‘Área 4’, como pode ser visto na Tabela 3. 
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 A Tabela 4 evidenciou que, ao se comparar a ‘Área Contabilidade  Tributária/Pública’ 

com a ‘Área Gestão/Administração’, os resultados mostram que as diferenças significantes 

foram entre as estratégias 3 e 11 (estudo de caso e projeção de filmes e vídeos). Como 

exemplo, pode-se citar a estratégia estudo de caso (n. 3) que, de acordo com a Tabela 3, 

apresentou na área de contabilidade tributária/pública (Área 3) o percentual de 11,11% e, na 

área de ‘gestão/administração’, 59,62%.  

 Vale ressaltar que tal estratégia (estudo de caso) obteve o maior percentual (59,62%) 

de utilização na área de ‘gestão/administração’ quando comparada com as demais áreas 

relacionadas à contabilidade. Tal resultado corrobora com o estudo de Madureira, Succar Jr. e 

Gomes (2011), pois os autores verificaram que os métodos de ensino centrados nos alunos, 

tais como, Estudo de Caso, Simulações e Jogos, são mais utilizados no curso de 

Administração do que no curso de Ciências Contábeis. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo deste estudo foi identificar as estratégias de ensino aplicadas no Curso de 

Graduação em Ciências Contábeis declaradas nos planos de ensino pelos docentes das 

disciplinas oferecidas por uma IES pública brasileira. No período analisado de 2008 a 2012, 

constatou-se que, das 551 disciplinas oferecidas pelo curso estudado, apenas 63,3% destas, 

apresentaram à coordenação de curso seus planos de ensino. Assim, a amostra do estudo foi 

de 335 planos de ensino analisados e que apresentaram o tópico de metodologia. 

 Dentre as estratégias de ensino declaradas pelos docentes nos planos de ensino, as 

mais utilizadas, considerando o percentual geral, foram: aulas expositivas (93,45%), aplicação 

de exercícios (63,99%), estudos de caso (34,52%), debates (30,95%), seminários (23,81%), 

estudos dirigidos (15,18%), trabalhos de pesquisa (12,20%) e dinâmicas de grupo (16,96%). 

  Na análise das estratégias de ensino aplicadas nas disciplinas, utilizou-se uma divisão 

das mesmas por núcleos (áreas) do conhecimento. As estratégias aula expositiva, aplicação de 

exercícios e estudo de caso são apontados com maior frequência. 

Importante destacar que a aula expositiva sugere a ‘transmissão de conhecimentos’ 

focada no professor, que se torna um mero divulgador do conhecimento  (LEAL; 

CORNACHIONE JR., 2006). Neste contexto, o docente deve procurar novas dinâmicas e 

estratégias de ensino para suas aulas, tornando um mediador do diálogo do aluno com a 

‘construção de conhecimento’  

 Outros estudos que investigaram os métodos de ensino aplicados à contabilidade, 

também identificaram que a estratégia ‘aulas expositivas’ é apontada como sendo a mais 

utilizada pelos professores de contabilidade (LEAL; CORNACHIONE JR., 2006; 

MAZZIONE, 2009; MADUREIRA; SUCCAR JR., GOMES, 2011; MIRANDA; LEAL; 

CASA NOVA, 2012; SILVA et al., 2013, NGANGA et al., 2013). 

  No entanto, a aplicação dessa estratégia apresenta limitações para o ensino 

aprendizagem, principalmente, pelo fato da atuação preponderante do professor, restringindo 

a participação dos alunos em sala de aula (LOPES, 2002; MASETTO, 2003). Para que a 

estratégia de ensino seja eficaz e proporcione um aprendizado de qualidade, é importante a 

participação ativa do aluno. Nesse sentido, Petrucci e Batiston (2006) sugerem a aula 

expositiva dialogada, tendo em vista que tal método provoca discussões em sala de aula e 

proporciona a participação dos discentes.  

 Os resultados deste estudo apresentaram que as estratégias como aprendizagem 

baseada em problema (PBL), grupos de verbalização e de observação (GV e GO) e jogos de 

empresa não foram citadas pelos professores nos planos de ensino. Assim, vale ressaltar a 

importância do conhecimento por parte dos docentes das diversas estratégias de ensino 

disponíveis para aplicação no processo ensino-aprendizagem. Os jogos de empresa, por 
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exemplo, permitem que os alunos desenvolvam habilidades intelectuais, de intuição e 

raciocínio, que são exigidas nas negociações empresariais, apresentando-se como uma 

estratégia eficaz no ensino da contabilidade (MARION; MARION, 2006). 

 Para a análise complementar dos dados, aplicou-se um teste de comparações múltiplas 

de proporções, para verificar a existência de diferenças significativas entre as proporções de 

utilização das estratégias de ensino, tendo sido as disciplinas separadas por Núcleos de 

conhecimento. Os resultados evidenciaram que as estratégias de ensino investigadas 

apresentam diferenças significativas entre as proporções. Como exemplo, temos: aula 

expositiva, seminários, estudos dirigidos e visitas técnicas.  

 Espera-se que os resultados deste trabalho contribuam para docentes e gestores 

educacionais na análise de estratégias que estão sendo aplicadas no ensino da contabilidade. O 

estudo poderá subsidiar a gestão acadêmica nas reflexões e ações que envolvam a qualificação 

dos docentes quanto a procedimentos didáticos pedagógicos para uma melhor aplicação na 

educação contábil. Recomenda-se que seja analisada a realidade de condições que cada 

instituição de ensino oferece e também que não se limite a utilização de estratégias de ensino 

tradicionais, sejam aplicados outros métodos instrucionais no processo educacional. 

 Importante ressaltar que o desconhecimento dos objetivos do plano de ensino poderá 

refletir nas ações dos docentes, que adotam o mesmo apenas para cumprir normas 

burocráticas (MASETTO, 2003). Muitos docentes, quando oferecem a mesma disciplina de 

períodos anteriores, apenas alteram datas e apresentam o mesmo plano de ensino, sem 

conhecer o perfil da turma e nem mesmo os estilos de aprendizagem dos alunos. Tal fato foi 

evidenciado neste estudo, o qual observou que diversos planos de ensino eram os mesmos 

apresentados em semestres anteriores.  

 Essa ação poderá influenciar na aplicação de estratégias que não atendam ao processo 

ensino e aprendizagem. Assim, destaca-se a importância dos docentes planejarem suas aulas e 

levarem em consideração os estilos de aprendizagem. Segundo Oliveira et al (2013), a 

identificação dos estilos de aprendizagem faz-se necessário para uma escolha adequada das 

estratégias de ensino.  

 A limitação da pesquisa refere-se à amostra que tratou somente de uma instituição de 

ensino. Nesse sentido, os resultados não poderão ser generalizados, o que não impede a 

avaliação dos resultados e sua influência na educação. Sugere-se, para pesquisas futuras, uma 

análise da relação entre os estilos de aprendizagem dos alunos e as estratégias utilizadas pelos 

professores na área contábil, bem como analisar qualitativamente os procedimentos e 

objetivos adotados pelos docentes na escolha das estratégias de ensino aplicadas nas 

disciplinas ministradas. 
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