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RESUMO:  

O estudo tem como objetivo analisar por meio do Inventário dos Estilos de Aprendizagem de 

Kolb quais são os estilos de aprendizagem e modalidades didáticas de preferência entre os 

acadêmicos de Ciências Contábeis de acordo com a geração a que pertencem. Quanto ao 

método, foi feito um levantamento por meio de questionários aplicados durante os meses de 

setembro a dezembro de 2016 aos acadêmicos da 2º,4º e 5º série do curso de Ciências Contábeis, 

resultando em uma amostra de 202 respondentes. Verificou-se que os acadêmicos de Ciências 

Contábeis pertencem à Geração Z (77%) e Geração Y (23%) que são os indivíduos que possuem 

idade até 23 anos e de 24 a 37 anos, respectivamente. Da amostra analisada não houve 

respondentes pertencentes às Gerações X e Baby Boomers. Em relação ao Estilo de 

Aprendizagem das Gerações Z e Y foram identificados dois estilos predominantes: 

Convergente e Assimilador. Verificou-se que as modalidades didáticas de preferência dos 

acadêmicos da Geração Z são: aula expositiva, simulação com o uso de softwares, discussão 

geral e em grupos; e que as modalidades didáticas de preferência dos acadêmicos da Geração 

Y são: aula expositiva, simulação com o uso de softwares, discussão em grupos, dramatização 

e estudo de caso. A pesquisa contribui para o desenvolvimento da produção científica brasileira 

que não dispõe de estudos acerca dos estilos de aprendizagem e das modalidades didáticas de 

preferência dos acadêmicos de Ciências Contábeis, de acordo com a geração a que pertencem.  

 



 

 

Palavras-Chave: Geração X, Y, Z e Baby Boomers; Estilos de Aprendizagem; Ensino da 

Contabilidade. 

 

Área Temática: Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC). 

1 INTRODUÇÃO 

 

Comumente, nas salas de aula do ensino superior, estudantes e professores das gerações 

Baby Boomer, X, Y e Z compartilham o mesmo ambiente de aprendizagem.  Em geral 

professores das gerações Baby Boomers e X orientados por modalidades didáticas tradicionais 

e espontâneas, objetivam formar estudantes, em sua maioria, das gerações Y e Z, com estilos 

de aprendizagem e percepções de mundo totalmente distintas. O encontro de gerações que 

possuem experiências, vivências culturais e tecnológicas heterogêneas trazem desafios 

pedagógicos, abrindo espaço para discussões sobre as características do processo de 

aprendizagem de cada geração, considerando-se que, possivelmente, cada geração possui 

características diferenciadas na retenção e transmissão de informações. Cabe citar que ainda é 

vigente a compreensão de atos pedagógicos que exigem a aplicação dos modelos tradicionais 

positivistas, a partir de medidas, comportamentos esperados, regrados e pré-determinados, 

independente das condições do aprendiz ou de suas experiências culturais (Osório, 2010), 

emergindo conflitos dessa relação pedagógica quando há o encontro de diferentes gerações no 

espaço da sala de aula (Santos Neto & Franco, 2010).  

O conceito de gerações vem sendo retomado em estudos sociológicos que apontam para 

as desigualdades de gênero, culturais e geracionais, inclusive no que se refere ao desafio das 

gerações mais velhas em relação às mais novas assim como das instituições de ensino, pois, as 

dificuldades existentes entre professores e alunos estão relacionadas às orientações ou visões 

de mundo distintas de cada geração (Weller, 2010). 

Pesquisas relacionadas nos últimos anos constataram que os indivíduos da geração Z 

possuem as tecnologias como extensão do próprio corpo permitindo a execução de diversas 

atividades simultaneamente e exigindo propostas pedagógicas diferenciadas, baseadas em 

mecanismos tecnológicos (Campos & Silveira, 2010; Siqueira, Albuquerque & Magalhães, 

2012). Os padrões comportamentais dos discentes Geração Y apresentaram como 

predominância a resiliência na reestruturação dos aspectos pessoais com capacidade de superar 

as limitações impostas pelas gerações anteriores (Roncon, Souza, Beltrame & Lavarda, 2013), 

além disso a aprendizagem da Geração Y possui uma base construtivista, por meio da interação 

e compartilhamento no rumo da concepção de um novo conhecimento ou de novas práticas 

(Latoski & Mello, 2016). Cabe destacar, que os indivíduos das Gerações X, Y, Z possuem 

facilidade para adaptação as mudanças, contudo, os valores e visão de mundo são distintas e 

devem ser trabalhadas para evitar conflitos (Nascimento, Santos, Valentim & Cabero, 2016). 

Outros estudos abordaram estilos de aprendizagem dos acadêmicos de Ciências 

Contábeis (Valente, Abib & Kusnik, 2007; Silva & Oliveira, 2010; Reis, Paton & Nogueira, 

2012; Nogueira, Espejo, Reis & Voese, 2012; Oliveira, Rafaelli, Colauto & Casa Nova, 2013), 

contudo não relacionaram os resultados encontrados às gerações. Nesse sentido, a pesquisa tem 

como foco contribuir para o desenvolvimento da produção científica brasileira que não dispõe 

de um conhecimento acerca dos estilos de aprendizagem dos acadêmicos de Ciências Contábeis 

de acordo com a geração a que pertencem, trazendo relevância à temática abordada, pois, a 

disseminação de pesquisas que relacionem estilos de aprendizagem e gerações podem 

contribuir para o entendimento das semelhanças e diferenças acerca do processo de 

aprendizagem de cada geração. 



 

 

  Além disso, pretende-se identificar as modalidades didáticas preferidas pelos discentes, 

o que possibilita ao professor o planejamento de suas atividades com vistas a redução da 

assimetria no entendimento do conteúdo proposto e a consequente melhoria no relacionamento 

entre as partes envolvidas (Valente et al., 2007). Ou seja, tais considerações contribuem, para 

o avanço da pesquisa sobre ensino-aprendizagem na área de Ciências Contábeis justificando-se 

a relevância da discussão ora levantada.  

Desse modo, este estudo se propõe a responder a seguinte questão-problema: Quais os 

estilos de aprendizagem e modalidades didáticas de preferência entre os acadêmicos de 

Ciências Contábeis de acordo com a geração a que pertencem? Esta pesquisa tem o 

propósito de analisar por meio do método Kolb quais são os estilos de aprendizagem e 

modalidades didáticas de preferência entre os acadêmicos de Ciências Contábeis de acordo com 

a geração a que pertencem através de uma pesquisa de levantamento com questionários 

aplicados aos acadêmicos de instituições de ensino superior públicas e privadas. 

Quanto aos objetivos específicos, destaca-se a análise quantitativa através de resultados 

estatísticos com os seguintes objetivos: (a) Identificar o perfil e geração dos acadêmicos de 

Ciências Contábeis; (b) Analisar o estilo de aprendizagem dos discentes através do método 

Kolb, conforme a geração; (c) Especificar as modalidades didáticas preferidas pelos acadêmicos 

conforme a geração e; (d) Analisar as diferenças e semelhanças entre os estilos de aprendizagem 

e modalidades didáticas preferidas dos acadêmicos iniciantes e concluintes do Curso de 

Ciências Contábeis, conforme a geração que pertencem. 

Para atingir os objetivos propostos, o estudo é constituído por cinco seções, iniciando 

com essa seção introdutória. Na seção seguinte, é apresentada uma revisão teórica sobre 

gerações, estilos de aprendizagem e modalidades didáticas aplicadas no ensino da 

Contabilidade. Na terceira seção são expostos os delineamentos metodológicos utilizados na 

pesquisa. Os resultados obtidos e análise são abordados na quarta seção. Na última seção são 

realizadas as considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Nesta seção é apresentada a revisão teórica sobre conceito e período de duração de uma 

geração, características das gerações Baby Boomers, X, Y, e Z, estilos de aprendizagem e 

modalidades didáticas comumente utilizadas para o ensino da contabilidade. 

 

2.1 Conceito e Período de Duração de uma Geração 

 

A busca pela compreensão dos aspectos envolvidos no conceito e características 

geracionais tem sido consideradas inclusive em âmbito educacional, embora em primeira 

instância refira-se a um problema de cunho sociológico, conforme sugestiona a abordagem feita 

pelo sociólogo Karl Mannheim (1993), intitulado “o problema das gerações”, na qual o autor 

efetua profundas reflexões sobre contemporaneidade, delimitação temporal, transmissão da 

cultura acumulada e continuidade das mudanças geracionais. O autor menciona que a 

característica de uma posição comum dos nascidos em um mesmo tempo cronológico é a 

possibilidade de processar acontecimentos e experiências de forma semelhante no que tange a 

sua ordenação e estratificação das experiências (Mannheim, 1993; Weller, 2010). 

Em relação ao período de abrangência da duração de cada geração Mannheim (1993), 

critica a posição da maioria dos teóricos de gerações afirmando não ser determinante a distância 

de trinta anos, criticando especialmente a posição positivista de Comte que associou o progresso 

da humanidade à limitação biológica de 30 anos (Weller, 2010). Nesse sentido, ainda hoje não 



 

 

existe um consenso por parte dos estudiosos em relação ao período de duração de uma geração. 

O Quadro 1 apresenta algumas abordagens consideradas por estudiosos da temática em relação 

ao período de duração de uma geração: 

 

Quadro 1: Abordagens sobre o período de duração das gerações 
Autores Gerações Período de Nascimento 

Howe e Strauss (2007) 

Baby Boomer 

Xers (X) 

Millenials (Y) 

Homeland  

1943- 1960 

1961-1981 

1982- 2005 

2005-2025 

Viana (2008) 

Baby Boomer 

Xers (X) 

Millenials (Y) 

1946-1964 

1965-1978 

1979-1992 

Pew Research (2010) 

Baby Boomer 

Xers (X) 

Millenials (Y) 

1946-1964 

1965-1980 

1980-1991 

Santos Neto e Franco (2010) 

Baby Boomer 

Xers (X) 

Millenials (Y) 

Geração Z 

1946-1964 

1965-1978 

1979-1992 

1993 em diante 

Collistochi et al. (2012) 

Baby Boomer 

Xers (X) 

Millenials (Y) 

1946-1964 

1965-1979 

1980 em diante 

Fonte: adaptado de: Howe e Strauss (2007); Viana (2008); Santos e Franco (2010); Pew Research (2010); 

Collistochi et al., (2012). 
 

O Quadro 1 apresenta em ordem crescente de abordagens o período de duração de uma 

geração utilizada por autores nacionais e internacionais. Observa-se que os autores: Viana 

(2008); Pew Research (2010); Santos Franco (2010) e Collistochi et al (2012), tratam de 

maneira semelhante o período de vigência da geração Baby Boomer a qual, segundo eles, 

abrange o período de 1946-1964. Os autores também apresentam similaridade na determinação 

do ano de 1965 como período inicial dos nascidos da Geração X, apresentando pouca 

variabilidade na estipulação do ano final dessa geração, sendo 1978 para Viana (2008); 1980 

para Pew Research (2010), 1978 para Santos Neto e Franco (2010) e 1979 para Collistochi et 

al (2012), acarretando diferenças entre os autores no início da vigência dos nascidos da geração 

Y. Os autores Howe e Strauss (2007) diferem-se dos demais em sua classificação e denominam 

os nascidos a partir de 2005 como homeland ou geração Pátria em tradução literal, estes com 

abrangência até 2025, além disso, determinam que os nascidos até 2005 ainda integram a 

geração Y. Outra diferença significativa, em relação as abordagens, refere-se à consideração 

feita por Santos Neto e Franco (2010) que consideram os nascidos a partir de 1993 como 

Geração Z. Cabe ressaltar que este estudo considerou em sua abordagem o período de geração 

proposto por Santos Neto e Franco (2010) em virtude do alinhamento com as abordagens 

recentes dos estudos geracionais e, principalmente, por considerar a existência da Geração Z, 

ignorada pelas demais abordagens.  

Observa-se, que a definição de uma geração se dá pela possibilidade de processar 

acontecimentos e experiências de forma semelhante entre nascidos em uma mesma época e que 

os conflitos geracionais em âmbito educacional ocorrem principalmente em virtude de 

diferentes concepções de mundo que possuem os indivíduos de distintas gerações (Mannheim, 

1993; Weller, 2010). Dessa forma, as características das gerações descritas pela literatura 

apresentam pouca variabilidade.  

 



 

 

2.2 Características das Gerações Baby Boomers, X, Y e Z 
 

O entendimento das semelhanças e diferenças inerentes a cada período geracional, 

torna-se relevante na busca de respostas acerca dos fenômenos intrínsecos aos processos de 

retenção e transmissão do conhecimento. Em âmbito sociológico, a caracterização da interação 

e particularidades das gerações é relevante ao considerar a premissa de que as dificuldades 

geracionais entre professores e alunos ocorrem principalmente em virtude de visões de mundo 

diferenciadas (Mannheim, 1993; Weller, 2010). Neste prisma, foram elencados os achados de 

estudos recentes que destacam as principais características das gerações. 

 Considerados como uma geração de indivíduos nascidos pós-guerra a geração Baby 

Boomers é constituída por indivíduos que nasceram entre 1946 e 1964, essa geração viu o 

aparecimento da televisão, transformações culturais com ideais de reconstrução do mundo 

(Santos Neto & Franco, 2010) que alcançaram grandes mudanças sociais através de 

movimentos civis, luta das mulheres por igualdade sendo uma geração que se dedicou a luta 

por causas e questionamento de autoridade (Valente, 2011), que valoriza o emprego, 

produtividade e oportunidades de carreira (Collistochi et al., 2012). Cabe ressaltar que com 

relação aos indivíduos da Geração Baby Boomers é ausente na literatura abordagens que 

considerem suas características acadêmicas.  

Nascidos entre o período de 1965 e 1978, os indivíduos da geração Baby Bust ou 

Geração X, cresceram em uma cultura altamente influenciadas pela comunicação em massa, 

apresentando características semelhantes aos pais Baby Boomers em relação a noção de trabalho 

emprego, sendo marcada por movimentos hippies, revolução sexual, ditaduras (Santos Neto & 

Franco, 2010) e valorização do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional bem como a 

autonomia na realização das atividades (Collistochi et al., 2012). Os indivíduos da Geração X 

viveram num período de um alto índice de desemprego e não esperam mais pela segurança e 

estabilidade nos postos de trabalhos (Veloso, Dutra & Nakata, 2016). Ressalte-se que com 

relação aos indivíduos da Geração Baby Bust ou Geração X é ausente na literatura abordagens 

que considerem suas características acadêmicas. 

A Geração Y é composta por indivíduos nascidos entre o período de 1979 a 1992 e foi 

marcada principalmente pela revolução tecnológica e da facilitação digital dos meios de 

consumo (Santos & Franco, 2010), buscam ser reconhecidos pelo trabalho desenvolvido, com 

foco constante no equilíbrio entre a vida pessoal e carreira profissional (Collistochi et al., 2012) 

priorizando o lado pessoal o que os caracteriza como indivíduos que almejam sucesso 

profissional com vistas a possibilidade de consumir o que o mundo industrial lhes oferece 

(Santos Neto & Franco, 2010).  Além disso, cresceram em contato com as tecnologias, são mais 

individualistas e defendem suas opiniões (Veloso et al., 2016). Os acadêmicos da Geração Y 

podem demandar do professor comportamentos de proximidade sem hierarquia e a introdução 

de novas tecnologias na sala de aula (Nogueira, Casa Nova & Carvalho, 2012), sendo que sua 

aprendizagem possui uma base construtivista por meio da interação, compartilhamento e 

geração de um novo conhecimento ou prática (Latoski & Mello, 2016). 

Conhecidos como geração silenciosa, os integrantes da Geração Z, nasceram entre o 

período de 1993 em diante caracterizando-os como indivíduos do mundo virtual (Santos & 

Franco, 2010). Cabe ressaltar que esses indivíduos possuem uma excelente capacidade de 

interatividade, ou seja, conseguem desenvolver diversas atividades ao mesmo tempo (Veiga, 

Souza, Almeida, Castro & Braga Júnior, 2015). Ainda não é clara sua relação com o emprego, 

contudo esses indivíduos têm dificuldades com as estruturas escolares tradicionais e com 

relacionamentos interpessoais (Santos Neto & Franco, 2010). Os acadêmicos da Geração Z 

requerem propostas pedagógicas diferenciadas, pois as tecnologias são extensões do seu 



 

 

cérebro e corpo (Campos & Silveira, 2010), além disso o professor deve estar conectado através 

de redes sociais e tecnologias para postagem e explicação de conteúdo (Siqueira et al., 2012). 

Conforme elencado, a heterogeneidade das características socioculturais das gerações, trazem 

premência na busca pelo entendimento dos aspectos inerentes aos fenômenos de ensino 

aprendizagem, pois, ao considerar que existem diferenças significantes em características 

culturais, tecnológicas e até mesmo ideológicas de acordo com as gerações, não é possível 

descartar a possibilidade da existência de diferenças tão acentuadas no que se refere aos estilos 

de aprendizagem das gerações. 

 

2.3 Estilos de Aprendizagem  

 

O inventário de estilos de aprendizagem original foi criado em 1969 com o objetivo de 

auxiliar os alunos a entenderem o processo de aprendizagem experiencial, bem como seu estilo 

individual único de aprender com a experiência, sendo que o termo “estilo de aprendizagem” 

foi elaborado para descrever as diferenças individuais de como as pessoas aprendem (Kolb & 

Kolb, 2005). O estilo de aprendizagem é influenciado principalmente por demandas ambientais 

de especialização educacional, carreira, trabalho e habilidades na execução de tarefas (Kolb & 

Kolb, 2005), fatores que possivelmente estejam ligados as características socioculturais das 

gerações de acordo com suas vivências culturais, sociais, psicológicas e ideológicas, tornando 

relevante a identificação de algumas características das diferentes gerações que se encontram 

nas salas de aula (Santos Neto & Franco, 2010).  

O Quadro 2 apresenta os estilos de aprendizagem de acordo com o Inventário dos estilos 

de Aprendizagem de Kolb: 

 

Quadro 2: Inventário dos estilos de aprendizagem de Kolb 

Estágio de Aprendizagem Experiencial 
Estilo de 

Aprendizagem 
Estratégias de Aprendizagem 

Observação Reflexiva+ Experiência 

Concreta 
Divergente 

Grupos de discussão, Simulação, 

Estudo de Caso 

Conceitualização Abstrata + Observação 

Reflexiva 
Assimilador 

Compartilhar Conteúdos, Grupos 

de discussão 

Experimentação Ativa+ Conceitualização 

Abstrata 
Convergente 

Sessões Práticas, Compartilhar 

conteúdos 

Experiência Concreta + Experimentação 

Ativa 
Acomodador Estudos de Caso, Sessões Práticas 

Fonte: adaptado de Kolb (1984) e Knowles, Holton e Swanson (2005). 

 

 No Quadro 2 são perceptíveis quatro pontos do Estágio de Aprendizagem experiencial: 

(1) Observação Reflexiva (2) Experiência Concreta (3) Conceitualização Abstrata (4) 

Experimentação Ativa que possibilitam a identificação do estilo de aprendizagem do indivíduo, 

além disso, acrescentou-se algumas estratégias de aprendizagem de acordo com o estágio de 

aprendizagem experiencial do aprendiz. A predominância de preferências de aprendizagem 

determinam o estilo de aprendizagem do aprendiz que também são segregados em quatro: (1) 

divergente: possui como principal habilidade a capacidade imaginativa, sendo bons em gerar 

ideias e debates (2) assimilador: possui como principal habilidade a criação de modelos 

teóricos, concentrando-se principalmente nos conceitos e assimilações abstratas (3) 

convergente: possui como principal habilidade a busca para o encontro de respostas corretas se 

apresentado uma pergunta ou tarefa (4) acomodador: possui como principal habilidade fazer 



 

 

coisas e ter novas experiências, geralmente são intuitivos e impacientes (Claxton & Murell, 

1987). 

 As estratégias de aprendizagem são sugeridas por Knowles et al.,(2005), através de 

estruturação em dois níveis: (1) Nível Macro: dos programas e das turmas com a inclusão dos 

quatro Estágios de Aprendizagem Experiencial e (2) Nivel Micro: das unidades e lições com a 

inclusão dos Estágios de Aprendizagem Experienciais, sendo tais estratégias definidas como 

úteis em cada um dos dois níveis. Na área de Ciências Contábeis em um estudo realizado por 

Valente et al. (2007) constatou-se a predominância do estilo de aprendizagem acomodador 

entre os acadêmicos da amostra pesquisada e o estilo de aprendizagem convergente como 

predominante entre os docentes do curso que também possuem o mesmo estilo de ensino, 

existindo diferenças entre o modo preferido de aprender dos discentes e o modo de ensinar dos 

docentes, possibilitando o seguinte questionamento: estariam tais divergências ligadas a 

Heterogeneidade de gerações? Embora não tenha sido o objetivo do estudo realizado, este é um 

questionamento pertinente considerando-se os resultados obtidos.  

 Os achados do estudo realizado por Reis et al. (2012) confirmaram a predominância do 

estilo de aprendizagem convergente sendo que uma turma apresentou predominância no estilo 

de aprendizagem acomodador, de um total de doze turmas pesquisadas. Observa-se que os 

estudos realizados com vistas a identificação do estilo de aprendizagem dos acadêmicos de 

Ciências Contábeis com a utilização do Inventário dos Estilos de Aprendizagem de Kolb, 

possibilitam afirmar que os estilos de aprendizagem variam de acordo com a amostra 

pesquisada e que os estilos predominantes entre professores e acadêmicos diferem, 

corroborando com as reflexões levantas neste estudo, no que se refere aos possíveis conflitos 

geracionais, abrindo a possibilidade de discutir acerca das modalidades didáticas comumente 

utilizadas ou presentes no cotidiano universitário. 

 

2.4 Modalidades Didáticas Aplicadas no Ensino de Contabilidade 

 

O estudo executado por Valente et al. (2007, p. 71) identificou divergências na 

preferência de aprender dos alunos e de ensinar dos professores. Os autores concluem fazendo 

referência ao desafio no atendimento dos estilos de aprendizagem dos alunos com as seguintes 

palavras: “No entanto, isso pode ser superado, caso o estudante esteja e permaneça motivado 

em aprender e o professor flexibilize o seu modo de ensinar.” Tal afirmativa é relevante pois, 

não há como discutir sobre didática sem considerar a figura do professor e seu ensino. Muitos 

professores estão acomodados a velhos modelos e são resistentes a uma compreensão das 

formas de leitura a apreensão do mundo pelas novas gerações, trazendo um complexo problema, 

pois o mundo das novas gerações entra em choque com o de seus pais e educadores, inclusive 

no que refere a construção do conhecimento (Santos Neto & Franco, 2010).  

Entende-se que a dimensão técnica da didática contempla as estratégias, modalidades 

ou técnicas de ensino que objetivam o desenvolvimento dos conteúdos de maneira eficaz dado 

um determinado contexto e proposta educacional. Direcionando para o contexto das 

modalidade didáticas aplicadas no ensino da Contabilidade,  cabe citar os achados do estudo 

realizado por Miranda, Leal e Casa Nova (2012), onde constatou-se que as modalidades 

didáticas aplicadas no curso de Ciências Contábeis bem como as consideradas mais 

significativas no ensino da Contabilidade por parte de alunos e professores foram: aula 

expositiva, trabalhos em grupo/seminário, estudo de caso, práticas em laboratórios, 

discussões/debates/grupos de oposição, leitura/estudo dirigido, ensino com pesquisa. Além 

disso, o estudo apresentou que as modalidades didáticas consideradas menos significativas no 

ensino da Contabilidade pelos alunos e professores como: aprendizagem experiencial/estágio, 



 

 

visitas técnicas e excursões, formulação de questões, jogos e simulações, simpósio, ensino com 

projeto, Problem Based Learning (PBL), diálogos sucessivos, grupo de verbalização e grupo 

de observação, dramatização e painel integrado. 

O estudo realizado por Borges e Leal (2015) que identificou as principais modalidades 

de ensino aplicadas para o ensino de Contabilidade Gerencial evidenciou que os discentes 

consideram mais significativos para o aprendizado as modalidades didáticas comumente 

utilizadas pelos docentes, quais sejam: trabalho em grupo/ seminário, leitura/estudo dirigido e 

aula expositiva. Resultados semelhantes ao estudo de Borges e Leal (2015) foram identificados 

por Oliveira e Leal (2016), os quais constataram como sendo as modalidades didáticas mais 

utilizadas pelos professores de contabilidade gerencial: aula expositiva, estudo de caso, 

aplicação de exercícios e simulações na percepção dos docentes; e na percepção dos discentes: 

aula expositiva, aplicação de exercícios estudo de caso e seminários, sendo que na percepção 

dos discentes a relação entre professor/aluno é tida como a mais eficaz no processo de ensino 

aprendizagem. 

 A preparação didática também é considerada necessária para os docentes do curso de 

Ciências Contábeis, além da busca pelo domínio de modalidades pouco utilizadas para que haja 

melhor aproveitamento das aulas ministradas, pois, as principais razões apresentadas pelos 

alunos de Ciências Contábeis para a escolha de docentes referência, de acordo com o estudo 

realizado por Miranda, Casa Nova e Cornachione Jr (2012) foram: didática ou metodologia de 

ensino, atitudes e qualidades pessoais do professor, domínio do conteúdo que ensina e 

experiência como profissional da Contabilidade. No tocante às modalidades didáticas aplicadas 

no ensino da contabilidade elencadas pelo estudo já citado de Miranda et al. (2012, p. 1), a 

saber: a aula expositiva, trabalhos em grupo/seminário, estudo de caso, aulas práticas em 

laboratórios, discussões/debates/grupos de oposição, leitura/ estudo dirigido, ensino com 

pesquisa. Ainda, os autores mencionam, que tais modalidades, além de serem as consideradas 

pelos alunos e professores como as mais significativas, são “exatamente as técnicas 

tradicionais” elencadas na literatura educacional. Além disso, conforme mencionado no início 

desse tópico, Valente, Abib e Kusnik (2007) salientam a necessidade de flexibilização do 

professor em relação ao seu modo de ensinar para o atendimento dos estilos de aprendizagem 

dos alunos. Tais perspectivas induzem ao seguinte questionamento: como flexibilizar o modo 

de ensinar para atender os diversos estilos de aprendizagem dos alunos se as modalidades 

didáticas comumente praticadas e tidas como eficazes são exatamente as técnicas tradicionais 

de ensino? Isso ocorre em virtude de desconhecimento dos professores e alunos conforme 

sugerido por Miranda et al. (2012), por acomodação aos velhos modelos citado por Santos Neto 

e Franco (2010) ou por ausência de preparação didática inerente aos cursos de Bacharelado, 

base de formação dos docentes de Contabilidade? 

 É notável que as divergências ou semelhanças na preferência de aprender dos alunos e 

de ensinar dos professores, frente a nova realidade educacional que se apresenta, trazem 

diversos desafios pedagógicos e didáticos, postos aos docentes, as novas gerações e, inclusive, 

às instituições de ensino superior. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória, em virtude de buscar maiores 

informações sobre uma temática pouco desenvolvida com a utilização de procedimento survey 

que consiste no levantamento de informações sobre o comportamento ou atitudes que são 

obtidas por meio da aplicação de questionários (Hair, Babin, Money & Samouel, 2005). 



 

 

O instrumento de coleta de dados da pesquisa foi adaptado do estudo de Costa (2007) e 

está estruturado em duas seções: (a) trata da identificação dos estudantes, com questões tais 

como série, idade, gênero e satisfação com o aprendizado (b) aborda questões relativas aos 

estilos de aprendizagem, com base no Inventário de Estilo de Aprendizagem de David Kolb, de 

modo a identificar o estilo de aprendizagem e as preferências de modalidades didáticas do 

discente. A amostra selecionada para a realização da pesquisa constituiu-se nos acadêmicos da 

2ª, 4ª e 5ª série do curso de Ciências Contábeis de três Instituições de Ensino Superior 

localizadas no Estado do Paraná, mais especificamente nas cidades de Cascavel e Maringá. 

Ressalte-se que a escolha das séries integrantes da amostra se deu pela busca de respostas dos 

alunos iniciantes e concluintes do curso, e que a escolha das Instituições de ensino foi feita por 

conveniência. Nesse sentido, a amostra selecionada caracteriza-se como não probabilística por 

conveniência (Malhotra, 2007). A aplicação foi realizada de forma presencial durante os meses 

de Setembro a Dezembro de 2016, resultando em 254 respondentes, sendo 140 iniciantes e 114 

concluintes do curso de Ciências Contábeis. Os respondentes iniciantes e concluintes são 

acadêmicos de um Centro Universitário privado e de duas Universidades públicas. Do total, 52 

respondentes foram eliminados da amostra por erro no preenchimento das respostas, totalizando 

108 acadêmicos iniciantes e 94 concluintes, o que resultou em uma amostra válida de 202 

acadêmicos que responderam corretamente o questionário, conforme apresentado no Quadro 3: 

 

Quadro 3: Distribuição da amostra válida 

Série em curso 
Total de 

respondentes 
Eliminados Amostra válida Classificação 

2ª Série 140 32 108 Iniciantes 

4ª/5ª Série 114 20 94 Concluintes 

Total 254 52 202 - 

Fonte: Os autores (2016). 

 

 Para análise e discussão dos resultados a amostra foi classificada de acordo com a idade 

e série dos acadêmicos objetivando a identificação da geração, do estilo de aprendizagem e 

modalidades didáticas de preferência dos acadêmicos iniciantes e concluintes do curso. 

Os procedimentos estatísticos foram feitos com a aplicação de técnicas de estatística 

descritiva realizadas com o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), de forma 

a descrever e sumarizar os dados obtidos.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Nesta seção são apresentados e discutidos os dados coletados junto aos acadêmicos por 

meio do instrumento de coleta de dados. Serão apresentados o perfil dos acadêmicos, o estilo 

de aprendizagem e geração a que pertencem e as modalidades didáticas de preferência dos 

alunos apresentando-se uma síntese comparativo sintético sobre os principais achados. 

 

4.1 Perfil e Geração dos Acadêmicos 

 

Para atender o primeiro objetivo específico do estudo, demonstrar o perfil dos 

acadêmicos de Ciências Contábeis, bem como, a sua geração, nesta seção, são apresentadas as 

características referentes à série, idade, geração, gênero, interesse em cursar Ciências Contábeis 

ao prestar vestibular, e satisfação com o aprendizado no curso até o momento, conforme 

apresentado na Tabela 1: 



 

 

 

Tabela 1 - Perfil dos acadêmicos de Ciências Contábeis 

Categorias Subcategorias 

Subtotal dos 

Iniciantes 

Subtotal dos 

Concluintes  
Total 

Quant. % Quant. % Quant % 

Gênero 
Feminino 55 50,93 48 51,06 103 50,99 

Masculino 53 49,07 46 48,94 99 49,01 

Idade 

Até 23 anos 83 76,85 64 68,09 147 72,77 

entre 24 e 37 anos 25 23,15 30 31,91 55 27,23 

entre 38 e 51 anos 0 0 0 0 0 0,00 

acima de 52 anos 0 0 0 0 0 0,00 

Interesse em 

Cursar Ciências 

Contábeis ao 

Prestar Vestibular 

 

Sim 

 

78 

 

72,22 

 

75 

 

79,79 

 

153 

 

75,74 

Não 30 27,78 19 20,21 49 24,26 

Satisfação com o 

Aprendizado do 

Curso 

Sim 80 74,07 44 46,81 124 61,39 

Parcialmente 24 22,22 46 48,94 70 34,65 

Não 4 3,7 4 4,26 8 3,96 

Motivos para 

Insatisfação 

Falta de domínio de docentes 20 35,09 25 26,32 45 29,61 

Metodologia de ensino 14 24,56 19 20 33 21,71 

Falta de compromisso do 

aluno 
11 19,3 23 24,21 34 22,37 

Estrutura curricular 8 14,04 17 17,89 25 16,45 

Falta de professores 1 1,75 4 4,21 5 3,29 

Falta de estrutura do curso 0 0 5 5,26 5 3,29 

Outras 3 5,26 2 2,11 5 3,29 

Fonte: Os autores (2016) 

 

Observa-se na Tabela 1 que os acadêmicos iniciantes do curso de Ciências Contábeis 

integrantes da amostra constituem em sua maioria indivíduos da Geração Z (até 23 anos de 

idade) representando 76,87% dos respondentes, sendo 23,l5% destes, integrantes da Geração Y 

(com idade entre 24 e 37 anos). Os acadêmicos concluintes do curso de Ciências Contábeis 

integrantes da amostra constituem também em sua maioria indivíduos da Geração Z (até 23 

anos de idade) representando 68,09% dos respondentes, sendo 31,91% destes, integrantes da 

Geração Y (com idade entre 24 e 37 anos). Além disso, observa-se que não houveram 

respondentes integrantes da Geração X (entre 38 e 51 anos de idade) e da Geração Baby 

Boomers (acima de 52 anos de idade). Outro ponto relevante é que 72,22% dos acadêmicos 

iniciantes apresentaram real interesse em cursar Ciências Contábeis no momento do vestibular 

estando 74,07% destes, satisfeitos com o aprendizado no curso, sendo que os não satisfeitos ou 

parcialmente satisfeitos (25,29%) apresentaram como motivos de insatisfação a falta de 

domínio dos docentes (35,09%) e metodologia do ensino (24,56%). Em relação aos acadêmicos 

concluintes a realidade é semelhante, pois, 80% dos acadêmicos tinham interesse em cursar 

Ciências Contábeis no momento do vestibular, contudo 48,94% dos acadêmicos concluintes 

apresentam parcial satisfação com o aprendizado sendo que apenas 46,81% apresentam 

satisfação com o aprendizado no curso e 4,26% insatisfação. O motivo para insatisfação ou 

satisfação parcial segundo os alunos concluintes, são: a falta de domínio dos docentes (29,61%), 

falta de compromisso próprio (22,37%) e metodologia do ensino (21,71%).  



 

 

 Os achados da pesquisa permitem afirmar que a amostra analisada apresenta em sua 

composição acadêmicos pertencentes da geração Y e Z em sua maioria do sexo feminino, que 

tinham interesse em cursar Ciências Contábeis no momento do vestibular e que estão satisfeitos 

ou parcialmente satisfeitos com seu aprendizado no curso, tendo como principais motivos para 

insatisfação a falta de domínio dos docentes, a metodologia de ensino utilizada e a falta de 

compromisso por parte dos acadêmicos concluintes. 

 

4.2 Estilos de Aprendizagem e geração 

 

 Para que haja o cumprimento do segundo objetivo específico do estudo que se refere a 

analisar os Estilos de Aprendizagem dos discentes através do Inventário dos Estilos de 

Aprendizagem de Kolb conforme a geração a que pertencem, nesta seção, são apresentadas tais 

características na Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Estilos de aprendizagem e gerações dos acadêmicos de Ciências Contábeis  

 

Estilos  

Acadêmicos Iniciantes Acadêmicos Concluintes 

Geração Z Geração Y Geração Z Geração Y 

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % 

Convergente 33 39,76 10 40,00 31 48,44 12 40,00 

Assimilador 27 32,53 9 36,00 18 28,13 11 36,67 

Acomodador 15 18,07 2 8,00 7 10,94 3 10,00 

Divergente 8 9,64 4 16,00 8 12,50 4 13,33 

 Total 83 100 25 100 64 100 30 100 

Fonte: Os autores (2016). 

 

 Observa-se na Tabela 2 que os acadêmicos iniciantes da Geração Z (com idade até 23 

anos) apresentam como Estilos de Aprendizagem: Convergente (39,76%); Assimilador 

(32,53%), também 18,07% destes apresentam o estilo Acomodador. Os acadêmicos iniciantes 

da Geração Y (com idade entre 24 e 37 anos) apresentam como Estilos de Aprendizagem: 

Convergente (40%); Assimilador (36%) e Divergente (16%). Ressalte-se, portanto que os 

acadêmicos iniciantes da Geração X e Y em geral apresentam predominância nos Estilos de 

Aprendizagem Convergente e Assimilador. Os indivíduos com Estilo de Aprendizagem 

Convergente movem-se para encontrar respostas corretas se apresentado uma pergunta ou 

tarefa, preferem estratégias de aprendizagem baseadas em sessões práticas enquanto que os 

indivíduos que apresentam o Estilo de Aprendizagem Assimilador concentram-se 

principalmente na criação de modelos e assimilações abstratas, preferem estratégias de 

aprendizagem baseadas em grupos de discussão e compartilhamento de conteúdo. 

Os acadêmicos concluintes da Geração Z (com idade até 23 anos) apresentam como 

Estilos de Aprendizagem: Convergente (48,44%); Assimilador (28,13%), também 12,5% destes 

apresentam o estilo Divergente 10,94% o estilo Acomodador. Os acadêmicos concluintes da 

Geração Y (com idade entre 24 e 37 anos) apresentam como Estilos de Aprendizagem: 

Convergente (40%); Assimilador (36,67%)  Divergente (13,33%) e Acomodador (10%). 

Ressalte-se, portanto que os acadêmicos concluintes da Geração X e Y em geral apresentam 

predominância nos Estilos de Aprendizagem Convergente e Assimilador assim como os 

acadêmicos iniciantes. 



 

 

 Os achados do estudo permitem afirmar que os acadêmicos iniciantes e concluintes do 

curso de Ciências Contábeis são integrantes das Gerações Y e Z e apresentam predominância 

nos Estilos de Aprendizagem Convergente e Assimilador. 

 

4.3 Modalidades Didáticas de preferência e Gerações  

 

 Com o intuito de atender o terceiro objetivo específico deste estudo que consiste em 

especificar as modalidades didáticas de preferência dos acadêmicos de Ciências Contábeis de 

acordo com a geração a que pertencem, nesta seção, são apresentadas tais características nas 

Tabela 3: 

 

 Tabela 3 - Modalidades didáticas de preferência e gerações dos acadêmicos de Ciências 

Contábeis 

- 

Estudantes Iniciantes Estudantes Concluintes 

Geração Z Geração Y Geração Z Geração Y 

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % 

Aula Expositiva 31 37,35 9 36,00 20 31,25 13 43,33 

Simulação com o uso de software 14 16,87 7 28,00 7 10,94 2 6,67 

Discussão Geral 9 10,84 2 8,00 6 9,38 2 6,67 

Seminário 8 9,64 1 4,00 5 7,81 0 0,00 

Elaboração Resumos Artigos 8 9,64 0 0,00 6 9,38 2 6,67 

Discussão em Grupos 6 7,23 3 12,00 11 17,19 2 6,67 

Estudo de Caso 5 6,02 2 8,00 4 6,25 4 13,33 

Dramatização 2 2,41 1 4,00 5 7,81 5 16,67 

Total 83 100 25 100 64 100 30 100 

Fonte: Os autores (2016). 

 

 Observa-se que as Modalidades Didáticas de preferência dos acadêmicos iniciantes do 

curso e da Geração Z (idade até 23 anos) são: aula expositiva (37,35%), simulação com o uso 

de softwares (16,87%) e discussão geral (10,84%); e que as modalidades didáticas de 

preferência da Geração Y (idade entre 24 e 37 anos) são: aula expositiva (36%), simulação com 

o uso de softwares (28%) e discussão em grupos (12%). Observa-se que as modalidades 

didáticas de preferência dos acadêmicos concluintes do curso e da Geração Z (idade até 23 

anos) são: aula expositiva (31,25%), discussão em grupos (17,19%), simulação com o uso de 

softwares (10,94%); e que as modalidades didáticas de preferência da Geração Y (idade entre 

24 e 37 anos) são: aula expositiva (43,33%), dramatização (16,67%) e estudo de caso (13,33%). 

 Os achados da pesquisa possibilitam afirmar que a modalidade didática preferida pelas  

Gerações Z e Y, integrantes da amostra é a aula expositiva, possibilitando discussões acerca 

dos principais achados da pesquisa que serão abordados no próximo tópico. 

 

4.4 Discussão sobre os achados da pesquisa 

 

 Com o intuito de atender o quarto objetivo específico deste estudo que consiste em 

discutir sobre as diferenças e semelhanças entre os estilos de aprendizagem e modalidades 

didáticas preferidas dos acadêmicos iniciantes e concluintes do Curso de Ciências Contábeis, 



 

 

conforme a geração que pertencem, a tabela 4, apresenta algumas características que podem 

nortear a discussão sobre os principais achados da pesquisa: 

 

Tabela 4 - Diferenças e semelhanças entre as gerações 

Variável Geração Z Geração Y 

Estilo de Aprendizagem dos 

acadêmicos iniciantes 
Convergente, Assimilador Convergente, Assimilador 

Estilos de Aprendizagem dos  

acadêmicos concluintes 
Convergente, Assimilador Convergente, Assimilador 

Modalidades didáticas de 

preferência dos acadêmicos 

iniciantes 

Aula expositiva, simulação com o uso 

de softwares,  discussão geral 

Aula expositiva, simulação com o uso 

de softwares, discussão em grupos 

Modalidades didáticas de 

preferência dos acadêmicos 

concluintes 

Aula expositiva, discussão em grupos,  

simulação com o uso de softwares 

Aula expositiva, dramatização, 

 estudo de caso 

Fonte: Os autores (2016). 

 

 Os acadêmicos iniciantes e concluintes da Geração Z apresentam as seguintes 

similaridades: (1) Estilo de Aprendizagem: Convergente e Assimilador; (2) Modalidades 

didáticas de preferência: aula expositiva; simulação com o uso de softwares e discussões seja 

geral ou em grupos. Os acadêmicos iniciantes e concluintes da Geração Y apresentam as 

seguintes similaridades: (1) Estilo de Aprendizagem: Convergente e Assimilador. No que tange 

às modalidades didáticas de preferência dos acadêmicos da Geração Y os iniciantes e 

concluintes divergiram em opiniões, pois, os iniciantes preferem: simulação com o uso de 

softwares, discussão em grupos e os concluintes preferem: dramatização, estudo de caso, 

contudo, ambos preferem aulas expositivas, sendo as demais modalidades em segunda e terceira 

opção de preferência, respectivamente. Observa-se que os acadêmicos de Ciências Contábeis, 

independentemente da geração a que pertencem apresentam como predominante o estilo de 

aprendizagem Convergente, que representou nas classificações por geração e por série 40% ou 

mais de representatividade da amostra analisada; e que a modalidade didática de preferência 

por parte dos acadêmicos de Ciências Contábeis independentemente da geração a que 

pertencem é a aula expositiva que representou nas classificações por geração e por série 30% 

ou mais de representatividade.  

 Nesse sentido, desconsiderando-se os aspectos geracionais, os achados deste estudo se 

assemelham com a pesquisa de Reis Paton e Nogueira (2012), onde houve a predominância do 

estilo de aprendizagem convergente entre os acadêmicos de Ciências Contábeis, contudo 

divergem com os achados do estudo de Valente Abib e Kusnik (2007) onde houve 

predominância do estilo de aprendizagem acomodador. Com relação às modalidades didáticas 

de preferência os achados deste estudo assemelham-se com os achados do estudo realizado por 

Borges e Leal (2015) em que houve predominância de preferência pela aula expositiva, além 

disso o estudo desenvolvido por Oliveira e Leal (2016) constatou que a aula expositiva é 

também a mais utilizada pelos docentes de Ciências Contábeis. 

 Cabe ressaltar, que os indivíduos com estilo de aprendizagem Convergente possuem 

habilidade para ir ao encontro de respostas corretas incorporando teoria e prática e preferem 

estratégias de ensino baseadas em compartilhamento de conteúdo e sessões práticas, os 

acadêmicos Assimiladores possuem habilidade na criação e assimilação de modelos teóricos 



 

 

preferindo estratégias de ensino baseadas em compartilhamento de conteúdo e grupos de 

discussão (Kolb, 1984; Knowles et al., 2005).  Este estudo reafirma o exposto, ao encontrar 

como predominantes as modalidades didáticas de preferência das gerações Z e Y a aula 

expositiva, simulação com o uso de softwares, discussões e dramatização que apresentam 

características de compartilhamento de conteúdo, sessões práticas e grupos de discussão. 

 Considerando-se que a aula expositiva é a modalidade aplicada com maior frequência 

pelos docentes de Ciências Contábeis, que também é uma modalidade didática tradicional 

(Miranda et al., 2012), cabe-nos a seguinte indagação: seria esta a modalidade didática preferida 

pelos acadêmicos por ausência de aplicação de modalidades ativas contemporâneas? 

 Uma outra forma de compartilhamento de conteúdo que os acadêmicos das Gerações Y 

e Z demonstraram preferências são: as discussões gerais ou em grupo e as dramatizações, 

contudo, estas são modalidades pouco utilizadas pelos professores no ensino de contabilidade 

(Miranda et al., 2012). Embora as gerações possam apresentar semelhanças em algumas 

características e preferências de aprendizagem, ainda predomina a resistência dos professores 

que continuam acomodados a velhos modelos de ensino (Santos Neto & Franco, 2010), 

tornando as abordagens acerca da temática: Gerações, Estilos de Aprendizagem e Modalidades 

Didáticas um campo amplo e carente de novos estudos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como intuito analisar por meio do Inventário dos Estilos de 

Aprendizagem de Kolb, quais são os estilos de aprendizagem e modalidades didáticas de 

preferência entre os acadêmicos de Ciências Contábeis de acordo com a geração a que 

pertencem, utilizando-se de uma pesquisa de levantamento com questionários aplicados aos 

acadêmicos iniciantes e concluintes de três Instituições de Ensino Superior públicas e privadas 

localizadas no Estado do Paraná. A coleta de dados ocorreu entre os meses de Setembro a 

Dezembro de 2016, resultando em uma amostra de 202 acadêmicos. A seguinte questão 

orientou o estudo: Quais os estilos de aprendizagem e modalidades didáticas de preferência 

entre os acadêmicos de Ciências Contábeis de acordo com a geração a que pertencem? 

Verificou-se que os acadêmicos de Ciências Contábeis são integrantes da Geração Z 

(77%) e Geração Y (23%), que são os indivíduos com idade até 23 anos e com idade de 24 a 

37 anos, respectivamente. Da amostra analisada não houve respondentes das Gerações X e Baby 

Boomers que são os indivíduos com idade entre 38 e 51 anos e acima de 52 anos, 

respectivamente. Com relação ao Estilo de Aprendizagem dos acadêmicos, constatou-se que 

ambas as Gerações Z e Y apresentam predominância em dois Estilos de Aprendizagem: 

Convergente e Assimilador. Em relação aos indivíduos da Geração Z, 40% dos acadêmicos 

iniciantes e 48% dos concluintes apresentam o Estilo Convergente e 33% dos iniciantes e 28% 

dos concluintes apresentam o Estilo Assimilador. Com relação aos indivíduos da Geração Y, 

40% dos iniciantes e 40% dos concluintes apresentam o Estilo de Aprendizagem Convergente 

e 36% dos iniciantes e 37% dos concluintes apresentam o Estilo Assimilador. 

No que tange às modalidades didáticas de preferência, constatou-se que os acadêmicos 

da Geração Z, preferem aprender com as seguintes modalidades didáticas: aula expositiva 37% 

dos acadêmicos iniciantes e 31% dos concluintes, simulação com o uso de softwares 17% dos 

acadêmicos iniciantes e 11% dos concluintes, discussão geral, 11% dos iniciantes e discussão 

em grupos, 17% dos concluintes; e que os acadêmicos da Geração Y preferem aprender com as 

seguintes modalidades didáticas: aulas expositivas (36% dos acadêmicos iniciantes e 31% dos 

concluintes) simulação com o uso de softwares (28% dos iniciantes), discussão em grupos (12% 

dos iniciantes), dramatização (17% dos concluintes), e estudo de caso (13% dos concluintes). 



 

 

Constatou-se que as modalidades didáticas de preferência das gerações Z e Y:  aula expositiva, 

simulação com o uso de softwares, discussões e dramatização, apresentam características de 

compartilhamento de conteúdo, sessões práticas e grupos de discussão que são as estratégias de 

ensino sugeridas para os estilos de aprendizagem convergente e assimilador (Knowles et al., 

2005). A aula expositiva é apontada como a modalidade didática mais utilizada no ensino 

(Miranda et al., 2012) e foi indicada como sendo a de maior preferência por ambas as Gerações 

(Z e Y). 

Ao constatar que a modalidade didática preferida pelas Gerações Z e Y é também a 

modalidade didática mais utilizada no ensino, verifica-se a necessidade de os professores 

repensarem sua postura no que tange a aplicação de modalidades ativas, tidas na literatura como 

pouco utilizadas, buscando atender as demandas do ensino contemporâneo. Embora as gerações 

tenham apresentado preferência por aula expositiva, este achado torna-se questionável ao se 

verificar o contexto atual no qual ainda predominam as abordagens, métodos e estratégias de 

ensino tradicionais, aliadas a aprendizes, com características passivas de aprendizagem, 

próprios do sistema educacional vigente, que ainda apresenta forte influência da antiga e arcaica 

“Ratio Studiorum”, que por sua vez, ressalta o protagonismo do professor na apresentação de 

aulas palestradas e expositivas, para que os alunos, meros receptadores de informação, anotem 

a informação transmitida para posterior replicação desta na avaliação final. Tais indagações, 

aliadas aos achados no estudo poderão subsidiar pesquisas futuras sobre gerações e o ensino da 

Contabilidade, bem como, estimular discussões sobre o sistema educacional vigente e 

metodologias ativas de aprendizagem com foco nas novas gerações.  

 O estudo tem como principal contribuição fornecer subsídios para o entendimento das 

preferências de aprendizagem dos acadêmicos de Ciências Contábeis de acordo com a geração 

a que pertencem, além trazer reflexões sobre o papel do professor frente às novas gerações e a 

necessidade de aprimoramento das modalidades didáticas de ensino utilizadas e tidas, até então, 

como eficazes. Portanto, cabe a reflexão: a modalidade didática predominante, aula expositiva, 

é eficaz a qual modelo de formação, mão de obra passiva ou cidadãos que questionam e 

participam da construção social? A repetição da prática docente serve a que interesses? O 

Século XXI é marcado pela mudança, portanto, quais mudanças são pertinentes na prática e 

papel do docente e discente da área contábil? 

 Como este estudo limita-se a verificação dos Estilos de Aprendizagem e modalidades 

didáticas de preferência dos acadêmicos iniciantes e concluintes do curso de Ciências Contábeis 

de três Instituições de Ensino Superior, pode-se realizar outros estudos englobando séries 

intermediárias e confrontar os resultados apurados. Para pesquisas futuras recomenda-se 

estudos que discutam o isomorfismo na prática docente e o papel do docente na construção da 

identidade do sujeito social, ou restrita a formação de mão de obra passiva. Ainda estudos com 

a aplicação de modalidades ativas, tais como Team Based Learning (TBL), PBL, simulações 

com o uso de tecnologias e outras, também, discussões sobre o impacto na satisfação e 

aprendizado dos estudantes da Geração Z e Y. 
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