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RESUMO 
Este artigo apresenta uma investigação empírica sobre as competências docentes em 

Contabilidade, uma vez que o exercício da docência requer competências distintas da 

profissão de contador. O objetivo da pesquisa é mapear e validar uma matriz de competências 

docentes (conhecimentos, habilidades e atitudes) em Contabilidade para cursos de graduação 

em Ciências Contábeis no Brasil. A pesquisa de natureza aplicada é realizada em dois 

momentos: o primeiro, com abordagem qualitativa do problema, exploratória quanto aos 

objetivos e bibliográfica no mapeamento das competências; o segundo, quantitativa, 

descritiva e de levantamento junto a 378 docentes do eixo de formação profissional de cursos 

de graduação em Ciências Contábeis no Brasil para apreciação da matriz. A análise de dados 

bibliográficos ocorreu nas categorias classe, competências e elementos, evidenciando que não 

se encontra suficientemente clara aos pesquisadores a definição de competências e, 

consequentemente, a de competências docentes. O produto resultante, Matriz de 

Competências Docentes em Contabilidade, formado por um conjunto de dezoito competências 

das classes Educacional, Cognitiva, Social e Acadêmica, engloba a amplitude das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, inerentes à natureza do exercício da docência superior. Dos 

participantes, 93,6% manifestam concordância às competências docentes para o curso de 

graduação em Ciências Contábeis apuradas na pesquisa. Logo, representa um produto 

inovador de pesquisa com utilidade prática na construção de competências docentes 

específicas da Educação Superior, em geral, e em particular em Contabilidade, beneficiando a 

academia e aproximando a pesquisa da sociedade. 

 

Palavras-chave: Docência em Contabilidade; Professor de Contabilidade; Educação em 

Contabilidade; Formação de Professores; Contabilidade. 

 

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

1 INTRODUÇÃO 
O exercício da docência em Contabilidade é complexo. Decorre da relação entre teoria 

e a prática, da preparação para a multiplicidade de funções a serem desempenhadas pelos 

futuros profissionais, da compreensão do processo de ensino-pesquisa-extensão como 

indissociáveis, bem como das constantes mudanças do macroambiente que repercutem na 

academia (Laffin, 2001, Fundação Brasileira de Contabilidade, 2009, International 

Federation of Accountants (IFA), 2010, Miranda, 2011). Consequentemente, exige uma 

formação que capacite seus professores para uma atuação profissional ampla (Zabala, 1998, 

Nossa, 1999). De forma abrangente, Miranda (2011) sugere a qualificação acadêmica, a 

profissional e a pedagógica à formação do professor da Ciências Contábeis. 

Logo, o seu professor apresentar apenas domínio dos conteúdos não é suficiente para a 

formação de profissionais da área contábil, conforme o nível de exigência do mercado 
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(Kuenzer, 1999, Gil, 2006, Laffin, 2005, Andere & Araújo, 2008, Association to Advance 

Collegiate Schools of Business (AACSB), 2010). Estes professores necessitam de uma 

formação pedagógica (inicial e continuada), que desenvolva competências específicas para o 

exercício da docência, distintas das do contador (Laffin, 2001, Araújo, Santana & Rodrigues, 

2009, Miranda, 2010, Miranda, Casa Nova & Cornachione Júnior, 2012). 

Todavia, os estudos na área têm revelado que a formação dos professores não 

contempla a abordagem de competências pedagógicas (Nossa, 1999, Laffin, 2005, Gil, 2006, 

Andere & Araújo, 2008, Slomski, 2008, Marshall, Dombrowski, Garner & Smith, 2010, 

Miranda, 2011, Vendruscolo & Behar, 2014b). Os estudos são recentes e ainda incipientes, 

evidenciando uma área carente de pesquisa e de soluções aos seus problemas específicos 

(Theóphilo, 2004, Coelho, 2004, Cornachione Júnior, 2004, Laffin, 2005, Slomski, 2008, 

Miranda, 2010, Vasconcelos, Cavalcante & Monte, 2012, Vendruscolo & Behar, 2014a, 

Vendruscolo & Behar, 2014b). 

Em síntese, os estudos tangenciam o tema competências docentes e, de forma geral, os 

aspectos destacados repercutem diretamente na formação e no exercício da docência em 

Contabilidade, consequentemente, nas competências docentes de seus professores. Logo, 

interessa refletir de forma aprofundada sobre: que competências são essas? Quais são seus 

elementos? Quais as especificidades para a sua Educação Superior? 

Nesse sentido, a pesquisa objetiva mapear e validar as competências docentes para 

professores do eixo de formação profissional de cursos de graduação em Ciências Contábeis 

no Brasil, identificando os seus elementos. Em relação aos estudos anteriores, as suas 

principais contribuições, de forma inovadora à academia, às entidades reguladoras e à 

sociedade, são: i) construção de uma Matriz de Competências Docentes em Contabilidade; ii) 

interrogação direta aos sujeitos, cuja opinião se desejava conhecer e determinar 

características; iii) apresentação de soluções práticas que atendam aos problemas de formação 

e de capacitação docente contábil. 

O trabalho encontra-se estruturado em cinco seções. A primeira objetiva 

contextualizar o tema do estudo, a construir objeto de pesquisa e a explicitar a sua estrutura. A 

seção 2 contempla a revisão bibliográfica sobre o tema competências docentes, a fim de dar 

sustentação teórica ao objeto de estudo. Na seção 3 evidenciam-se os procedimentos 

metodológicos empregados na pesquisa e os percursos realizados na construção de seu objeto. 

A seção 4 demonstra a construção da Matriz e os resultados das análises efetuadas. Por fim, as 

considerações finais do estudo e as sugestões para futuras investigações. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Competências docentes 
Ao iniciar a investigação, observa-se que o termo competências vem sendo pesquisado 

em diversas áreas do conhecimento, a exemplo da Administração, Psicologia, Direito e 

Educação, apresentando interpretações influenciadas pelas escolas que as conceberam em 

nível mundial. O conceito vem evoluindo de um contexto relacionado ao indivíduo, em 

situações enfrentadas na realização de tarefas, no âmbito de organizações com fins no 

resultado (McClelland, 1973, Spencer L. & Spencer S., 1993, Mclagan, 1996, Mirabile, 1997, 

IFA, 2010), para um contexto social, envolvendo a formação educacional (Le Boterf 1995, 

Durand, 1998, Perrenoud, 1999, Zarifian, 1999, Monereo, 2008, Behar, et al. 2013). As 

abordagens, noções, visões e definições de competências evidenciam os aspectos evolutivo e 



 

 

construtivo do conceito pela comunidade científica, identificando algumas similaridades. O 

Quadro 1 reúne as principais abordagens e diferentes autores. 

 
Quadro 1 - Abordagens encontradas nas definições de competências 

Abordagens Autor(es) 

Relativa a um contexto Perrenoud (1999), Fleury M. e Fleury A. (2001), Kuenzer (2003), Gaspar (2004), 

Zabala e Arnau (2010), Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), 

(2012). 

Resolução de situação 

problema 

Durand (1998), Zarifian (1999), Mendoza (2001), Kuenzer (2003), Gaspar 

(2004), Ruas (2005), Zabala e Arnau (2010) e ABED (2012). 

Capacidade de agir/ de 

ação 

Perrenoud (1999), Mendoza (2001), Gaspar (2004), Ruas (2005), Zabala e Arnau 

(2010), IFA (2010) e ABED (2012). 

Mobilização de recursos Le Boterf (1995), Zarifian (1999), Perrenoud (1999), Mendoza (2001), Fleury M. 

e Fleury A. (2001), Kuenzer (2003), Masetto, 2003, Gaspar (2004) e Ruas (2005). 

Elementos: ética, 

valores, conhecimentos, 

habilidades, atitudes, 

Durand (1998), Zarifian (1999), Perrenoud (1999), Fleury M. e Fleury A. (2001), 

Masetto (2003), Gaspar (2004), Ruas (2005), Monereo (2008); Zabala e Arnau 

(2010), IFA (2010) e Behar et al. (2013). 

Resultados Zarifian (1999), Fleury M. e Fleury A. (2001) e Kuenzer (2003). 

Ação do sujeito Braslavsky (1999), Zarifian (1999), Perrenoud (1999), Fleury M. e Fleury A. 

(2001), Machado (2002), Kuenzer (2003) e Masetto (2003). 

Fonte: Elaboração da autora. 

Na área educacional, a maioria dos pesquisadores ao abordarem o tema utiliza o termo 

competências (Houston, 1988, Demo, 1994, Zabala, 1998, Braslavsky, 1999, Perrenoud, 

1999, 2000, Mendoza, 2001, Machado, 2002, Masetto, 2003, Zabalza, 2003, Gaspar, 2004, 

Pereira, 2007, Bozu & Herrera, 2009, Konrath, Tarouco & Behar, 2009, Cuervo, Noriega & 

Martínez, 2012, Behar et al., 2013). Alguns autores elencam um conjunto de conhecimentos à 

ação docente (Shulman, 1986, 2005), de saberes (Paquay et al., 2001, Karawejczyk & 

Estivalete, 2003) e de habilidades (Lowman, 2007). 

No conjunto destas abordagens, estão presentes um ou mais dos componentes: 

pessoalidade, contexto, ação, capacidade, mobilização, integração, recursos, sabedoria, 

elementos, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, situação problema e resultado 

esperado. De acordo com Machado (2002), as competências são fecundas e abrangentes, 

tendo em vista: i) o conceito de pessoalidade. Este é a primeira característica da noção de 

competências - conhecer é entender o significado e é sempre construído por pessoas; ii) o 

âmbito em que se insere, não há competências sem referência a um contexto em que se 

materialize; iii) mobilização pelos sujeitos, associada a saberes para realizar o que se deseja. 

De forma geral, os elementos, também identificados por componentes de 

competências, estão presentes nas definições e correspondem ao conjunto de recursos que o 

sujeito dispõe, decorrentes das vivências e aprendizagens anteriores. Estes elementos são os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes (Durand, 1998, Perrenoud, 1999, Ruas, 2005, 

Monereo, 2008, Zabala & Arnau, 2010, IFA, 2010, Behar et al., 2013). Os conhecimentos 

correspondem ao saber do sujeito, as habilidades correspondem a ação automatizada e 

atitudes como a propensão para agir em relação à aplicação produtiva do conhecimento 

(Perrenoud, 1999). Para o autor, não são exclusividade de uma determinada competência, 

pois, podem ser mobilizados por outras, podem ser utilizados ou reutilizados em diferentes 

contextos. Por exemplo: solucionar problemas educacionais. 

As competências são compreendidas como "a capacidade do indivíduo mobilizar e 

combinar conhecimentos, habilidades e atitudes entre si para o alcance de um determinado 

objetivo ou na resolução de uma determinada situação, inserida num contexto, seja ele 

profissional, social, educacional, cultural ou político" (Vendruscolo & Behar, 2015, p. 1675). 

Por sua vez, para as autoras "as competências docentes representam o conjunto de 



 

 

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) relacionadas entre si que o professor 

mobiliza e articula para obtenção dos objetivos educacionais e para resolução das situações 

oriundas do processo de ensino e aprendizagem" (p. 1675). 

 

 

2.2 Competências Docentes na Área Contábil e Estudos Correlatos 
Alguns estudos se dedicaram à identificação de competências docentes em 

Contabilidade (Nossa, 1999, Swain & Stout, 2000, Giorgi, Pizolato & Morettin, 2001, 

Heijden & Beatrice, 2003, Vasconcelos, 2009, Marshall et al., 2010; Del Mundo & Refozar, 

2013, Slomski et al., 2013), mas abordaram apenas alguns de seus elementos: conhecimentos, 

habilidades e saberes necessários aos professores. 

Para Nossa (1999), o professor de Contabilidade deve ter conhecimentos técnicos 

contábeis e de áreas afins, de metodologia de ensino, de cultura geral e aptidões sociais, assim 

como ter capacidade de integração constante dos diversos fenômenos sociais, políticos, 

econômicos e jurídicos em suas práticas pedagógicas. 

Em estudo realizado com recém-licenciados de 73 (setenta e três) programas de 

doutoramento de Contabilidade nos Estados Unidos, Swain e Stout (2000) avaliaram as 

necessidades de desenvolvimento individual em relação ao processo de ensino. Os 

pesquisadores consideraram as cinco características de ensino eficaz indicadas pela 

Accounting Education Change Commission (AECC) (1999), a saber: i) planejamento do 

currículo e desenvolvimento do curso; ii) uso de materiais bem concebidos; iii) habilidades de 

apresentação; iv) métodos pedagógicos bem escolhidos e dispositivos de avaliação adequados, 

tanto para os objetivos quanto para o progresso do curso; v) guia e aconselhamento de 

estudantes quanto ao nível apropriado de estudo e pesquisa, bem como exploração de 

potencial na carreira. Os resultados apresentam evidências de desenvolvimento do professor 

de Contabilidade com base nas recomendações da AECC. Contudo, apesar dos entrevistados 

concordarem com a importância das características (especialmente elaboração de currículos e 

técnicas de apresentação), observaram terem recebido pouco treinamento durante a realização 

do curso e que as desenvolveram, principalmente, por auto formação (Swain & Stout, 2000). 

Por sua vez, Giorgi et al (2001) apresentam os níveis de competência global do 

professor de Contabilidade, com destaque: i) conhecimento explícito; ii) planejamento e 

preparação; iii) ensino interativo; iv) modelo profissional abrangente; v) autodesenvolvimento 

profissional. Adicionalmente, Heijden e Beatrice (2003) apontam a necessidade de 

competências acumuladas a esse professor: práticas mercadológicas, habilidades de ensino e 

pesquisas acadêmicas, atendendo aos quesitos de formação do contador. 

Já a pesquisa de Vasconcelos (2009) parte da problemática relativa à necessidade de o 

professor acompanhar a evolução das novas tecnologias e processos, advindas de mudanças 

econômicas e sociais. Para tanto, a autora ressalta a importância da formação dos professores 

e questiona as competências identificadas no processo de ensino e aprendizagem de 

professores dos cursos de graduação em Ciências Contábeis da região Nordeste do Brasil A 

pesquisa realiza um resgate histórico do termo competências e dos estudos desenvolvidos com 

foco nas organizações e nos indivíduos, adotando a definição de Durand (1998) que considera 

as competências nas dimensões Conhecimentos, Habilidades e Atitudes. Com relação às 

competências docentes, assume como base teórica de seu estudo, as resultantes da pesquisa de 

Pereira (2007) com docentes do curso de Engenharia Química. Adicionalmente, foram 

incluídas na pesquisa as competências: Comprometimento e Flexibilidade. A análise 

estatística apontou que todas as competências obtiveram média superior a 7,9 na percepção 

dos respondentes, numa escala de 0 a 10 em nível de importância. As melhores classificações 

foram as competências Ética (9,2), Comprometimento, Flexibilidade, Relacionamento 



 

 

Interpessoal (9,1), Planejamento, Empatia e Liderança (9,0). Em última posição, a 

competência Didático-pedagógica (média 7,9). 

Na pesquisa The Accounting Education Gap, desenvolvida junto a 95 (noventa e 

cinco) professores de Contabilidade americanos que possuíam o título Ph. D., Marshall et al. 

(2010) investigaram as habilidades para o docente de Contabilidade: i) habilidade de ensinar 

tópicos da área contábil; ii) habilidade de ensinar diversos temas e estilos de ensino; iii) 

habilidades de pesquisa e publicação; iv) capacidade de aconselhar alunos e participar no 

desenvolvimento de currículo; v) habilidades associadas com transmissão de pensamento 

crítico, comunicação, escrita, trabalho em equipe e outras habilidades não técnicas de 

Contabilidade; vi) participação em educação profissional continuada. Os resultados apurados 

identificaram que a experiência com ensino foi o item mais influente na aquisição das 

habilidades avaliadas, só perdendo para a capacidade de realização de pesquisas, em que a 

preparação é feita pelo programa de doutorado (Marshall et al., 2010). 

Investigado os saberes da docência que fundamentam a prática pedagógica do 

professor que ministra a disciplina de gestão de custos em um curso de Ciências Contábeis 

Slomski et al. (2013) investigaram aspectos da formação e do desenvolvimento profissional 

do professor, adotando o modelo teórico proposto por Tardif e Raymond (2000), relacionados 

aos saberes: i) pessoais; ii) provenientes da formação escolar; iii) da formação profissional 

para o magistério; iv) provenientes dos programas, materiais e livros didáticos; v) 

provenientes da experiência na profissão. Os resultados evidenciaram que os saberes docentes 

em Contabilidade estruturam e significam a prática pedagógica, abrangendo diferentes tipos e 

fontes sociais de aquisição. Segundo os autores, esses conhecimentos são pragmáticos, 

ligados ao contexto de ação, à pessoa do professor e à profissão docente; são também 

existenciais, orientados por crenças, valores e atitudes. Assim, o modo de ser e de estar na 

docência configuram as disposições de agir na prática pedagógica. Os saberes da docência 

possuem um caráter temporal e social e remetem a processos adquiridos e aperfeiçoados no 

âmbito da prática e da carreira docente contábil (Slomski et al., 2013). 

Os pesquisadores Del Mundo e Refozar (2013) avaliaram competências docentes (de 

instrução, gestão, recursos humanos, técnicas, conceitual e características pessoais e sociais), 

junto a 20 (vinte) professores de Contabilidade, 4 (quatro) administradores e 209 (duzentos e 

nove) estudantes de Contabilidade em IES nas Filipinas. Os resultados da pesquisa 

evidenciam a eficiência dos professores nas competências instrucionais e de gestão. Eles 

também constatam que os docentes entrevistados possuíam as competências humanas e 

técnicas necessárias para garantirem a formação de estudantes competitivos ao mercado. 

Em relação aos estudos anteriormente realizados, a novidade desta pesquisa é o 

mapeamento das competências docentes e seus elementos e a sua validação junto a 

professores de Ciências Contábeis no Brasil. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
Quanto à natureza, a pesquisa é aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos dirigidos 

para a Educação Superior em Contabilidade, realizada em duas etapas. A primeira para 

mapear as competências docentes em Contabilidade e identificar seus elementos, de 

abordagem qualitativa do problema, exploratória quanto aos objetivos e bibliográfica na 

coleta de dados (Silva, E. & Menezes, 2001). A segunda etapa, na validação da matriz de 

competências junto à população, de abordagem quantitativa, descritiva e de levantamento por 

procedimento técnico (Creswell, 2010). 

A população da pesquisa é composta pelos professores de cursos de graduação em 

Ciências Contábeis das IES brasileiras, constantes no sítio "e-mec" (Brasil, 2013). Para 



 

 

localização e identificação dos sujeitos na população foi estruturado um banco de dados no 

software Excel com as IES e, na sequência, foram consultados os sítios das referidas 

instituições para identificar os docentes dos cursos e os seus respectivos e-mails. Quando 

estes dados não estavam disponíveis na web, foram coletadas as informações divulgadas 

relativas aos contatos dos coordenadores dos cursos e ou de suas secretarias, ou mesmo, o 

contato via site, diretamente. As informações obtidas serviram para o envio do convite à 

participação voluntária na pesquisa, via correio eletrônico de outubro a dezembro de 2014, 

contemplando os objetivos da pesquisa, a declaração de participação voluntária e a 

autorização para a divulgação dos dados anônimos de pesquisa. 

Os sujeitos da pesquisa foram 378 (trezentos e setenta e oito) professores brasileiros 

selecionados por amostragem não probabilística pelos critérios de tipicidade: i) ser professor 

de cursos de graduação em Ciências Contábeis; ii) ministrar disciplinas do eixo de formação 

profissional da grade curricular dos cursos. A fim de garantir o anonimato ao longo da 

pesquisa, nenhum nome ou identificação de dados dos respondentes foram divulgados. A 

denominação Pn foi adotado, onde "P" refere-se ao professor entrevistado e "n" corresponde 

ao número de ordem da amostra da base de dados. 

Na primeira etapa, os dados bibliográficos para o mapeamento são as abordagens e as 

contribuições apontadas em estudos nacionais e internacionais sobre competências docentes. 

Estes foram estruturados, organizados e codificados nos parâmetros de ocorrência “1” e “0”, 

onde “1” representa a citação por algum pesquisador e "0" não citação em um banco de dados 

para registro das ocorrências identificadas e para o estabelecimento de possíveis categorias de 

análise (Selltiz, Wrightsman, Cook & Kidder, 1987, Bunge, 1998). Este procedimento foi 

realizado à luz do referencial teórico, mediante a metodologia proposta por Bunge (1998), que 

consiste na identificação de características comuns e o estabelecimento de grupos de 

categorias. Conforme recomendado por Selltiz et al. (1987), a formação de categorias atendeu 

aos princípios únicos de classificação, realizada de forma exaustiva e com categorias 

mutuamente excludentes. O resultado revelou as categorias estruturantes da análise: classe, 

competência e elementos.  

Os dados empíricos pelo procedimento técnico de levantamento, coletados pela 

técnica de questionário junto à população (segunda etapa) são a percepção dos sujeitos sobre 

as 18 (dezoito) competências docentes mapeadas com a descrição de seus elementos 

constitutivos da investigação. O questionário foi organizado e disponibilizado por meio de 

formulário online via web pela ferramenta Google Forms, contemplando um conjunto 

ordenado de questões de múltipla escolha para identificação dos requisitos de tipicidade da 

amostra e sua caracterização, relativo aos dados: i) descritivos da amostra: gênero, faixa 

etária, formação acadêmica e titulação, ocupação, carga horária, experiências acadêmica e 

profissional, tipo de IES e estado da federação, categorias de disciplinas ministradas na 

graduação, número médio de disciplinas e de alunos por semestre; ii) a percepção dos sujeitos 

da pesquisa em relação ao resultado do mapeamento das competências docentes apresentadas 

com a descrição de seus elementos constitutivos com respostas em múltipla escolha de forma 

escalonada em cinco graduações, da escala ordinal de Likert (Likert, 1975; Günther, 2003). 

As categorias de análise de dados são: i) concordância com seus elementos (5 

concordo plenamente a 1 discordo plenamente); ii) importância da competência ao professor 

de Contabilidade (5 essencial a 1 sem importância); iii) relevância da competência no trabalho 

docente em EAD (5 plenamente relevante a 1 não se aplica); iv) percepção do seu nível de 



 

 

desenvolvimento no momento do questionário (5 plenamente desenvolvida e 1 não 

desenvolvida). Previamente à aplicação do questionário, foi realizado um teste para validar a 

consistência das questões e proceder os ajustes necessários no instrumento de coleta. Estes 

dados coletados foram tabulados em planilha Excel e tratados estatisticamente pelo software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Aplicou-se a metodologia de estatística 

descritiva para os procedimentos de caracterização da amostra e de validação da matriz. 

 

4 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DA MATRIZ 

4.1 Construção da Matriz de Competências Docentes em Contabilidade 

A estruturação da análise de dados na construção da Matriz ocorreu por intermédio das 

categorias estruturantes da investigação: classe, competência e elementos em conformidade 

com os preceitos teóricos. No tocante às citações na literatura relativas à categoria classe de 

competências docentes, as abordagens empregadas pelos autores foram classe, tipo e 

modalidade. Constata-se poucos pesquisadores abordando o assunto sob este enfoque, entre 

eles, apenas dois autores da área contábil: Nossa (1999) e Miranda (2011). Observa-se, 

também, a predominância da classe Pedagógica, seguida da Técnica, Social, Política e 

Intelectual ou Cognitiva. Outras são apontadas pelos pesquisadores da área contábil: 

Exploratória ou Investigativa, Tecnológica, Formação Educacional e Econômica. 

Em relação à categoria competências são identificados diversos autores abordando o 

tema, empregando terminologias diversificadas. O Quadro 2 apresenta o resultado das 

competências mais citadas, ordenadas pela frequência apurada na pesquisa. O conjunto 

completo das ocorrências contempla outras não descritas, com menores frequências apuradas. 

 
Quadro 2 - Codificação e tabulação de dados categoria de análise competências  

Terminologias identificadas fr Autores 

Competência pedagógica/ 

didático-pedagógica/ 

Conhecimento pedagógico 

(didático-geral)/ Conhecimento 

didático do conteúdo 

 

Sugestão: Pedagógica, 

Metodológica e Didática 

23 Shulman (1986), Durand (1998), Zabala (1998), Pimenta (1998), 

Braslavsky (1999), Kuenzer (1999), Nossa (1999), Silva, T. (2000), 

Swain e Stout (2000), Shulman (2001), Giorgi et al. (2001), 

Pimenta (2002), Heijden e Beatrice (2003), Masetto (2003), 

Shulman (2005), Gil (2006), Pereira, (2007), Lowman (2007), 

Vasconcelos, (2009), Bozu e Herrera (2009), Nóvoa (2009), 

Marchall et al. (2010), Miranda (2010), Miranda (2011), Del 

Mundo e Refozar (2013) e Slomski et al. (2013). 

Conhecimento do conteúdo/ da 

área de conhecimento específico/ 

Competência Técnica (domínio 

do conteúdo específico) 

Sugestão: Técnica 

13 Shulman (1986), Zabala (1998), Pimenta (1998), Kuenzer (1999), 

Nossa (1999), Giorgi et al. (2001), Shulman (2001), Laffin (2001), 

Laffin (2002), Pimenta (2002), Shulman (2005), Gil (2006), Pereira 

(2007), Konrath et al. (2009), Miranda (2010), Marchall et al. 

(2010), Miranda (2011) e Del Mundo e Refozar (2013). 

Habilidade de Comunicação/ 

Comunicação/ Saber se 

comunicar 

 

Sugestão: Comunicação 

13 Durand (1998), Silva, T. (2000), Swain e Stout (2000), Zabalza 

(2003), Karawejczyk e Estivalete (2003), Lowman (2007), Pereira, 

(2007), Bozu e Herrera (2009), Nóvoa (2009), Konrath et al. 

(2009), Imbernón (2010), Marchall et al. (2010) e Del Mundo e 

Refozar (2013). 

Capacidade de organização/ 

Organizar e dirigir situações de 

aprendizagem/ Metodologias/ 

Estratégias. Sugestão: 

Organização 

12 Kuenzer (1999), Perrenoud (2000), Swain e Stout (2000), Zabalza 

(2003), Kraemer (2005), Gil (2006), Nóvoa (2009), Konrath et al. 

(2009), Vasconcelos (2009), Bozu e Herrera (2009), Marchall et al. 

(2010), Del Mundo e Refozar (2013). 

Planejamento do processo de 

ensino e aprendizagem/ 

Construção de práticas docentes 

Sugestão: Planejamento 

10 Kuenzer (1999), Swain e Stout (2000), Giorgi et al. (2001), Laffin 

(2001), Laffin (2002), Zabalza (2003), Kraemer (2005), Gil (2006), 

Lowman (2007), Nóvoa (2009), Del Mundo e Refozar (2013). 



 

 

Reflexão (s/prática)/ Saber decidir 

de forma reflexiva pelas melhores 

estratégias/Repensar e reorganizar 

Sugestão: Reflexão 

9 Demo (1994), Paquay et al. (2001), Laffin (2001), Laffin 2002), 

Masetto (2003), Kraemer (2005), Hernandes, Peleias e Barbalho 

(2006), Nóvoa (2009), Imbernón (2010). 

Conhecimento do currículo/ dos 

objetivos, finalidades e os valores 

educativos; Saberes curriculares 

relacionados aos programas 

(objetivos, conteúdos, métodos)/ 

Saber escolher entre a variedade 

de conhecimentos e técnicas 

Sugestão: Curricular 

9 Shulman (1986), Giorgi et al. (2001), Shulman (2001), Paquay et 

al. (2001), Laffin (2001), Laffin (2002), Tardif (2000), Shulman 

(2005), Tardif (2008), Miranda (2010), Miranda (2011), Del 

Mundo e Refozar (2013). 

Capacidade de pesquisa/ 

Metodologia científica 

Conhecimento Científico 

Sugestão: Pesquisa 

9 Demo (1994), Paquay et al. (2001), Laffin (2001), Laffin (2002), 

Heijden e Beatrice (2003), Pereira, (2007), Bozu e Herrera (2009), 

Imbernón (2010), Marchall et al. (2010), Miranda (2010), Miranda 

(2011). 

Administrar a progressão das 

aprendizagens/ Avaliação e 

revisão dos critérios.  

Sugestão: Avaliativa 

8 Perrenoud (2000), Swain e Stout (2000), Giorgi et al. (2001), 

Zabalza (2003), Kraemer (2005), Gil (2006), Nóvoa (2009), 

Konrath et al. (2009). 

Habilidade de trabalho em equipe/ 

Trabalho em equipe 

Sugestão: Trabalho em equipe 

7 Durand (1998), Perrenoud (2000), Zabalza (2003), Pereira, (2007), 

Nóvoa (2009), Konrath et al. (2009), Marchall et al. (2010). 

Utilizar novas tecnologias/ Gestão 

novas tecnologias/ Exploração de 

novos ambientes de aprendizagem 

Sugestão: Tecnológica 

7 Perrenoud (2000), Masetto (2003), Zabalza (2003), Kraemer 

(2005), Lowman (2007), Imbernón (2010), Konrath et al. (2009). 

Formação permanente/ Saber 

aprender/ Participação em 

Educação continuada/ Saber 

aprender de uma forma contínua 

em toda sua carreira/ Administrar 

sua própria formação contínua 

Sugestão: Autonomia 

7 Demo (1994), Perrenoud (2000), Paquay et al. (2001), Laffin 

(2001), Laffin (2002), Giorgi et al. (2001), Karawejczyk e 

Estivalete (2003), Marchall et al. (2010). 

Habilidade de relacionamento 

interpessoal/ Aptidões sociais/ 

Convivência social. Sugestão: 

Social 

6 Durand (1998), Nossa (1999), Zabalza (2003), Pereira (2007), 

Imbernón (2010), Del Mundo e Refozar (2013). 

Competência institucional/ 

Participar da administração da 

escola. Sugestão: Política 

6 Braslavsky (1999), Perrenoud (2000), Zabalza (2003), Nóvoa 

(2009), Imbernón (2010), Slomski et al. (2013). 

Análise / Reflexão crítica/ Saber 

analisar criticamente suas ações e 

resultados. Sugestão: Análise 

5 Durand (1998), Perrenoud (2000), Paquay et al. (2001), Laffin 

(2001), Laffin (2002), Imbernón (2010). 

Competência de teorização das 

práticas.  Sugestão: Didática 

5 Demo (1994), Zabalza (2003), Hernandes et al. (2006), Lowman 

(2007), Del Mundo e Refozar (2013). 

Envolver os alunos em suas 

aprendizagens e em seu trabalho 

Sugestão: Afetiva 

5 Perrenoud (2000), Swain & Stout (2000), Giorgi et al. (2001), 

Paquay et al. (2001), Lowman (2007), Konrath et al. (2009). 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa (2015). 

O levantamento evidencia uma multiplicidade de competências para o exercício da 

docência indicada na literatura, bem como uma diversidade maior de autores abordando sobre 

a temática. Da mesma forma, como já observado na análise da categoria classe, os 

pesquisadores adotam diferentes terminologias para tratar o assunto. Isso evidencia que ainda 

não está suficientemente clara, aos pesquisadores, a definição de competências e, 

consequentemente, a de competências docentes. São empregados os termos: conhecimentos, 



 

 

habilidades, capacidades, saberes, competências, atitudes, áreas de domínios, fenômenos e 

conjuntos. Alguns autores adotam classificações, outros citam apenas alguns de seus 

elementos (conhecimentos ou habilidades ou atitudes). As citações mais frequentes apuradas, 

já sugerindo uma terminologia ao seu mapeamento, são as competências: Pedagógica, 

Metodológica, Didática, Técnica, Comunicação, Organização, Planejamento, Curricular, 

Reflexão, Análise, Pesquisa, Avaliação, Trabalho em Equipe, Tecnológica, Autonomia, 

Social, Afetiva e Política. Estas são analisadas qualitativamente quanto ao enquadramento em 

prováveis classes, com base nas contribuições dos pesquisadores. O resultado desse 

procedimento indica as classes: Educacional, Acadêmica ou Específica, Cognitiva, Social, 

Institucional ou Política e Investigativa ou de Pesquisa. 

Após categorizar os dados bibliográficos nos elementos e relacioná-los entre si, 

procedeu-se a construção da Matriz de Competências Docentes em Contabilidade composta 

por um conjunto de 18 (dezoito) competências, validadas pelos sujeitos da pesquisa por 

levantamento. Estas competências foram agrupadas em classes: i) Educacional: envolvendo as 

competências relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem - Curricular, Pedagógica, 

Metodológica, Tecnológica, Didática e Avaliativa; ii) Cognitiva: diz respeito às atividades 

intelectuais do professor, abrangendo as competências Planejamento, Organização, Reflexão, 

Análise, Gestão e Autonomia; iii) Social: englobando as competências Comunicação, 

Trabalho em Equipe, Afetiva e Política; iv) Acadêmica: relativa à área de conhecimento 

específico e de conhecimento científico, composta pelas competências Técnica e Pesquisa. 

A Matriz resultante, contempla a natureza das atividades dos professores nas 

instâncias acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão e, também, as atividades administrativas 

e burocráticas pertinentes ao trabalho cotidiano do docente, conforme observado por Miller, 

(1991). Buscou-se nessa construção, a compreensão da realidade, observando as 

especificidades da área, uma vez que os docentes da Contabilidade têm demandas específicas 

e diferenciadas, a exemplo das competências Técnica, Análise, Reflexão, Gestão e Política. 

Ao se referir ao professor de Contabilidade, Slomski (2008, p. 2), destaca que o "[...] papel do 

professor é o de dominar certas competências para agir individual ou coletivamente no 

exercício de sua profissão, a fim de ser reconhecido como aquele que conhece as 

especificidades de seu trabalho". 

 

4.2 Validação da Matriz de Competências Docentes em Contabilidade 

Os estados brasileiros com maior participação foram o Rio Grande do Sul (90 

professores, equivalendo a 23,8% dos participantes), Minas Gerais (57; 15,1%), Santa 

Catarina (39; 10,3%), Paraná (37; 9,8%), São Paulo (32; 8,5%) e Rio Grande do Norte (20, 

5,3%). Estes estados, em conjunto, totalizaram 275 professores, correspondendo a 72,8% da 

amostra. Dessa forma, entende-se que a distribuição percentual da amostra, por regiões, 

representa adequadamente a população, uma vez que 78,9% das IES encontram-se situadas 

nas três regiões do Brasil com maior participação na pesquisa: Sul (15%), Sudeste (46,2%) e 

Centro-Oeste (17%). 

Em todas as regiões a maioria dos professores é do sexo masculino (64%). Nas regiões 

Nordeste e Norte essa participação foi ainda mais expressiva, com 67,4% e 76,5%, 

respectivamente. Do total de respondentes, 74,6% têm idade até 50 anos e 25,4% apresentam 

idade superior. A faixa etária de maior concentração está no intervalo entre 41 a 50 anos em 

todas as regiões. Aproximadamente, 53% dos professores atuam em IES Privadas, 44,7% em 

IES Públicas e 2,1% em ambas. As regiões de maior presença de professores vinculados às 

instituições privadas são as regiões Sul (63,3%) e Sudeste (67,3%). Situação que se inverte no 

Centro-Oeste (64,1%), Nordeste (83,7%) e Norte (58,8%), onde as instituições públicas são 

mais representativas na amostra. 



 

 

 

4.2.1 Análise de Concordância das Competências Docentes em Contabilidade 

A Tabela 1 elenca o resultado ordenado pela média obtida em relação à concordância 

atribuída às 18 (dezoito) competências integrantes da Matriz, pelos sujeitos da pesquisa. 

 
Tabela 1 - Percepção dos sujeitos da pesquisa na categoria concordância  

Competência 5 4 3 2 1 Total 

Concordância 

(5+4) - % 

Média 

(µ) 

Desvio Padrão 

(σ) 

Didática 262 103 12 1 0 378 95,0 4,656 0,553 

Técnica 255 108 15 0 0 378 95,8 4,635 0,559 

Comunicação 239 129 9 1 0 378 94,7 4,603 0,551 

Planejamento 235 128 15 0 0 378 95,0 4,582 0,569 

Metodológica 226 136 14 2 0 378 95,2 4,550 0,595 

Avaliativa 218 144 16 0 0 378 93,7 4,534 0,578 

Organização 220 142 14 1 1 378 95,2 4,532 0,610 

Reflexão 218 145 13 1 1 378 91,8 4,529 0,605 

Gestão 217 140 19 2 0 378 92,6 4,513 0,619 

Análise 203 158 16 1 0 378 93,1 4,489 0,593 

Trabalho em equipe 212 140 24 2 0 378 91,5 4,487 0,640 

Pesquisa 216 133 25 3 1 378 85,4 4,481 0,680 

Pedagógica 210 140 27 1 0 378 96,6 4,479 0,640 

Curricular 204 151 22 1 0 378 95,2 4,476 0,619 

Autonomia 203 150 23 1 1 378 89,4 4,463 0,647 

Tecnológica 179 162 33 4 0 378 95,0 4,365 0,686 

Afetiva 172 154 40 9 3 378 92,3 4,278 0,808 

Política 150 165 53 8 2 378 82,5 4,198 0,795 

% do Total 56,4 37,2 5,7 0,6 0,1 100,0 93,6 

  Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa (2015). 
Nota: 5: Concordo plenamente; 4: Concordo em grande parte; 3: Concordo/ discordo parcialmente; 2: Discordo em grande 

parte; 1: Discordo completamente. 

Do total de professores participantes (378), 93,6% manifestam concordância às 

competências docentes para o curso de graduação em Ciências Contábeis apuradas na 

pesquisa. Essa concordância é obtida considerando a descrição dos seus elementos 

conhecimentos, habilidades e atitudes. No conjunto, 56,4% Concordo plenamente e 37,2% 

Concordo em grande parte, 5,7% Concordo/discordo parcialmente e somente 0,7% 

manifestam discordância a alguma das competências da Matriz. As competências com 

maiores médias são: Didática (µ= 4,656; σ= 0,553), Técnica (µ= 4,635; σ = 0,559), 

Comunicação (µ= 4,603; σ = 0,551), Planejamento (µ= 4,582; σ= 0,569), Metodológica (µ= 

4,550; σ= 0,595) e Avaliativa (µ= 4,534; σ= 0,578). Nenhuma das competências da Matriz 

obteve média inferior a 4,0, a menor atribuída à competência Política (µ= 4,198; σ= 0,795). 

 

4.2.2 Análise da Importância das Competências Docentes em Contabilidade 

De forma similar, em relação aos resultados apurados na análise de concordância, as 

competências Didática, Técnica, Comunicação mantêm as três primeiras posições, seguidas 

das competências Metodológica, Planejamento e Avaliativa. Entre os respondentes, 92,4% 

manifestam a importância das competências para um professor de graduação em Ciências 

Contábeis: Essencial (54,6%) e Muito importante (37,8%). Ainda, 6,8% consideram 

Importante e apenas 0,68% atribuem escala Mais ou menos importante e Sem importância 

(0,09%). As maiores médias são apuradas nas competências Didática (µ = 4,630; σ = 0,545), 

Técnica (µ = 4,608; σ = 0,574), Comunicação (µ = 4,574; σ = 0,570), Metodológica (µ = 

4,542; σ = 0,622), Planejamento (µ = 4,537; σ = 0,605) e Avaliativa (µ = 4,508; σ = 0,62). 



 

 

Contudo, nenhuma competência obtém média inferior a 4,180 e variabilidade superior a 

0,784. O resultado está demonstrado na Tabela 2 ordenado pela média. 

 
Tabela 2 - Percepção dos sujeitos da pesquisa na categoria importância  

Competência 5 4 3 2 1 Total 
Importância 

(5+4) - % 

Média 

(µ) 

Desvio 

Padrão (σ) 

Didática 250 116 12 0 0 378 93,9 4,630 0,545 

Técnica 247 114 17 0 0 378 96,0 4,608 0,574 

Comunicação 232 131 15 0 0 378 92,6 4,574 0,570 

Metodológica 228 130 17 3 0 378 93,9 4,542 0,622 

Planejamento 224 134 19 1 0 378 92,9 4,537 0,605 

Avaliativa 217 137 23 1 0 378 91,3 4,508 0,623 

Reflexão 211 143 18 5 1 378 93,1 4,476 0,676 

Análise 202 155 20 1 0 378 91,8 4,476 0,610 

Pesquisa 214 134 27 2 1 378 83,3 4,476 0,676 

Gestão 207 146 22 2 1 378 91,3 4,471 0,656 

Autonomia 206 145 25 2 0 378 87,6 4,468 0,644 

Trabalho em equipe 212 133 30 3 0 378 90,5 4,466 0,676 

Curricular 200 155 20 3 0 378 94,7 4,460 0,635 

Organização 200 150 24 3 1 378 93,7 4,442 0,674 

Pedagógica 190 158 29 1 0 378 95,2 4,421 0,644 

Tecnológica 175 159 40 4 0 378 92,9 4,336 0,707 

Afetiva 162 156 51 8 1 378 92,1 4,243 0,784 

Política 140 175 55 7 1 378 82,8 4,180 0,764 

% do Total 54,6 37,8 6,8 0,6 0,09 100,0 92,4 

  Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa (2015). 

Notas: 5: Essencial; 4: Muito importante; 3: Importante; 2: Mais ou menos importante; 1: Sem importância. 

 

4.2.3 Análise da Relevância das Competências Docentes em Contabilidade por EAD 

Consultados sobre a relevância das competências no exercício da docência na 

modalidade EAD, os professores da amostra atribuem às escalas, ordenadas pela média, 

conforme apresentadas na Tabela 3. 

 



 

 

Tabela 3 - Percepção dos sujeitos da pesquisa na categoria relevância em EAD  

Competência 5 4 3 2 1 Total 
Relevância 

(5+4) - % 

Média 

(µ) 

Desvio 

Padrão (σ) 

Didática 180 124 45 15 14 378 79,4 4,167 1,031 

Tecnológica 183 116 50 13 16 378 80,7 4,156 1,055 

Técnica 167 140 42 11 18 378 79,9 4,130 1,041 

Comunicação 171 132 44 13 18 378 77,5 4,124 1,059 

Organização 163 139 48 13 15 378 78,6 4,116 1,021 

Avaliativa 150 157 42 14 15 378 77,2 4,093 1,004 

Reflexão 150 146 54 12 16 378 75,7 4,063 1,023 

Planejamento 147 147 58 12 14 378 77,8 4,061 1,001 

Autonomia 153 145 49 12 19 378 66,4 4,061 1,055 

Análise 139 156 50 17 16 378 73,3 4,019 1,031 

Metodológica 141 148 53 22 14 378 79,6 4,005 1,040 

Gestão 148 134 58 21 17 378 69,6 3,992 1,084 

Pesquisa 142 146 49 23 18 378 65,9 3,981 1,086 

Pedagógica 119 160 63 21 15 378 80,7 3,918 1,028 

Trabalho em equipe 123 141 70 22 22 378 74,1 3,849 1,117 

Curricular 106 147 88 20 17 378 78,6 3,807 1,047 

Política 95 155 87 19 22 378 60,6 3,746 1,070 

Afetiva 96 134 86 34 28 378 75,9 3,624 1,171 

% do Total 37,8 37,7 15,3 4,6 4,6 100,0 75,7 

  Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa (2015). 

Notas: 5: Plenamente relevante; 4: Relevante; 3: Parcialmente relevante; 2: Irrelevante; 1: Não se aplica. 

 

No conjunto das competências docentes, 75,7% dos participantes consideram 

Plenamente relevante (37,8%) e Relevante (37,7%); 15,3% Parcialmente relevante, 4,6% 

Irrelevante e 4,6% não aplicável a EAD para a graduação em Ciências Contábeis. 
 

4.2.4 Nível de Desenvolvimento das Competências Docentes em Contabilidade 

O nível de desenvolvimento das competências docentes, considerado pelo professor 

participante no momento da pesquisa, está demonstrado na Tabela 4. 



 

 

Tabela 4 - Nível de desenvolvimento das competências docentes em Contabilidade na validação da matriz 

Competência 5 4 3 2 1 Total 
Desenvolvimento 

(5+4) - % 

Média 

(µ) 

Desvio 

Padrão (σ) 

Técnica 163 177 32 5 1 378 89,2 4,312 0,705 

Comunicação 142 205 30 1 0 378 86,0 4,291 0,618 

Didática 149 190 37 2 0 378 86,8 4,286 0,658 

Autonomia 144 191 37 4 2 378 78,6 4,246 0,714 

Reflexão 135 196 42 5 0 378 83,6 4,220 0,689 

Gestão 129 198 46 4 1 378 77,5 4,190 0,703 

Organização 125 202 47 3 1 378 84,4 4,183 0,692 

Pesquisa 129 193 49 7 0 378 72,8 4,175 0,718 

Planejamento 123 205 44 4 2 378 85,7 4,172 0,710 

Análise 121 207 41 7 2 378 77,8 4,159 0,726 

Trabalho em equipe 124 196 51 7 0 378 87,6 4,156 0,717 

Avaliativa 108 226 38 6 0 378 86,0 4,153 0,654 

Curricular 100 219 51 7 1 378 91,0 4,085 0,701 

Metodológica 103 193 75 6 1 378 87,8 4,034 0,747 

Afetiva 115 181 64 16 2 378 83,9 4,034 0,831 

Pedagógica 90 210 73 5 0 378 88,9 4,019 0,696 

Tecnológica 92 184 89 12 1 378 85,7 3,937 0,792 

Política 91 184 87 10 6 378 72,2 3,910 0,845 

% do Total 32,1 52,3 13,7 1,63 0,29 100,0 84,3 

  Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa (2015). 

Nota: 5: Plenamente desenvolvida; 4: Desenvolvida em grande parte; 3: Parcialmente desenvolvida; 2: Pouco 

desenvolvida; 1: Não desenvolvida. 

Os professores de graduação em Ciências Contábeis se consideram com 84,3% das 

competências docentes da Matriz desenvolvidas no momento da pesquisa, sendo 32,1% 

Plenamente desenvolvida, 52,3% Desenvolvida em grande parte. As competências mais 

desenvolvidas são: Técnica (µ = 4,312; σ = 0,705), Comunicação (µ = 4,291; σ = 0,618), 

Didática (µ = 4,286; σ = 0,658), Autonomia (µ = 4,246; σ = 0,714) e Reflexão (µ = 4,220; σ = 

0,689). Esses resultados se aproximam da importância atribuída às competências para o curso. 

Ou seja, ressalta a preocupação dos docentes em desenvolverem as competências julgadas 

mais importantes na opinião deles. 

Em relação às competências parcialmente desenvolvidas estão as competências 

Metodológica, Pedagógica, Tecnológica e Política. As declaradas pouco desenvolvidas e não 

desenvolvidas estão Afetiva, Tecnológica e Política. As menores médias são em relação às 

competências: Metodológica e Afetiva (µ = 4,034), Pedagógica (µ = 4,019), Tecnológica (µ = 

3,937) e Política (µ = 3,910). 

 

4.2.5 Abrangência das competências da Matriz 

Visando identificar a abrangência das competências docentes da Matriz de 

Competências Docentes em Contabilidade, foi submetida à apreciação dos sujeitos da 

pesquisa a questão: Pensando em um bom professor de Ciências Contábeis que você conheça, 

quais competências docentes ele apresenta? Na sequência, apresentou-se aos professores o 

rol de competências obtidas na construção da Matriz. 

A maioria (92,6%) das competências integrantes da Matriz recebe uma pontuação 

entre 10 a 7 pontos. No conjunto, as concentrações estão nas pontuações 10 (28,3%), 9 

(29,8%) e 8 (24,4%), representando 82,5% dos participantes. As competências com maiores 

médias são Técnica (µ = 9,101; σ = 1,063), Comunicação (µ = 9,101; σ = 1,043), Organização 

(µ = 8,926; σ = 1,050), Didática (µ = 8,897; σ =1,166) e Análise (µ = 8,886; σ = 1,098). A 

média mínima é atribuída à competência Política (µ = 7,516; σ = 1,958). Em geral, o desvio 



 

 

padrão apresentado evidencia a baixa variação dos dados obtidos em relação às médias 

apuradas em cada competência. Em nenhuma delas dispersa mais do que dois pontos, o menor 

desvio está na competência Comunicação (σ = 1,043) e o maior, na Política (σ = 1,978). As 

médias obtidas são similares entre as regiões brasileiras. A competência Técnica obtém 

maiores médias, exceção a região Norte e liderando nas regiões Sul (µ = 9,157), Sudeste (µ = 

9,155) e Nordeste (µ = 9,279), seguida da Comunicação que lidera nas regiões Centro-Oeste 

(µ = 9,024) e Norte (µ = 9,059). 

Nas últimas posições, mas apresentando igualmente médias superiores a 7 (sete), as 

priorizações por regiões também são similares ao ranking geral, apresentando menores 

médias na região Centro-Oeste. As competências Pedagógica, Afetiva, Tecnológica e Política 

recebem pontuações menores em todas as regiões. A menor é na competência Política (µ= 

7,024), antecedida pela Tecnológica (µ = 7,571), com alternância entre as posições das 

competências Afetiva, Pedagógica e Pesquisa. 

Nesse sentido, as evidências empíricas demonstram a prevalência da qualificação 

profissional e dos saberes práticos da profissão contábil às demais, destacando-se no ranking 

a competência Técnica. Os resultados evidenciam, também, que os professores participantes 

consideram a qualificação pedagógica relevante à docência em Ciências Contábeis. Esta se 

reflete, de forma destacada nas priorizações das competências Didática, Metodológica, 

Avaliativa e Curricular e das competências das classes Cognitivas e Social. Também 

corroboram com a percepção por parte destes professores da complexidade do exercício da 

docência em Ciências Contábeis. Mesmo considerando o peso da capacitação técnica 

demonstram entendimento de que apenas domínio dos conteúdos não é suficiente ao exercício 

docente da área contábil, conforme destacado na construção do objeto da pesquisa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo evidencia o processo de construção e de validação da Matriz de 

Competências Docentes em Contabilidade estruturada em seus elementos constitutivos: 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Evidencia, também, o cumprimento do objetivo 

proposto e sua contribuição efetiva para a academia: o mapeamento das competências 

docentes de professores do eixo de formação profissional de cursos de graduação em Ciências 

Contábeis no Brasil. 

A Matriz de Competências Docentes em Contabilidade resultante é composta por um 

conjunto de 18 (dezoito) competências. Estas competências foram agrupadas em classes: i) 

Educacional: envolvendo as competências relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem 

- Curricular, Pedagógica, Metodológica, Tecnológica, Didática e Avaliativa; ii) Cognitiva: diz 

respeito às atividades intelectuais do professor, abrangendo as competências Planejamento, 

Organização, Reflexão, Análise, Gestão e Autonomia; iii) Social: englobando as 

competências Comunicação, Trabalho em Equipe, Afetiva e Política; iv) Acadêmica: relativa 

à área de conhecimento específico e de conhecimento científico, composta pelas 

competências Técnica e Pesquisa. Dos 378 (trezentos e setenta e oito) professores 

participantes, 93,6% manifestam concordância às competências docentes para o curso de 

graduação em Ciências Contábeis. 

O produto de pesquisa Matriz de Competências Docentes em Contabilidade subsidia 

políticas institucionais ligadas à formação continuada dos professores dos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis e a proposição de iniciativas para desenvolvê-las de forma 

sistemática. O mapeamento realizado serve de base a revisões das competências docentes na 

área contábil e apoia futuras pesquisas em outras áreas do conhecimento. Por sua vez, passa a 

ser um parâmetro de análise e de planejamento pelos docentes do desenvolvimento de suas 

competências contábeis. 



 

 

O professor de Contabilidade é um agente transformador do próprio conhecimento 

científico da área e das mudanças de percepção da realidade. Nesse contexto, a formação 

acadêmica profissional continuada e sistemática desses docentes, com consequente qualidade 

dos egressos, contadores, é uma contribuição basilar à sociedade. Considerar na formação dos 

seus professores, as especificidades do fazer contábil e do fazer docente pela capacitação 

pedagógica que desenvolvam competências específicas amplia e aprofunda condições para 

patamares mais elevados da Educação, em geral, e da Contabilidade, em particular. 

Os resultados da análise dos dados empíricos contribuem, também, para reforçar a 

necessidade de uma formação acadêmica que contemple as exigências da atuação do 

professor de Contabilidade e para destacar a indispensabilidade da sua educação continuada. 

Da mesma forma, o contexto social da atuação desses professores revela o sentimento de 

insuficiência em relação à qualificação acadêmica recebida e a preocupação pela 

sistematização das capacitações periódicas que podem ser proporcionadas pelas IES as quais 

estão vinculados. 

Este estudo investigativo concentrou-se em mapear competências docentes em 

Contabilidade. Assim sendo, seu escopo não abrange a investigação de mecanismos de 

avaliação do nível de desenvolvimento das mesmas, nem contempla a proposição de 

indicadores de desenvolvimento. Neste sentido, sugerem-se futuras investigações para a 

proposição de indicadores que possam contribuir na determinação e na evolução desse 

desenvolvimento, bem como modalidades de desenvolvimento continuado. 
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