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Problema, Objetivos e Questão de pesquisa O problema de pesquisa é: - Em que medida o domínio, pelo docente, do conceito da 
contabilidade como representação da realidade e das suas limitações influenciam o desempenho 
do aluno? 

Tem-se como objetivo geral da pesquisa investigar a existência de associação entre o 
domínio do conceito da contabilidade como representação da realidade e suas limitações por parte 
do professor e o desempenho discente. Para tanto serão avaliadas as notas médias dos alunos nas 
questões de conhecimento específico do ENADE 2015, e aplicados questionários sobre o domínio 
dos conceitos pelos professores. Como objetivos específicos, tem-se: 

 Realizar um diagnóstico sobre a compreensão do conceito de contabilidade como 
representação da realidade e das suas limitações pelos docentes de Ciências Contábeis que 
ministram as disciplinas de conhecimento específico do curso; 

 Realizar um diagnóstico sobre a compreensão do conceito de contabilidade como 
representação da realidade e as limitações da contabilidade pelos profissionais de contabilidade 
(mercado); 

 Comparar o nível de percepção das limitações contábeis entre professores e 
profissionais; 

 Analisar se o domínio/percepção do professor influencia a formação dos alunos, 
quando comparado com o desempenho nas questões específicas e conhecimento específico do 
ENADE 2015. 

Preliminarmente, as hipóteses que se pretende testar são: 
H1: Os cursos que apresentam maior desempenho dos alunos no ENADE, nas questões 

referentes aos conhecimentos específicos, são aqueles que possuem professores com maior nível 
de percepção da contabilidade como representação da realidade e das suas limitações.  

H2: Não há diferenças significativas entre o nível de percepção da contabilidade como 
representação da realidade e das suas limitações entre docentes e profissionais da contabilidade. 

H3: A titulação dos professores influencia positivamente a percepção da contabilidade 
como representação da realidade e das suas limitações. 

 
Relevância do estudo Este trabalho parte do pressuposto de que a contabilidade é um modelo que procura 
representar a realidade (MORGAN, 1988, MATTESSICH, 1995, 2003, MARTINS, 2005; 
MARTINS; DINIZ; MIRANDA, 2012). Sabe-se que limitações se farão presentes, visto que 
modelo, por definição, é uma representação da realidade e nunca a realidade em si. Por ser uma 
aproximação, sempre estão ausentes algumas informações impedindo a observação do cenário 
completo. Martins (2005) menciona que a contabilidade nunca foi uma ciência exata e que, para 
interpretar os seus dados é necessário conhecimento e arte, pois os números contábeis são todos 
aproximados e contém imperfeições. 

Vale ressaltar que não há um único modelo de contabilidade, que a linguagem contábil 
sofre variações para se adaptar à realidade das empresas e que é preciso conhecer tais modelos, 
assim como a realidade da empresa. Ademais, pelo seu papel ativo e relevante no ambiente dos 



negócios, a contabilidade vem sendo caracterizada como a linguagem dos negócios (LOVOIE, 
1987; BUFFETT; CLARK, 2007; DIAS, 2013; FREZATTI; BARROSO; CARTER, 2015). 
Sendo assim, seu papel é facilitar a percepção das características relevantes de determinados 
eventos econômicos, levando aos usuários das informações contábeis os conhecimentos 
necessários à otimização de suas decisões (DIAS, 2013). 

A premissa adotada por este estudo é a de que o conhecimento que os docentes têm do 
conceito da contabilidade como representação da realidade e das limitações inerentes à 
contabilidade influenciam a sua interpretação da linguagem contábil, impactando no desempenho 
do aluno.  

Os estudos pós-graduados permitem ao docente a aquisição de conhecimento, além do 
aprofundamento no conhecimento teórico, pelo contato com a literatura, assim como pelas 
discussões entre os pares. O maior domínio desses conteúdos proporciona melhor desempenhos 
dos alunos. Atualmente existem diversos estudos que reforçam que a qualificação acadêmica está 
associada ao desempenho discente (CHETTY, FRIEDMAN & ROCKOFF, 2011; MIRANDA, 
2011; ZONATTO et al, 2013; LEMOS & MIRANDA, 2015) 

Convém ressaltar a mudança significativa nos programas e pós-graduação que saltaram 
de 3 programas em 1998 para 30 programas de mestrado e 14 de doutorado em 2016. 
Concomitante a isso, estudos indicam (ELSON et al, 2013; DIAS 2013; LOURENÇO; SANTOS; 
SILVA, 2015) que o nível de compreensão da linguagem contábil está aquém do esperado para 
os alunos de ciências contábeis. Os resultados dos exames do CFC e ENADE reforçam os 
resultados insatisfatórios. 
 
Limitações e delimitações do estudo O estudo está delimitado aos cursos de ciências contábeis participantes do ENADE 2015. 
Será utilizada a plataforma e-mec para enviar os e-mails aos professores. Como amostra serão 
consideradas as respostas dos professores das disciplinas de conhecimento específico do curso 
de contabilidade. Com base em Silva (2016) Rodrigues e Miranda (2013), Resolução CNE/CES 
nº 10/2004 e Proposta CFC (2009) as disciplinas serão agrupadas em categorias para melhor 
visualização do desempenho dos alunos em cada grupo de conteúdo (teorias da contabilidade, 
societária, gerencial, tributária, etc) para posterior associação entre o domínio do conceito de 
contabilidade como representação da realidade, pelo professor, e o desempenho discente. 

 
Fundamentação teórica (literatura essencial) A discussão teórica abordará 3 temáticas: a) a discussão dos principais temas relacionados 
à contabilidade como modelo de representação da realidade e suas limitações; b) o 
desenvolvimento profissional – para esclarecer as características inerentes à formação do 
professor e profissional da contabilidade e; c) desempenho dos estudantes – para avaliar as 
implicações do ensino-aprendizagem no contexto da contabilidade. 

Procura-se apresentar as limitações da contabilidade como representação da realidade 
com base na amplitude que cada uma delas tem no processo de conceber a contabilidade, analisar 
seus relatórios, partindo-se das mais abrangentes para as mais específicas. A Tabela 01 representa 
um panorama do que se pretende discutir com relação às limitações do modelo contábil como 
representação da realidade, indicando autores de referência para balizar a discussão: 

 
Tabela 01 – Limitações do Modelo Contábil 

LIMITAÇÕES DO MODELO CONTÁBIL 
Nível Grupo de Restrição Temática Autores 

Nív
el 

Am
plo

 

Usuários Domínio do Conteúdo 
Técnico ELSON et al, 2013, DIAS, 2013 



Contabilidade 

Mensuração de Intangíveis OLIVEIRA et al, 2014; MOURA; 
THEISS; CUNHA, 2014 

Custo Oportunidade GOULART, 2002 
Inflação SALOTTI et al, 2006; VIEIRA; 

ARRUDA; TAVARES, 2016 
Valor Justo 

FREIRE et al, 2011; BARRON; 
CHUNG; YONG, 2016; GRILLO 
et al, 2016 

Nív
el I

nte
rme

diá
rio 

Indicadores 

Limitações dos Indicadores 
Tradicionais 

MARTINS; DINIZ; MIRANDA, 
2012 

Resultado Abrangente 
LOURENÇO; SANTOS; SILVA, 
2015; ANGOTTI; COSTA DE 
MACEDO; BISPO, 2016 

IFRS 
TELLES; SALOTTI, 2015; 
CARDOSO; SOUZA; DANTAS, 
2015 

Nív
el R

estr
ito 

Demonstrações 
Contábeis 

Nível de Transparência 
ARAUJO MAIA; FORMIGONI; 
ADERITO DA SILVA, 2012; 
MARQUES et al, 2015; 
ZUCCOLOTTO; TEIXEIRA; 
RICCIO, 2015 

Fraudes PEREIRA; FREITAS; 
IMONIANA, 2014 

Gerenciamento de 
Resultados/Manipulações 

MARTINS; PAULO; MONTE, 
2016; MOURA; THEISS; 
CUNHA, 2014 

Escolhas Contábeis 
COSTA; DINIZ, 2015; SOUZA; 
LEMES, 2015; KOLOZVARI; 
MARCOS; MACEDO, 2015 

Notas Explicativas CUNHA et al, 2015 
Parecer da Auditoria SANTOS et al, 2013 

 Fonte: Elaborado pelo Autor  
As limitações do modelo contábil possuem diferentes amplitudes, desde as mais 

abrangentes as mais específicas: No nível macro tem-se as limitações relativas aos usuários, que 
envolve majoritariamente o domínio da linguagem contábil necessária em todo processo 
econômico-financeiro. Em seguida e ainda abrangente, tem-se as limitações relativas à própria 
contabilidade, que inclui a discussão sobre os desafios da mensuração dos ativos intangíveis, o 
conhecimento das implicações do custo oportunidade para a gestão das decisões de melhor 
escolha, a aplicação dos conceitos de valor justo e os desafios de uma análise contábil em 
demonstrações que não consideram a inflação. 

Já em um nível intermediário estão acomodadas as limitações dos indicadores contábeis. 
A discussão aqui perpassa a incapacidade dos indicadores tradicionais em dar respostas 
satisfatórias às análises da situação econômico-financeira das organizações, do impacto do 
resultado abrangente, assim como da aplicação das normas internacionais (IFRS). Em um nível 
mais restrito, individual, existem as limitações das demonstrações contábeis. É individual por que 
envolve cada empresa e sua interpretação da linguagem contábil. Nela se insere importantes 
questões como o nível de transparência das informações prestadas ao público, o entendimento 
das implicações das fraudes contábeis, do gerenciamento dos resultados, das escolhas contábeis, 
além das decisões sobre o nível de evidenciação das informações contábeis em notas explicativas 
e posterior parecer da auditoria.  

No âmbito do desempenho profissional, considera-se a formação de professores como um 
processo contínuo ao longo da trajetória profissional (GARCÍA, 1995; ZEICHNER, 1993). Nesse 



sentido, serão consultados autores relevantes para a discussão da formação docente, dos 
conhecimentos necessários para o exercício adequado da profissão, assim como a discussão do 
impacto do crescimento dos programas de pós-graduação e, por consequência, eventos científicos 
e periódicos da área. 

Também será discutido o Desempenho dos Estudantes (archievement), analisando os 
principais determinantes da avaliação dos estudantes do ensino superior, utilizando como base o 
ENADE, assim com a evolução dos processos avaliativos e as pesquisas que evidenciam o 
impacto da qualificação docente no desempenho dos alunos (HANUSHEK, 1979; MIRANDA, 
2011; ZONATTO et al, 2013; LEMOS & MIRANDA, 2015). 

  
Método Pretende-se aplicar a técnica Delphi para auxiliar na categorização e validação do 
questionário a ser aplicado aos docentes de contabilidade no Brasil, para captar o domínio do 
conceito da contabilidade como representação da contabilidade e suas limitações, dos cursos de 
ciências contábeis que tiveram avaliação no ENADE 2015. 

Após levantamento do desempenho discente no ENADE de 2015, nas categorias de 
conteúdos selecionadas, e de posse dos resultados da pesquisa, será aplicado o modelo estatístico 
de Regressão Linear Múltipla para maximizar o valor preditivo das variáveis estudadas. Pela 
característica da pesquisa, provavelmente será aplicada Regressão Multinível (nível do aluno, do 
professor e da IES). Posteriormente será feito o Teste de Correlação para testar a associação entre 
as variáveis do estudo. 
 
Contribuição e impacto esperado Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para redução do gap 
informacional sobre a contabilidade como modelo de representação da realidade e suas. Há 
discussões isoladas sobre as temáticas aqui abordadas, mas, até o presente estudo não foram 
encontradas pesquisas que sistematizem as limitações contábeis ou discutam a associação entre 
o domínio do modelo contábil pelo docente, no alunado. 

O estudo permitirá a criação de um panorama sobre o status do conhecimento da 
linguagem contábil no Brasil e o nível de compreensão da contabilidade como modelo de 
representação da realidade por docentes, alunos e profissionais de mercado, assim como poderá 
evidenciar as implicações desse nível de conhecimento no processo de retroalimentação das 
limitações contábeis e as razões por que, na prática, é difícil superá-las. Os achados desta pesquisa 
também poderão auxiliar no entendimento das razões que explicam a lacuna existente entre os 
valores de mercado e o valor contábil das entidades. 

Acredita-se que as associações do nível de percepção das limitações da contabilidade pelo 
professor com o desempenho discente possam permitir reflexões sobre a necessidade de 
mudanças no processo de ensino-aprendizagem, assim como na própria formação de professores.  

Pretende-se evidenciar que a associação dos resultados docentes com os profissionais de 
mercado possa melhor situar o debate sobre a relevância da prática profissional na formação do 
professor, assim como a necessidade de maiores investimentos em formação acadêmica pelos 
profissionais. Permitirá também algumas evidências preliminares do impacto crescente dos 
programas de pós-graduação stricto sensu na formação de professores e desempenho dos alunos. 
Principais referências Buffett, M.; & Clark, D. (2007). O Tao de Warren Buffett. Rio de Janeiro: Sextante. 
Cunha, P. R., Lunelli, L. O., Santos, V. D., Faveri, D. B., & Rodrigues Junior, M. M. (2015). 
Relação entre as Características do Comitê de Auditoria e Atraso da Emissão do Relatório da 
Auditoria Independente (Audit Delay). Contabilidade, Gestão e Governança,18(3), pp 47-65. 
Elson, R. J.; O'callaghan, S.; Walker, J. P.; & Williams, R. (2013). The meta language of 
accounting: what's the level of students' understanding? Journal of Instructional Pedagogies, 11. 
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