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RESUMO: 

Segundo pressupostos da Teoria do Capital Humano, a educação é uma atividade, 

predominantemente, de investimento, pois, com ela, as pessoas adquirem capacitações que 

oferecem benefícios futuros, como afirma Schultz (1960). Esses benefícios podem ser 

econômicos, não econômicos, sociais e/ou individuais (Robeyns, 2006). No âmbito social, a 

contribuição da educação pode ser analisada por meio da preparação e formação de futuros 

professores que irão atuar nas diversas áreas do saber. Dessa forma, o objetivo geral deste 

estudo foi analisar a atuação dos doutores em Ciências Contábeis vinculados aos programas 

de pós-graduação strictu sensu na área, nos eixos ensino, pesquisa, extensão, produção técnica 

e gestão, à luz da Teoria do Capital Humano. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa 

descritiva, documental e quantitativa. Para o tratamento dos dados coletados, recorreu-se à 

estatística descritiva e ao uso do teste não paramétrico Kruskal-Wallis. A amostra do estudo 

são 106 doutores em Ciências Contábeis titulados no Brasil e que atuam como professores 

permanentes em programas de pós-graduação em Ciências Contábeis no país. Os dados 

coletados são provenientes dos Currículos Lattes e Diretórios de Pesquisa dos doutores em 

Ciências Contábeis disponíveis na Plataforma Lattes. Dos cinco eixos analisados, há uma 

maior participação dos doutores nas atividades classificadas nos eixos Ensino e Pesquisa, com 

destaque para publicações em periódicos e anais de congresso, participação em eventos, 

orientações de mestrado em andamento e orientações de TCC concluídas. Já o eixo extensão 

apresentou menor envolvimento dos doutores da amostra, embora contemplem atividades que 

aproximam academia e sociedade.  
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Área Temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A capacidade de atendimento dos sistemas de educação superior no Brasil aumentou, 

consideravelmente, em um período de 30 anos. Conforme o Censo da Educação Superior 

(CES) de 2013 (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais- INEP-2013), em 

1980, contabilizava-se mais de um milhão de matrículas na graduação. Em 2013, esse número 

superou a marca de sete milhões. A procura por matrículas é maior para a grande área das 

Ciências Sociais, Negócios e Direito, a qual recebeu mais de 40% das matrículas realizadas na 

graduação (Inep-2013). Entre os cursos mais procurados dessa área, destaca-se o de Ciências 

Contábeis, o qual se configura como o quarto curso de graduação com maior número de 

matrículas em 2013. 

Na pós-graduação, ainda que mais modesta que na graduação, uma expansão também 

é observada, havendo crescimento no número de matrículas e na abertura de novos programas 

em todas as áreas de ensino. Conforme resultados da avaliação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a pós-graduação apresentou um 

crescimento de 23% no triênio 2010 a 2012, o que foi observado em todas as regiões do Brasil 

(Capes, 2013).  

  Observa-se com esse aumento de oferta do ensino um crescente investimento na 

educação no país, especialmente no ensino superior. Segundo Machin e Stevens (2004), a 

educação é importante por diferentes razões. A razão mais básica consiste no fato de ela 

promover as habilidades que as pessoas que podem gerar benefícios econômicos e não 

econômicos. Com isso, a educação tem um impacto microeconômico nas vidas dos indivíduos 

e um impacto macroeconômico no âmbito social, como sintetizam Cunha, Cornachione Junior 

e Martins (2011). Essa visão é explorada pela Teoria do Capital Humano, que fundamenta que 

a educação “[...] é um investimento que está associado a um determinado retorno. Tal retorno 

pode ser analisado do ponto de vista do indivíduo, do ponto de vista social e do ponto de vista 

da produtividade do trabalho” (Miranda et al., 2013, p. 57).  

 Cunha et al. (2011) consideram que o ganho proveniente da educação, para a 

sociedade, é superior à taxa de retorno individual, pois o ganho do indivíduo reverte-se, de 

certa forma, em algum tipo de vantagem para a sociedade. Seguindo esse raciocínio, um dos 

retornos sociais pode ser a preparação de profissionais que atendam à demanda da sociedade, 

especialmente, por meio da formação em ensino superior e pós-graduação. No âmbito da 

Ciência Contábil, por exemplo, o aumento da oferta e demanda pelo curso de graduação 

reforça a necessidade de formação de recursos humanos para o ensino e para a produção do 

conhecimento na área.  

 Sendo assim, ao considerar o aumento de matrículas na graduação e a criação de 

novos programas de pós-graduação em contabilidade, percebe-se a necessidade de investigar 

a atuação dos professores, na figura dos doutores, para a geração e manutenção do ensino 

contábil. Assim, o presente estudo apresenta a seguinte questão de pesquisa: Qual é a 

atuação dos doutores em Ciências Contábeis, titulados no Brasil e vinculados aos 

programas de pós-graduação strictu sensu na área, nos eixos ensino, pesquisa, extensão, 

produção técnica e gestão?  



 
 

 

Já objetivo geral deste estudo é analisar a atuação dos doutores em Ciências Contábeis 

vinculados a esses programas, por eixos de ensino, pesquisa, extensão, produção técnica e 

gestão, à luz da Teoria do Capital Humano. Acredita-se que o estudo da atuação de 

pesquisadores e professores que contribuem para o desenvolvimento da Ciência Contábil 

mostra-se relevante e pertinente para a atual conjuntura da pesquisa contábil, especialmente, 

dos doutores vinculados aos programas de pós-graduação, os quais contribuem diretamente 

para a formação de novos profissionais, além da sua participação para a continuidade e 

desenvolvimento de novas pesquisas.  

 Além disso, o presente estudo se apresenta como original no país por identificar a 

atuação dos doutores em Ciências Contábeis, separadamente, pelos eixos ensino, pesquisa, 

extensão, considerando ainda a produção técnica e a gestão, uma vez que pesquisas anteriores 

(Borba et al., 2007; Cunha, 2007; Cunha et al. 2011; Martins & Monte, 2011; Miranda et al., 

2013) não contemplaram todas essas dimensões.  

  
2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Teoria do Capital Humano  

A articulação para construção da Teoria do Capital Humano iniciou-se em meados do 

Século XX, com a Escola de Chicago, como afirma Baptiste (2001), por meio de trabalhos de 

Theodore W. Schultz e Gary S. Becker, ganhadores do prêmio Nobel de Economia em 1979 e 

1992, respectivamente, e Jacob Mincer. Segundo Cunha (2007), esses três pesquisadores são 

os principais fomentadores da teoria supramencionada.  

Schultz (1960, 1973a) argumenta que a maior parte dos recursos reconhecidos como 

consumo, na verdade, deveria ser tratada como investimento em capital humano. Esse 

investimento inclui: despesas diretas com educação, saúde e migração interna; ganhos 

postergados por alunos adultos que frequentam a escola e por trabalhadores que adquirem 

treinamento no trabalho; uso do lazer para aprimorar as habilidades e conhecimentos, enfim, 

atividades destinadas para melhorar a qualidade do trabalho humano e a produtividade dos 

trabalhadores (Baptiste, 2001).   
   
 Nesse rol de investimentos no homem, Schultz (1973a) declarou que a educação é o 

maior entre eles. De acordo com Schultz (1960), a educação é uma atividade 

predominantemente de investimento, pois as pessoas adquirem capacitações que oferecem 

benefícios futuros. Nessa linha de pensamento, o autor propõe que a educação seja abordada 

como um investimento, sendo suas consequências uma forma de capital e, por se tornar parte 

da pessoa que a recebe, denomina-a como capital humano.  

  Os retornos futuros, decorrentes do investimento em educação, podem ser 

classificados como sociais ou individuais, econômicos e não econômicos. Entre os benefícios 

sociais econômicos, Pinho (1970, p. 41) afirma que há uma relação direta entre o 

“enriquecimento das nações e seu capital humano, entre o progresso econômico e a 

capacidade criadora e transformadora de seu povo”. 

Park (2006) observa, em sua pesquisa, que o capital humano contribui positivamente 

para o crescimento da produtividade de um país, especialmente, por meio da educação. De 

forma similar, Fuente e Ciccone (2002) apontam que o investimento em capital humano 

contribui para o crescimento da produtividade, desempenha um papel fundamental na 

promoção da mudança tecnológica e aumenta a quantidade e a qualidade do estoque de capital 

humano. Segundo Camargo (2006), apesar de os resultados não serem totalmente conclusivos, 

a maior parte dos estudos que procuram evidenciar a relação entre escolaridade e taxa de 

crescimento mostra que tal relação é positiva e consideravelmente forte.  



 
 

 

  

2.2 Pilares, Funções e Avaliação do Ensino Superior no Brasil 

A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que define as diretrizes e bases da educação 

nacional, em seu art. 43 estabelece as finalidades da educação superior brasileira. Nota-se, a 

partir da referida lei, que as finalidades do ensino superior estão associadas às atividades que 

desenvolvem o ensino, o conhecimento e a relação com a sociedade, por meio de estímulo à 

cultura e melhorias sociais. As instituições credenciadas como universidades seguem o que 

prescreve a Constituição de 1988, a qual estipula que o eixo fundamental da universidade é o 

ensino, a pesquisa e a extensão.  

 Tauchen e Fávero (2011) abordam que o ensino consiste na atividade cujo objetivo é 

ofertar o conhecimento profissional e cultural que seja válido socialmente. Zabalza (2004) 

afirma que, entre as diferentes funções da universidade, o ensino deveria ser o mais 

importante, pois é nele que se concentra o trabalho formativo da IES.  

 O eixo pesquisa, segundo pilar do ensino superior, reflete a resposta à demanda da 

sociedade por novos conhecimentos científicos e tecnológicos (Tauchen & Fávero, 2011).  

Além disso, Cunha (2011) afirma que a pesquisa aperfeiçoa o trabalho dos professores, pois 

os auxilia a pensar, duvidar e compreender ações fundamentais para a docência.  

 O terceiro eixo do ensino superior no Brasil é a extensão, a qual tem a função de 

fortalecer o compromisso social da universidade, ampliando sua relação e integração com a 

sociedade. De acordo com Tauchen e Fávero (2011), a ideia primordial desse pilar é a 

aproximação da universidade com a comunidade, refletindo o caráter de cidadania, um dos 

princípios que perpassam o sistema educacional do Brasil.   

 Sendo assim, com base nos três pilares da educação, espera-se que a universidade 

ofereça: sentido prático e profissionalizante para a formação de seus discentes (ensino); um 

trabalho que não se limita a transmitir a ciência, mas que também a desenvolva (pesquisa); e 

que atue em todas essas atividades sem fechar-se a si mesma, ou seja, sempre em contato o 

meio social, econômico e profissional, com o objetivo de melhorá-los (Zabalza, 2004).  

 Além dos três pilares instituídos pela Constituição, é relevante abordar ainda a 

produção técnica e a gestão como eixos presentes nas atividades desempenhadas pelas IES e, 

consequentemente, na atuação acadêmica de diversos professores.  

A gestão envolve as atividades de apoio aos estudantes, coordenação da docência com 

outros colegas, e desenvolvimento e supervisão de atividades de aprendizagem em diferentes 

ambientes, estando dessa forma, associada à gestão macro e microinstitucional de equipes e 

ou serviços da universidade, grupos de pesquisa, coordenação de programas, cursos ou pós-

graduação, convênios e outros (Zabalza, 2004). Park (1996) engloba a gestão dentro da 

atividade serviço, a qual contempla não apenas os trabalhos administrativos, mas, também, 

trabalhos em revistas de pesquisa, trabalhos voluntariados dentro do campus, e até mesmo 

fora, desde que relacionada à experiência profissional do professor. No Brasil tais atividades 

são classificadas como Produção Técnica.  

 Segundo a Capes (2009) a Produção Técnica, engloba as seguintes atividades, 

classificadas como tal no Currículo Lattes: relatórios de sérvios técnicos; pareceres e perícias 

técnicas; consultoria a agências de fomento ao ensino e pesquisa; avaliação de trabalhos 

submetidos a periódicos e a eventos científicos; organização de evento científico; editoria 

científica, dentre outros. 

 Observa-se, assim, que o ensino superior está pautado por diversas funções, as quais 

envolvem atividades associadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, bem como à gestão e 

produção técnica.  



 
 

 

 O Ensino Superior no Brasil tem passado por diferentes mudanças decorrentes de 

políticas públicas destinadas a essa área de ensino, como o Programa Universidade para 

Todos (ProUni), o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Como 

consequência, o número de vagas e matrículas em cursos de graduação aumentou 

consideravelmente.  

Esse crescimento é refletido também na pós-graduação em Ciências Contábeis. 

Conforme Miranda et al. (2013b), a pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis tem 

apresentado uma expansão significativa desde 1998, quando havia apenas três programas de 

mestrado e um de doutorado. Segundo dados da Capes (2015b), há 22 programas de mestrado 

e dez de doutorado na área contábil, em todo o país, vigentes em 2015. Contudo, esse 

crescimento ocorreu a partir da década de 1990, uma vez que, ao longo dos anos 1980, não 

foram implantados novos programas stricto sensu em Ciências Contábeis. De modo geral, 

percebe-se um crescimento maior dos programas de pós-graduação em Ciências Contábeis a 

partir de 1998 (Miranda et al., 2013b). 

 Quanto à avaliação das instituições que ofertam cursos de mestrado e doutorado, essa 

é realizada pela Capes, desde sua implantação em 1976. Segundo a supracitada instituição, os 

objetivos da avaliação consistem na certificação da qualidade da pós-graduação brasileira e na 

identificação de assimetrias regionais e de áreas estratégicas do conhecimento no Sistema 

Nacional de Pós-Graduação (SNPG).  

Em 1998, a Capes promoveu relevantes mudanças no sistema de avaliação, dentre as 

quais, Cunha, Cornachione Junior e Martins (2008, p.13) destacam a adoção do padrão 

internacional como referência de qualidade; novo rank de notas de 1 a 7; estabelecimento da 

nota 3 como padrão mínimo de desempenho para os programas de pós-graduação e avaliação 

por programa. 

Em 2015, a Capes realizou duas novas mudanças no sistema de avaliação, abrangendo 

o período de avaliação e a escala de notas. Com isso, a avaliação passa a ser realizada a cada 

quatro anos, e não mais de forma trienal. As notas dos programas, por sua vez, continuam a 

seguir a escala de pontuação de 1 a 7, contudo, serão canceladas as autorizações de 

funcionamento e o reconhecimento dos cursos de mestrado e/ou doutorado por ele oferecidos 

para notas 1 e 2, passando a nota 3 a significar desempenho regular, de tal forma que atende 

ao padrão mínimo de qualidade. (Capes, 2015). 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 Diante do objetivo proposto, o presente estudo classifica-se como descritivo, quanto 

aos objetivos; quanto aos procedimentos, as análises baseiam-se no método documental; e 

quanto à abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como quantitativa. Na presente 

pesquisa, os dados coletados são provenientes de textos escritos, no caso, os Currículos Lattes 

e Diretórios de Pesquisa dos doutores em Ciências Contábeis, disponíveis na Plataforma 

Lattes.  

 Em relação à composição da amostra, este estudo analisou os doutores titulados em 

Ciências Contábeis no Brasil. Para a delimitação, estipulou-se que seriam considerados 

apenas os doutores que defenderam suas teses até o final do mês de dezembro de 2014, que 

atualizaram seus Currículos Lattes entre dezembro de 2014 e maio de 2015 e que atuam como 

professores permanentes em programas de pós-graduação em Ciências Contábeis no Brasil, 

autorizados pela Capes. 



 
 

 

 Na primeira etapa do processo de coleta de dados, foram identificadas 10 instituições 

que oferecem doutorado em Ciências Contábeis, destas, apenas quatro apresentaram teses 

defendidas até dezembro de 2014. Foram identificados 292 doutores em Ciências Contábeis, 

os quais defenderam suas teses entre 1978 a 2014. Desses, três doutores são provenientes da 

FUCAPE, 15 da FURB, 24 do programa multi-institucional da UNB/UFPB/UFRN e 250 da 

USP.   

Verificou-se que dos 292 currículos listados apenas 204 estavam atualizados no 

período estipulado pela presente pesquisa. A amostra final foi de 106 doutores que atuam 

como professores permanentes em cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) em 

Ciências Contábeis. Vale ressaltar que a lista dos professores permanentes selecionados foram 

listados na Plataforma Sucupira refere-se ao ano de 2015. 

 Para o tratamento e análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva e o teste não 

paramétrico Kruskal-Wallis. Em muitas situações, é necessário verificar se existe ou não 

diferença significativa nas médias de k tratamentos (k > 2). Uma solução seria o teste F por 

meio da Análise de Variância (ANOVA), que nos permite testar, conjuntamente, as médias 

dos k tratamentos. No entanto, em algumas situações, as pressuposições do modelo 

matemático (normalidade, homogeneidade e independência dos resíduos) não são satisfeitas. 

Diante disso, recomenda-se o uso de testes não paramétricos, ou seja, uma metodologia de 

inferência não paramétrica (Conover, 1999).  

No presente trabalho, aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis nas variáveis dos eixos 

Pesquisa, Extensão, Produção Técnica e Gestão, para avaliar se existe diferença significativa 

entre os grupos de doutores separados conforme fator ano de titulação. Essa divisão permite 

verificar o comportamento dos dados coletados, conforme grupos de doutores que 

qualificaram (defenderam) há mais tempo e aqueles que qualificaram há menos tempo. 

Para isso, os 106 doutores da amostra foram divididos em 5 grupos (T1, T2, T3, T4 e 

T5), separados por ano de titulação. Procurou-se agrupar os titulados em períodos de quatro a 

quatro anos, a partir de 1998, exceto o primeiro grupo, que englobou todos os titulados antes 

dessa data. O resultado dessa separação está disposto na Tabela 1.  
Tabela 1- Grupos de Doutores da Amostra 

Grupos Titulação (ano) 

Mulheres Homens Quantidade de 

Doutores 

T1 Antes de 1998 1 13 14 

T2 1998-2001 4 14 18 

T3 2002-2005 3 16 19 

T4 2006-2009 4 15 19 

T5 2010-2014 10 26 36 

Total 22 28 106 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   

A divisão adotada para esta pesquisa procurou seguir, como parâmetro, a separação 

das informações por categorias estabelecidas pela Plataforma Lattes. Entretanto, para atender 

o objetivo da pesquisa, as informações foram separadas pelos eixos (procedimento não 

adotado pela plataforma), tendo sido algumas alterações realizadas. O Quadro 1 apresenta as 

variáveis presentes nos currículos, bem como sua separação, com base nas categorias 

assinaladas, foram identificadas 71 variáveis. 
  



 
 

 

Quadro 1- Variáveis e Categorias de Análise 

          Eixos Variáveis/categorias pesquisadas 

 

Ensino 

EN1: Vínculo Empregatício 

EN2: Tempos de Trabalho no Ensino 

EN3: Desenvolvimento de Material Didático 

ou Instrucional 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa 

(1998-2015) 

P1:Partic. em grupos de pesquisa  

P2:Linha de pesquisa da tese  

P3:Publicações periódicos   

P4:Publicações Anais de congressos   

P5:Resumos publicados em anais de 

congressos  

P6:Apresentação de trabalho  

P7:Partic. em Congressos e Eventos  

P8:Partic. em Bancas- Defesa de 

Doutorado  

P9:Partic. em Bancas- Defesa de 

Mestrado  

P10:Partic. em Bancas- Defesa de TCC  

P11:Partic. em Bancas-Defesa de 

Especialização  

P12:Partic. em Bancas-  de 

Qualificação de mestrado  

P13:Partic. em Bancas-  de 

Qualificação de doutorado  

P14:Partic. em Bancas- Outros  

P15:Orientação em Andamento-TCC  

P16:Orientação em Andamento-

Especialização   

P17:Orientação em Andamento-Mestrado  

P18:Orientação em Andamento-Doutorado 

P19:Orientação em Andamento-Pós-

Doutorado  

P20:Orientação em Andamento-Iniciação 

Científica  

P21:Orientação em Andamento-Outra 

Natureza  

P22:Orientação em Andamento-Livre 

Docência  

P23:Orientação Concluída- TCC  

P24:Orientação Concluída-Especialização  

P25:Orientação Concluída-Mestrado  

P26:Orientação Concluída-Doutorado  

P27:Orientação Concluída-Pós-Doutorado  

P28:Orientação Concluída-Iniciação 

Científica  

P29:Orientação Concluída-Outra Natureza  

P30:Autoria de Livros  

P31:Autoria de Capítulos de Livros  

P32:Autoria de Textos em Jornais e Revistas  

P33:Outras Produções Bibliográficas  

P34:Relatório de Pesquisa  

P35:Projeto de Pesquisa- Membro  

P36:Projeto de Pesquisa- Coordenador  

Extensão 

(1998-2015) 

E1:Projeto de Extensão  

E2:Apresentador/Ministrante de cursos 

de curta duração, oficinas, palestra  

E3:Mediador/debatedor de Palestras, 

Mesas redondas ou Minicursos  

E4:Organização de eventos, congressos, 

exposições e feiras  

E5:Websites, blogs, sites  

E6:Entrevistas, mesas redondas, programas e 

comentários na mídia  

Produção 

Técnica 

(1998-2015) 

PT1:Trabalhos técnicos  

PT2:Emissão parecer ad hoc/ avaliador 

(projetos, revistas)  

PT3:Revisor de periódicos 

PT4:Editor de revistas 

PT5:Membro de corpo editorial 

 

 

Gestão 

(1998-2015) 

G1:Relator de processo 

G2:Participação em Concurso e 

comissão julgadora 

G3:Participação em avaliação de 

cursos 

G4:Participação de colegiado  

G5:Participação de comissões e 

conselhos 

G6:Coordenador de cursos  

G7:Diretor de faculdade 

G8:Coordenações e direções diversas no meio 

acadêmico 

G9:Participação de comitês, conselhos, 

comissões diversos  

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 Vale ressaltar que a análise da atuação dos doutores em Ciências Contábeis 

selecionados para o estudo realizada na presente pesquisa se difere da avaliação realizada pela 

Capes na área de conhecimento Administração, Ciências Contábeis e Turismo. A Capes 

avalia cinco fatores pautados na pós-graduação, a saber: proposta do programa, corpo 

docente, corpo discente, teses e dissertações, produção intelectual, e inserção social. Dentre os 

fatores avaliados pela Capes que se aproximam com o objetivo desta pesquisa, estão os 

associados à atuação dos docentes, como corpo docente, produção intelectual e inserção 

social. 



 
 

 

 Além disso, o objetivo da presente pesquisa contempla de forma mais detalhada 

informações que estão presente no Currículo Lattes dos docentes, as quais não são, no todo, 

observadas pela Capes, além de englobar atividades de gestão e extensão.  
   
4 ANÁLISE DE DADOS 

4.1 Característica da amostra 

 Ao dividir os doutores em 5 grupos, como explicado anteriormente (Tabela 1), 

observou-se que 34% da amostra defenderam seu doutorado entre os anos de 2010 e 2014; 

18% entre 2002 e 2005; 18%, novamente, entre 2006 e 2009; 17% entre 1998 a 2001 e 13% 

antes de 1998, como apresentado na Tabela 2.  

O aumento do número de titulados entre os intervalos também reflete o aumento do 

número de programas de doutorado ocorrido a partir de 2007. Antes dessa data, havia apenas 

um programa disponível no país, o da USP, o qual iniciou suas atividades em 1978. O 

segundo programa, da UnB/UFPB/UFRN, foi aprovado pela Capes apenas em 2007, após 39 

anos (Cunha et al. 2008).  A partir dessa data, novos programas surgiram em todo o país.  

Além do número de doutores por intervalo (Tabela 1), observou-se, ainda que o 

número de mulheres doutoras aumentou gradativamente entre os grupos. De um modo geral, 

dos 106 doutores da amostra, 79% é representado por docentes do sexo masculino e apenas 

21% do sexo feminino, o que aponta uma predominância da ala masculina entre os doutores 

em Ciências Contábeis.  

Em relação à formação, observou-se que, no que se refere à graduação, dos 106 

doutores que atuam na pós-graduação, 90% são graduados em Ciências Contábeis. Em 

relação às especializações, dos 53 doutores que fizeram especialização latu sensu, 66% possui 

especialização em contabilidade, 25% em áreas correlatas (administração, economia e direito) 

e 9% em outras áreas. Quanto ao mestrado, 78% da amostra cursou mestrado em Ciências 

Contábeis, 10% em Administração e 7% são provenientes de outras áreas, como economia e 

engenharia de produção. Destaca-se, ainda, que 5 doutores não informaram em seus currículos 

a realização do mestrado, não sendo possível confirmar se os mesmos cursaram direto o 

doutorado após a graduação, ou se apenas não incluíram essa informação no currículo. Já para 

a verificação da realização do pós-doutorado, apurou-se que apenas 23% da amostra 

apresentou em seus currículos a realização do pós-doutorado.  

  

4.2 Ensino 

 No eixo Ensino, foram verificadas as atuações dos doutores em Ciências Contábeis em 

relação aos seguintes aspectos: Experiência no ensino (E1), Regime de trabalho (E2) e 

Desenvolvimento de material didático ou instrucional (E3). Para todas essas informações, 

considerou-se o período entre os anos de 1998 e 2015.  

 Para a análise da Experiência no ensino (E1), consideraram-se os anos de trabalho em 

IES, de acordo com o que foi disponibilizado no Currículo Lattes. Com isso, foi constatado 

que 54% da amostra possuem de 10 a 20 anos de experiência no ensino; 23%, de 20 a 30 

anos; 16% de 1 a 10; e apenas 8%, mais de 30 anos. Com isso, verifica-se que mais de 30% 

da amostra estão acima de 20 anos de atuação na carreira de docência e, como tal, em pouco 

tempo, estarão aptos a aposentarem.  

O segundo item relacionado ao ensino refere-se ao Regime de trabalho (E2) dos 

doutores que atuam como professores. Foi observado que 71% dos doutores são professores 

com regime de trabalho classificado como Dedicação Exclusiva (DE); 15% atuam sob regime 

de 40 horas; 8% como professor 20 horas e 1%, com carga horária menor que 20 horas.  



 
 

 

A última variável analisada e vinculada ao eixo Ensino refere-se ao desenvolvimento 

de material didático ou instrucional no período de 1998 a 2015. Nesse item, analisou-se a 

quantidade de material didático desenvolvido e relatado pelos doutores em Ciências Contábeis 

em seus currículos. Essa informação está disponível no Currículo Lattes dos doutores, com 

essa mesma nomenclatura e engloba a produção de apostilas, treinamentos, guias, manuais e 

similares. Observou-se que poucos doutores desenvolveram esse tipo de material, com uma 

média inferior a um por indivíduo e mediana igual a zero. Nesse caso, 82% da amostra não 

produziram material didático. 

  

4.3 Pesquisa 

 No eixo Pesquisa, foram verificadas as atividades relacionadas à pesquisa presentes 

nos Currículos Lattes dos doutores em Ciências Contábeis. Com o intuito de facilitar e 

organizar os dados, essas variáveis foram divididas em quatro grupos: Publicações e 

Participação em Projetos de Pesquisas; Participação em Bancas; Orientações em Andamento; 

e Orientações Concluídas. 

Conforme análise descritiva, observou-se que as varáveis que se destacaram com 

maior envolvimento e participação dos doutores foram Publicações em periódicos (P3), 

Publicações em anais de congressos (P4) e Participação em congressos e eventos (P7).  

 É possível compreender que essas três variáveis tenham se destacado, pois 

representam as atividades que estão diretamente relacionadas à produção e divulgação de 

pesquisas. Contudo, o impacto de cada uma dessas atividades para o programa é avaliado e 

analisado de forma diferenciada.  

  Em relação à análise do comportamento das variáveis por grupo de doutores, 

separados conforme titulação, a diferença significativa entre os grupos foi verificada por meio 

do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, a partir das médias dos ranks. Os valores das 

médias dos ranks para cada grupo, bem como o p-valor da variável, estão disponíveis na 

Tabela 2. Além disso, são apresentados os grupos que se assemelham ou se diferem, quanto à 

média dos ranks. A regra de decisão consiste em letras minúsculas distintas na linha indica 

que há diferença significativa entre as médias dos ranks do teste pelo Kruskal-Wallis, ao nível 

de 5% de significância. 
Tabela 2- Médias dos Ranks Publicações e Participação em Projetos de Pesquisas (1998-2015) por grupo 
  Variável T1 T2 T3 T4 T5 p-valor 

P1 Participação em grupos de pesquisa --- --- --- --- --- 0,6721 

P3 Publicações periódicos 67,21a 64,42a 55,24a 63,32a 36,61b 0,0013 

P4 Publicações anais de congressos 57,29ab 66,58a 55,37ab 63,58a 39,18b 0,0095 

P5 Resumos publicados em anais congressos  --- --- --- --- --- 0,6573 

P6 Apresentação de trabalho --- --- --- --- --- 0,3157 

P7 Participação em Congressos e Eventos  68,68a 63,61a 57,39a 55,29ab 39,54b 0,0105 

P31 Autoria de Livros  90,82a 67,78b 45,79cd 52,5c 36,44d <0,000 

P32 Autoria de Capítulos de Livros 70,64a 61,11a 60,39a 54,11ab 39,07b 0,0053 

P33 Autoria de Textos em Jornais e Revistas  65,32a 60,69a 53,79ab 61,74a 40,81b 0,0180 

P34 Outras Produções Bibliográficas  72,29a 67,61a 43,05b 46,21b 48,5b 0,0026 

P35 Relatório de Pesquisa  --- --- --- --- --- 0,6691 

P36 Projeto de Pesquisa- Membro 43,21ab 37,64b 52,11ab 62,76a 61,28a 0,0211 

P37 Projeto de Pesquisa- Coordenador  --- --- --- --- --- 0,7609 

Letras minúsculas distintas na linha indica que há diferença significativa entre as médias dos ranks do teste pelo 

Kruskal-Wallis, ao nível de 5% de significância. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Dessa forma, em relação às variáveis Publicações e Participação em Projetos de 

Pesquisas, foi observado que, em um nível de significância 0,05, não há diferenças estatísticas 

entre os grupos nas variáveis: Participação em Grupos de Pesquisa (P1); Resumos Publicados 



 
 

 

em Anais Congressos (P5); Apresentação de Trabalho (P6); Relatório de Pesquisa (P35); e 

Projeto de Pesquisa- Coordenador (P37). Sendo assim, para esses itens, não é possível afirmar 

que as médias dos ranks de um grupo se diferenciam do outro, com maior ou menor 

intensidade. Logo, presume-se que o tempo de titulação do doutorado não interferiu no 

comportamento dos grupos de doutores para essas variáveis.  

Nas demais variáveis, a análise do p-valor de cada uma indica que os grupos se 

diferenciam com maior ou menor intensidade na produção e publicação de determinadas 

atividades. Dessa forma, as publicações se apresentam com maior frequência em um ou mais 

grupos de doutores.  

 Para a variável Publicações em periódicos (P3) tem-se que as médias dos ranks de T1, 

T2, T3 e T4 não diferem entre si. Além disso, a média do rank do grupo T5 é menor e difere 

dos demais grupos. A média dos ranks dos grupos da variável „Publicações em Anais de 

Congressos‟ (P4) mostra que o grupo T2 apresenta o maior valor, seguido de T4. Ambos os 

grupos são classificados como estatisticamente semelhantes, o que indica que englobam os 

doutores que mais publicaram em anais de congresso. O grupo que menos publicou é o T5, 

correspondente aos titulados há menos tempo. 

 De modo geral, observa-se que doutores com titulação recente já estão pesquisando e 

publicando em quantidade relevante, especialmente, com Publicações Periódicos (P3), 

Publicações Anais de Congressos (P4), Participação em Congressos e Eventos (P7). Isso pode 

ser explicado também pelo número maior de doutores no período, pois, aproximadamente, 

52% dos doutores encontram-se entre os grupos T4 e T5 que se titularam entre 2006 a 2014.  

 O segundo grupo analisado no Eixo Pesquisa foi Participação em Bancas. Nesse caso, 

foram examinadas as bancas de defesas de trabalhos, como Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), mestrado e doutorado, bem como as qualificações. De um modo geral, observou-se 

que há uma maior participação dos doutores da amostra em Defesas de Mestrado (P9), 

seguida de bancas de Defesa de TCC (P10).  

 Já a análise da amostra separada por grupos, conforme data de defesa do doutorado, 

verificou-se os seguintes resultados, apresentados na Tabela 3, a qual aponta as médias dos 

ranks para cada grupo, o p-valor da variável e os grupos que se assemelham ou se diferem 

estatisticamente entre si.  

 
Tabela 3- Médias dos Ranks Participação em Bancas (1998-2015) por grupo 

 Variáveis- Participação em Bancas T1 T2 T3 T4 T5 p-valor 

P8 Defesa de Doutorado  82,29a 76,72ab 62,47bc 51,21c 27,17d <0,000 

P9 Defesa de Mestrado  86,11a 81,69a 68,71b 45,55c 22,89d <0,000 

P10 Defesa de TCC  32,32c 47,44bc 49,58bc 54,47ab 66,32a 0,0064 

P11 Defesa de Especialização (latu sensu) --- --- --- --- --- 0,1374 

P12 Qualificação de mestrado  --- --- --- --- --- 0,4453 

P13 Qualificação de doutorado  66,79ab 70,75a 52,16bc 56,84ab 38,65c 0,0006 

P14 Outros  67,68a 60,28ab 51,11bc 48,5c 48,5c 0,0003 

Letras minúsculas distintas na linha indica que há diferença significativa entre as médias dos ranks do teste pelo 

Kruskal-Wallis, ao nível de 5% de significância. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Por meio do teste Kruskal-Wallis e ao nível de 5% de significância, observa-se que 

Defesa de Especialização (P11) e Qualificação de mestrado (P12) não apresentam diferenças 

significativas entre os grupos, pois o p-valor do teste foi superior a 0,05. Logo, as médias dos 

ranks dos grupos dessas duas variáveis não se diferenciam estatisticamente.  

As demais variáveis apresentaram p-valores inferiores a α, indicando que, pelo menos 

dois grupos se diferem entre si, ou seja, a participação em bancas ocorre com maior ou menor 



 
 

 

frequência por um ou mais grupos de doutores nessas variáveis. Pela média dos ranks, é 

possível verificar quais são esses grupos.  

 Sendo assim, em Defesa de Doutorado (P8), observou-se que são estatisticamente 

diferentes entre si T1, T4 e T5. Ainda quanto a essa variável, T1 é o grupo com maior média 

dos ranks, o que mostra que a participação em bancas de doutorado é maior nesse grupo. Já 

T5 se configura como o grupo com menor participação.  

 Para a variável Defesa de Mestrado (P9), o teste aponta que T1 e T2 são 

estatisticamente semelhantes entre si e, por isso, estão classificadas com a mesma letra. Além 

disso, esses grupos apresentam as maiores médias do rank, indicando que os doutores com 

maior número de participação em bancas de defesas de mestrado fazem parte de T1 ou T2, 

configurando-se como aqueles titulados há mais tempo. Já T3, T4 e T5 são todos 

estatisticamente diferentes entre si, sendo o grupo T5 aquele que apresenta a menor média. 

 Em Defesa de TCC (P10), diferem-se entre si, estatisticamente, apenas os grupos T1 e 

T5. Ao contrário das variáveis apresentadas nos parágrafos anteriores, para P10, o grupo T5 

se apresenta com a maior média do rank, ou seja, os doutores desse grupo participam de mais 

bancas do que os demais. Já T1 se configura como o grupo com menor participação. Os 

resultados demonstram que os doutores do grupo T5 (qualificação no doutorado mais recente) 

possuem maior vínculo com a graduação (participação de bancas de TCC) e, possivelmente, 

ingressaram recentemente nos programas de pós-graduação em que atuam. Atrelada a isso, a 

expansão dos programas de pós-graduação permite a qualificação de um maior número de 

docentes que atuarão na pós-graduação, mas manterão também vínculos com a graduação (a 

maioria está vinculada às IES públicas). 

 O grupo T1 também não se configura com destaque na variável Qualificação de 

Doutorado (P13). Nesse caso, o teste Kruskal-Wallis aponta que apenas T2 e T5 são 

estatisticamente diferentes entre si, sendo T2 o grupo com maior participação em bancas de 

qualificação de doutorado, conforme média do rank. A variável Outros (P15) possui, pelo 

menos, dois grupos que diferem entre si. Nos dois casos, T1 se destaca com a maior média do 

rank e T5, com a menor.  

 Por fim, as variáveis relacionadas às “orientações” também foram analisadas no eixo 

Pesquisa. Para isso, os dados foram divididos entre orientações em andamento e orientações 

concluídas, da mesma forma como apresentadas no Currículo Lattes.  

Em relação às Orientações em Andamento, observou-se que essas orientações se 

concentram em trabalhos de mestrado, pois 71% da amostra dos doutores estão orientando, 

pelo menos, um aluno de mestrado, sendo a mediana de trabalhos igual a dois.   

 Em relação à análise de Orientações em Andamento por grupo, os resultados das 

médias dos ranks são apresentados na Tabela 4.   
Tabela 4- Médias dos ranks Orientações em Andamento (1998-2015) por grupo 

Orientações em Andamento (1998-2015) T1 T2 T3 T4 T5 
p-

valor 

P16 Orientação em Andamento-TCC  --- --- --- --- --- 0,8673 

P17 Orientação em Andamento-Especialização  --- --- --- --- --- 0,4161 

P18 Orientação em Andamento-Mestrado  --- --- --- --- --- 0,87 

P19 Orientação em Andamento-Doutorado  58,79a 68,75a 53,5a 63a 38,81b 0,0006 

P20 Orientação em Andamento-Pós-Doutorado  --- --- --- --- --- 0,6554 

P21 Orientação em Andamento-Iniciação Científica  43,5b 51,22ab 47,74b 53,55ab 61,54a 0,0968 

P22 Orientação em Andamento-Outra Natureza --- --- --- --- --- 0,212 

P23 Orientação em Andamento-Livre Docência  --- --- --- --- --- 0,3308 

Letras minúsculas distintas na linha indica que há diferença significativa entre as médias dos ranks do teste pelo 

Kruskal-Wallis, ao nível de 5% de significância. 

Fonte: Elaborada pela autora. 



 
 

 

O teste Kruskal-Wallis indica que são estatisticamente diferentes apenas as médias dos 

ranks das variáveis Orientação em Andamento-Doutorado (P19) e Orientação em 

Andamento-Iniciação Científica (P21). Nesses dois casos, pelo menos, um grupo se difere dos 

demais, para cada variável. Assim, é possível afirmar, por meio da média dos ranks, que as 

orientações ocorrem com maior ou menor frequência por um ou mais grupos de doutores para 

P19 e P21, tendo se destacado com maior média na variável P19 o grupo T2, e o destaque da 

variável P21 é para o grupo T5. 

 Por outro lado, as orientações de doutorado ainda são, em média, modestas para cada 

doutor, com mediana no valor de zero. Nesse caso, 75% da amostra não apresentaram 

orientações de doutorado e somente 17% apresentou mais de uma orientação. É 

compreensível que esse valor seja ainda pequeno, pois apenas 10 programas vigentes em 2014 

oferecem doutorado em Contabilidade, o que pode restringir a demanda por orientações dessa 

natureza.  

 Quanto ao comportamento das orientações por grupo de doutores, a Tabela 5 expõe os 

resultados encontrados.  
Tabela 5- Médias dos Ranks Orientações Concluídas (1998-2015) por grupo 

Orientações Concluídas (1998-2015) T1 T2 T3 T4 T5 p-valor 

P24 Orientação Concluída- TCC  --- --- --- --- --- 0,8942 

P25 Orientação Concluída-Especialização  --- --- --- --- --- 0,4786 

P26 Orientação Concluída-Mestrado  90,68a 78,53b 71,24b 44,42c 21,96d <0,000 

P27 Orientação Concluída-Doutorado  74,93a 64,19ab 50,61c 52,79bc 41,72c <0,000 

P28 Orientação Concluída-Pós-Doutorado --- --- --- --- --- 0,3293 

P29 Orientação Concluída-Iniciação Científica --- --- --- --- --- 0,7021 

P30 Orientação Concluída-Outra Natureza --- --- --- --- --- 0,8089 

Letras minúsculas distintas na linha indica que há diferença significativa entre as médias dos ranks do teste pelo 

Kruskal-Wallis, ao nível de 5% de significância. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Verifica-se que as médias dos ranks é estatisticamente diferente apenas nas variáveis 

Orientação Concluída-Mestrado (P26) e Orientação Concluída-Doutorado (P27), de acordo 

com o teste Kruskal-Wallis. Assim, para P26 e P27, pelo menos dois grupos se diferem 

estatisticamente entre si. Na variável P26, T1 se destaca com maior média do rank; já médias 

dos ranks dos grupos T2 e T3 se assemelham entre si, sendo classificados com a mesma letra 

“b”, e T5 configura-se como o grupo com menor quantidade de orientações de mestrado, pois 

apresenta a menor média. 

 Na variável P27, por sua vez, apenas T1, T3 e T5 se diferem entre si estatisticamente, 

tendo T3 e T5 apresentado médias de rank similares e, por isso, foram classificadas com 

mesma letra “c”. T1 se apresenta com maior número de orientações de doutorado, com a 

maior média do rank.  

Destaca-se que os doutores, com qualificação em nível de doutorado na área contábil 

com maior tempo (T1) apresentam maior atuação nas orientações de mestrado (com maior 

média do rank). Esse resultado é esperado, já que esses doutores têm maior atuação nos 

programas de pós-graduação. Já as demais variáveis relacionadas a Orientações Concluídas 

não apresentaram diferenças estatísticas entre as médias dos ranks dos grupos, indicando que 

os dados entre os grupos se assemelham estatisticamente.  

  

4.4 Extensão 

 O terceiro eixo analisado nesta pesquisa é a Extensão, observou-se, de modo geral, a 

baixa adesão dos 106 doutores da amostra nas atividades relacionadas à extensão. Essa 

constatação pode ser percebida pelos valores da mediana, os quais não ultrapassam 3. Além 

disso, em Projeto de Extensão (E1), que seria a atividade relatada no Currículo Lattes que 



 
 

 

contempla a maior evidência de extensão, 75% da amostra não apresentam participação em tal 

atividade.  

  Segundo o teste Kruskal-Wallis (Tabela 6), as variáveis Projeto de Extensão (EX1), 

Apresentador/Ministrante Minicursos, Oficinas, Palestra (EX2), Mediador/debatedor de 

Palestras, Mesas redondas ou Minicursos (EX3), Organização de Eventos, Congressos, 

Exposições e Feiras (EX4) e Websites, Blogs, Sites (EX5) não se diferem estatisticamente 

entre si, ou seja, as médias dos ranks entre os grupos T1 a T5 não se diferenciam com maior 

ou menor intensidade. Essa constatação pode indicar que o tempo de titulação dos doutores 

não interfere na maior ou menor participação das atividades de extensão representadas por 

essas variáveis. 
Tabela 6- Médias dos Ranks Extensão (1998-2015) por grupo 

Extensão (1998-2015) 
T1 T2 T3 T4 T5 

p-

valor 

EX1 Projeto de Extensão --- --- --- --- --- 0,5893 

EX2 
Apresentador/Ministrante de cursos de curta duração, 

minicursos, oficinas, palestra --- --- --- --- --- 0,0651 

EX3 
Mediador/debatedor de Palestras, Mesas redondas ou 

Minicursos --- --- --- --- --- 0,1435 

EX4 Org. de eventos, congressos, exposições e feiras --- --- --- --- --- 0,0974 

EX5 Websites, blogs, sites --- --- --- --- --- 0,5169 

EX6 
Entrevistas, mesas redondas, programas e 

comentários na mídia 69,96a 64,44ab 51,58bc 47,53c 45,79c 0,0135 

Letras minúsculas distintas na linha indica que há diferença significativa entre as médias dos ranks do teste pelo 

Kruskal-Wallis, ao nível de 5% de significância. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 Apenas o p-valor da variável Entrevistas, Mesas Redondas, Programas e Comentários 

na Mídia (EX6) indica que apenas dois grupos se diferem entre si, evidenciando que, pelo 

menos, dois grupos se destacam dos demais. Nesse caso, T1 apresenta a maior média do rank. 

Os grupos T4 e T5, por sua vez, se assemelham entre si e apresentam menores médias do 

rank, demonstrando que são formados por doutores que menos participaram de entrevistas, 

mesas redondas, programas e comentários na mídia. Esses resultados indicam que o tempo de 

titulação para a variável EX6 pode ter influenciado no maior envolvimento dos doutores nas 

atividades contempladas por ela, ou seja, pode ser um reflexo do tempo de experiência e 

atuação dos titulados na docência. 

 De modo geral, nota-se que o envolvimento dos doutores nas atividades classificadas 

como extensão ainda é baixo, especialmente, em projetos de extensão, palestras e oficinas. É 

preocupante essa verificação, uma vez que a extensão tem como objetivo fortalecer o 

compromisso social da universidade, por meio da integração com a sociedade, o que reflete o 

caráter de cidadania, um dos princípios que perpassam o sistema educacional do brasileiro 

(Tauchen & Fávero, 2011). 

  

4.5 Produção Técnica 

 O quarto eixo é Produção Técnica, as atividades relacionadas à Produção Técnica, 

Emissão Parecer ad hoc e Avaliação de Projetos e Revistas (PT2) é aquela que concentra 

maior participação dos doutores da amostra, pois apresenta a maior mediana quando 

comparada com as demais variáveis, no valor de 21. Além disso, nesse item, somente 13% da 

amostra não apresentaram atividades de emissão de parecer ad hoc ou avaliação de projetos e 

revistas, enquanto 65% divulgaram a participação, pelo menos, de 10 pareceres ou avaliações 

e 7%, mais de 90.  



 
 

 

 Quanto ao comportamento das variáveis separadas por grupos, os resultados das 

médias dos ranks para cada grupo e os p-valores das variáveis estão presentes na Tabela 7.  
Tabela 7- Médias dos Ranks Produção Técnica (1998-2015) por grupo 

Produção Técnica (1998-2015) T1 T2 T3 T4 T5 p-valor 

PT1 Trabalhos técnicos  50,04b 72,22a 56,05ab 48,08b 47b 0,0494 

PT2 
Emissão parecer ad hoc/ avaliador (projetos, 

revistas) 
61,68a 66,53a 55,89a 60,47a 38,86b 

0,009 

PT3 Revisor de periódicos 42,71b 66,19a 50,84ab 65,45a 46,44b 0,0449 

PT4 Editor de revistas --- --- --- --- --- 0,3292 

PT5 Membro de corpo editorial 80,61a 62,17ab 51,45bc 54,95b 38,94c <0,000 

Letras minúsculas distintas na linha indica que há diferença significativa entre as médias dos ranks do teste pelo 

Kruskal-Wallis, ao nível de 5% de significância. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Verifica-se que apenas a variável Editor de Revistas (PT4) não apresenta diferença 

estatística significativa entre as médias dos ranks dos grupos. Por conseguinte, não se pode 

afirmar que os dados de um grupo se diferenciam com maior ou menor intensidade do que 

outro.  

 As variáveis Trabalhos Técnicos (PT1), Emissão parecer ad hoc/ / avaliador (projetos, 

revistas) (PT2), Revisor de Periódicos (PT3) e Membro de Corpo Editorial (PT5) apresentam 

p-valores menores que o nível de significância estabelecido, a saber, 0,05. Logo, esses 

números indicam que, em cada variável analisada, pelo menos dois grupos se diferenciam dos 

demais. 

 O grupo T2, novamente, se destaca na variável Emissão de parecer ad hoc/ avaliador 

(projetos, revistas) (PT2), uma vez que sua média de rank foi a maior dos cinco grupos. 

Contudo, essa média é estatisticamente similar à obtida pelos grupos T1, T4 e T3, sendo 

classificados, portanto, com a mesma letra “a” no teste realizado. Já a média do rank do grupo 

T5 apresentaram menor média do rank, configurando-se como o grupo com menor quantidade 

de emissões de pareceres e avalições de projetos e revistas. Esses dados, mais uma vez, 

indicam que o tempo de titulação não interfere na maior ou menor atuação dos doutores na 

variável em questão.  

 De forma similar, na variável Revisor de Periódicos (PT3), T2 também aparece com 

maior média do rank, configurando-se como o grupo de doutores que atuaram mais vezes 

como revisores de periódicos. Além disso, o grupo T2 se assemelha estatisticamente a T4. Já 

T1 se apresenta com a menor média do rank dos grupos, juntamente com T5, evidenciando 

que os doutores desses grupos têm baixa atuação como revisores de periódicos. Novamente, 

para PT3, o ano de defesa de doutorado da amostra parece não influenciar a maior ou menor 

atuação desses doutores em atividades como revisores de periódicos, até porque a média do 

rank de T1, grupo composto por aqueles que defenderam há mais tempo, são estatisticamente 

semelhantes a T5, aqueles que defenderam há menos tempo, enquanto T2 se assemelha a T4. 

 Finalmente, a última variável do eixo Produção Técnica, em que apresenta pelo menos 

dois grupos diferentes estatisticamente, é Membro de Corpo Editorial (PT5). Nessa variável, 

ao contrário das demais, T1 se configura como o grupo que mais atua como membro de corpo 

editorial. Já T5 se encontra em último lugar na listagem dos ranks. De modo geral, se 

diferenciam, estatisticamente, T1, T4 e T5. Nesse caso, o ano de titulação dos professores 

poderia explicar a maior ou menor participação desses na referida variável. 

Em relação à variável Editor de revistas (PT4), a baixa participação dos doutores pode 

ser justificada pelo número restrito de periódicos na área contábil no Brasil. Segundo a 

Associação Nacional de Programas de Pós-graduação em Ciências Contábeis (Anpcont), são 

em número de 39 os periódicos de Contabilidade editados no país. Isso pode explicar o 



 
 

 

porquê de doutores com maior tempo de qualificação fazer parte do corpo editorial. Por outro 

lado, os doutores qualificados recentemente poderão contribuir, no futuro, com novos 

periódicos que estão sendo criados.  

  

4.6 Gestão 

 O último eixo proposto para análise é o da Gestão, no qual foram considerados como 

variáveis atividades relacionadas com gestão acadêmica e extra acadêmica. Constatou-se que 

a participação dos 106 doutores em atividades relacionadas à gestão é baixa, uma vez que a 

maioria dos valores das medianas é igual a zero. 

 Destarte, a variável Participação em Concurso e Comissão Julgadora (G2) apresenta a 

maior mediana entre as variáveis analisadas, com valor igual a cinco. Essa variável 

comtempla, na maior parte dos casos, participações em concurso e seleção de professores. 

Dessa forma, em G2, 85% da amostra já participaram de pelo menos uma comissão julgadora 

e 30%, de mais de dez. A segunda variável que se destacou é Participação de Comissões e 

Conselhos (G5). Nesse item, 68% da amostra já participaram pelo menos de uma comissão ou 

conselho e 21%, de mais de 10. 

 Para analisar a variável gestão, os doutores da amostra também foram separados por 

grupos, conforme ano de titulação do doutorado, e analisados as médias dos ranks por grupo, 

para cada variável, como apresentado na Tabela 8. 
Tabela 8- Médias dos Ranks Gestão (1998-2015) por grupo 

Tabela 8- Médias dos Ranks Gestão (1998-2015) por grupo 

Gestão (1998-2015) T1 T2 T3 T4 T5 
p-

valor 

G1 Relator de processo --- --- --- --- --- 0,2384 

G2 
Participação em Concurso e comissão 

julgadora 
67,5a 67,03a 59,5ab 42,24b 44,07b 

0,0106 

G3 Participação em avaliação de cursos --- --- --- --- --- 0,0877 

G4 Participação de colegiado --- --- --- --- --- 0,4473 

G5 Participação de comissões e conselhos --- --- --- --- --- 0,3482 

G6 Coordenador de cursos --- --- --- --- --- 0,2072 

G7 Diretor de faculdade --- --- --- --- --- 0,2126 

G8 
Coordenações e direções diversas no meio 

acadêmico --- --- --- --- --- 0,4706 

G9 
Participação de comitês, conselhos, 

comissões diversos 
69,32a 60,39ab 53,95abc 42,74bc 49,35c 

0,0301 

Letras minúsculas distintas na linha indica que há diferença significativa entre as médias dos ranks do teste pelo 

Kruskal-Wallis, ao nível de 5% de significância. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 O teste Kruskal-Wallis, o qual foi realizado para todas as variáveis, aponta que pelo 

menos dois grupos se diferem entre si, apenas nas variáveis „Participação em Concurso e 

Comissão Julgadora‟ (G2) e „Participação de Comitês, Conselhos, Comissões Diversos‟ (G9). 

Os p-valores dessas duas variáveis são menores que 0,05, nível de significância adotado para 

o teste, indicando que os dados de alguns grupos se diferenciam dos demais. 

 Sendo assim, para Concurso e Comissão Julgadora (G2), a média do rank do grupo T1 

são estatisticamente similares a T2. Esses dois grupos lideram o rank, evidenciando que os 

doutores pertencentes a esses participaram mais de concursos de comissões julgadores. Os 

grupos T4 e T5 também se assemelham estatisticamente, configurando-se como os grupos 

com menores participações. 

 Dos dados da Participação de Comitês, Conselhos, Comissões Diversos (G9), apenas 

T1 e T4 se diferenciam estatisticamente entre si, sendo T1 o grupo com mais participação em 



 
 

 

comitês, conselhos, comissões diversos (G9) no meio acadêmico, e T4 como o que menos 

participa. Presume-se que os comportamentos dos dados dos grupos dessas duas variáveis, G2 

e G9, apontam que o tempo de titulação do doutorado pode ter influenciado na maior 

participação em concursos e comissões julgadoras e em comitês, conselhos, comissões 

diversos, variáveis em questão, pois, nos dois casos, T1 se destacou dos demais como líder do 

rank. Já as demais variáveis do Eixo Gestão apresentaram p-valores maiores que o nível de 

significância, evidenciando que os dados dos grupos nessas variáveis não se diferenciam 

estatisticamente um dos outros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O objetivo do presente trabalho foi analisar a atuação dos doutores em Ciências 

Contábeis vinculados a programas de pós-graduação, por eixos de ensino, pesquisa, extensão, 

produção técnica e gestão, à luz da Teoria do Capital Humano.  

A partir dos resultados alcançados, foi possível concluir, de modo geral, compilando 

os principais resultados dos quatro eixos, conclui-se que: 

 Dos cinco eixos analisados, há uma maior participação dos doutores nos eixos Ensino 

(já que todos atuam na área acadêmica, pelo menos como professores permanentes em 

programas de pós-graduação) e Pesquisa, com destaque para publicações em 

periódicos e anais de congresso, participação em eventos, orientações de mestrado em 

andamento e orientações de TCC concluídas. Nesse quesito, Schultz (1973 a) afirma 

que a educação tem, entre outros, o papel de recrutar e preparar estudantes para o 

magistério, sendo a pesquisa o meio pelo qual a educação faz progredir o 

conhecimento; 

 O eixo Extensão é o que apresenta menor envolvimento dos doutores da amostra, 

embora contemple atividades que aproximam academia e sociedade; 

 Em relação à atuação dos grupos de doutores separados por anos de titulação, na 

maioria das variáveis que se destacaram com maiores participações, os doutores 

titulados há mais tempo, representados nos grupos T1 e T2, se destacaram em relação 

aos demais, apresentando maiores médias dos ranks, enquanto os doutores do grupo 

T5 apresentaram menores médias. Esse é o caso das variáveis P3, P4, P7, P9, P26 e 

G2. Presume-se que, nesses casos, a maior experiência e atuação na academia tenham 

contribuído para a maior participação desses doutores nas variáveis destacadas; 

 Apesar de, na maioria dos casos, os grupos de titulados há menos tempos 

apresentarem menores médias nos ranks, observou-se produção e participação em 

diversas atividades desses doutores. Em alguns casos, como orientações de TCC, essa 

participação se destaca em relação aos demais. Isso evidencia que, ainda que em 

menor medida, os doutores titulados há menos tempo contribuem para a área contábil; 

Sendo assim, com base na Teoria do Capital Humano e, conforme Schultz (1973a) 

afirma, que a educação é o maior investimento que se pode fazer no ser humano, uma vez que 

traz benefícios diversos no âmbito econômico e pessoal, observa-se, como um todo, que o 

investimento governamental e privado na educação contábil tem contribuído para o 

desenvolvimento do ensino da área. Esse investimento pode ser visto pelo aumento do 

número de matriculados nos cursos de graduação, programas de mestrado e programas de 

doutorado.  

 Ressalta-se que a contribuição dos doutores selecionados para a pesquisa é resultado 

de um investimento em todo o processo educacional, mas, principalmente, na pós-graduação, 

representada pelo mestrado e doutorado. Isso ocorre porque o objeto de análise da presente 



 
 

 

pesquisa, o Currículo Lattes, engloba primordialmente produções e experiências acadêmicas 

que se acentuam em atividades desenvolvidas durante e após a participação de programas de 

pós-graduação.  

Nesse sentido, os resultados do presente estudo colaboram com as pesquisas da área de 

Ciências Contábeis, especialmente, em se tratando da temática de ensino, ao apontar a atuação 

dos doutores em Ciências Contábeis vinculados aos programas de pós-graduação stricto 

sensu. Além disso, o estudo também contribui com a gestão dos Programas de Pós-Graduação 

em Ciências Contábeis, ao proporcionar informações sobre as atividades desenvolvidas, seja 

no ensino, pesquisa, extensão, produção técnica ou gestão dos doutores atuantes em tais 

programas. 

Durante a coleta dos dados nos Currículos Lattes, percebeu-se que informações 

semelhantes eram, em alguns momentos, preenchidas de formas distintas no currículo, seja 

por nomenclaturas diferentes, seja por apresentação em categorias também diferentes. Dessa 

forma, considera-se uma limitação do estudo a forma pela qual os doutores preenchem seus 

Currículos Lattes. Por isso, para fins de análise, considerou-se que todos os currículos estão 

corretamente preenchidos.  

Outra limitação refere-se ao fato de o estudo ter utilizado como fonte de dados a 

pesquisa documental (Currículos Lattes). Dessa maneira, não foi possível averiguar a 

percepção individual dos doutores selecionados quanto aos eventuais benefícios que eles 

consideram ter obtido em relação ao investimento na educação e sua participação nos 

programas de pós-graduação. 

Por isso, sugere-se, para pesquisas futuras, a adoção de mecanismos, como entrevistas 

ou questionários, que contemplem a avaliação e percepção dos doutores em Ciências 

Contábeis em relação ao investimento na educação contábil, especialmente, na pós-graduação.  

Sugere-se ainda que novas pesquisa sejam realizadas para averiguar as dificuldades 

encontradas pelos docentes na área contábil na execução de atividades consideradas como 

extensão, uma vez que são relevantes para a sociedade, ao aproximar a academia e a 

comunidade (Moita & Andrade, 2009; Tauchen & Fávero, 2011), e tais atividades, de 

extensão,  na presente pesquisa, se mostraram ainda modestas. 
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