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RESUMO 

Ensino e pesquisa são atividades tidas como indissociáveis no processo de ensino e 

aprendizagem tanto para alunos quanto para professores. Assim, pesquisa pode ser considerada 

como princípio pedagógico de aprendizagem para ambos. No campo da educação contábil em 

nível de graduação, a aprendizagem e a prática da pesquisa, tanto para alunos quanto 

professores, figura marginalmente enquanto elemento intrínseco ao processo de ensino e 

aprendizagem. A concepção de que cursos superiores de contabilidade se destinam a formar 

profissionais para o exercício técnico da profissão é ideia predominante. Nesse sentido, o 

objetivo deste trabalho foi o de compreender como professores da graduação em Ciências 

Contábeis incorporam e articulam a pesquisa em processos de ensino e aprendizagem. 

Metodologicamente a investigação teve abordagem qualitativa e característica exploratória. Os 

sujeitos investigados foram professores do curso de Ciências Contábeis de um campus da 

UNESPAR – Universidade Estadual do Paraná. Os dados foram coletados documentalmente, 

através dos currículos Lattes dos investigados e também por meio de entrevistas 

semiestruturadas. As análises realizadas tomaram como referência a abordagem teórico-

metodológica da Análise Textual Discursiva. Como resultado o estudo aponta que o 

entendimento dos professores tem se apresentado como limitado em relação ao potencial papel 

da pesquisa como atividade incorporada ao cotidiano do processo de ensino e aprendizagem em 

contabilidade, não revelando possuírem clareza na compreensão sobre esse papel. Mesmo 

expressando consciência sobre a importância de estratégias que conjuguem conhecimentos 

sobre pesquisa em seu sentido pedagógico com os processos de ensino e aprendizagem, não o 

fazem efetivamente. O papel que concretamente têm desempenhado no contexto da apropriação 

da pesquisa no processo de ensino está restrito ao sentido utilitarista e instrumentalmente 

técnico. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pesquisa pode ser compreendida tanto como processo de construção de conhecimentos 

quanto de aprendizagem científica e princípio educativo que enseja, dentre outras coisas, o 

desenvolvimento de capacidade de autoria, de proposição, de argumentação e de 

fundamentação de ideias. Proporciona, assim, condições de desenvolvimento de autonomia 

intelectual por parte de quem a desenvolve (DEMO, 2006; DEMO, 2008). Por isso que, com 

níveis de exigências variáveis, é parte integrante dos diversos processos formativos de nível 

universitário (graduação e pós-graduação), em todas as áreas do conhecimento. 

Além de gerar conhecimentos também tem impacto na formação do aluno, pois o 

estimula a pensar criticamente, a desenvolver e aprimorar capacidade de autoria e interpretação. 

Na formação universitária em nível de graduação a pesquisa pode ser encontrada em diversos 

momentos. No decurso de disciplinas curriculares, nos trabalhos de conclusão de curso e na 

Iniciação Científica – IC, por exemplo. Na IC e, em uma certa medida nos trabalhos de 

conclusão de curso, ela é tomada em seu sentido mais formal onde o aluno que a realiza insere-

se no processo de aprendizagem do fazer científico, passando a vivenciar e integrar-se à cultura 

científica de um campo específico do conhecimento, normalmente – mas não necessariamente 

– vinculado ao curso de graduação que realiza. 

Dentre os estudos que contribuem para o avanço da compreensão sobre pesquisa como 

estratégia no processo de ensino e aprendizagem no campo contábil temos o de Nascimento, 

Aragão, Gomes e Nova (2013); o estudo de Krüger, Valmorbida, Ensslin, Ensslin e Vicente 

(2013); Silva e Ott (2012). Os estudos apontam, em linhas gerais, que o aprendizado da pesquisa 

contribui para o desenvolvimento de autonomia intelectual dos alunos e se mostra importante 

tanto do ponto de vista de suas trajetórias acadêmicas quanto profissionais. Todavia, também 

revelam que o incentivo e/ou a prática da pesquisa tem se apresentado de forma tímida na 

formação dos estudantes de contabilidade.  dentre outros que relacionam a importância da 

pesquisa  

 Nesse sentido o presente trabalho tem como objetivo compreender como professores da 

graduação em Ciências Contábeis incorporam e articulam a pesquisa em processos de ensino e 

aprendizagem. E para responde-lo foram traçadas três linhas de análise específicas: (i) como os 

investigados entendem a pesquisa e sua relação/integração no processo de ensino e 

aprendizagem de graduação; (ii) se a pesquisa faz parte do habito profissional docente como 

forma de preparação pessoal dos professores em tarefas relacionadas ao ensino; e (iii) se e como 

os investigados promovem a incorporação da pesquisa em suas atividades de ensino e 

aprendizagem, com foco no aluno. 

 Entender como professores conjugam conhecimentos sobre o fazer pesquisa com 

processos de ensino e aprendizagem no contexto de cursos de graduação em contabilidade 

auxiliam na compreensão de vários aspectos relevantes para o processo educacional, dentre eles 

dois se sobressaem: a formação do professor para o ensino e os processos de incorporação e 

articulação que os professores adotam em seus cotidianos profissionais. 

 

  



 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Relação entre o ensino e a pesquisa 

Demo (1998; 2005; 2006; 2008) é um autor que discute e defende a indissociabilidade 

das atividades de pesquisa e ensino no processo educacional, tanto para alunos quanto – e 

principalmente – para professores. Ao discutir a relação entre ensino e pesquisa na 

universidade, afirmou, dentre outras coisas, que o que se faz nas salas de aula tem sido reduzido 

à atividade de ensino e que, por outro lado, não vem sendo incluída a face educativa nas 

atividades de pesquisa (Demo, 1998). 

Nas escolas e universidades, de acordo com Demo (1998; 2008), o que menos se faz é 

estudar. Para o autor a maior parte do tempo em que estudantes permanecem nas instituições 

educacionais é gasta com a aula reprodutiva, prova e, quando muito, trabalhos em que pouco 

ou efetivamente nada têm de princípios de pesquisa, tomada em seu sentido educativo e 

reconstrutivo do conhecimento. Todavia, o autor aponta que é uma das atividades 

imprescindíveis no processo de aprendizagem. Não a pesquisa reprodutiva, mas a que leve em 

conta elementos como leitura sistemática, argumentação, fundamentação, elaboração, autoria, 

enfim, a que se desenvolva dentro de um processo sistemático, organizado e metódico de modo 

a produzir efetivamente a aprendizagem significativa para os estudantes. Nesse sentido, para 

Demo (2008, p. 30) “[...] na esfera da educação, pesquisa é principalmente princípio pedagógico 

da aprendizagem adequada.” 

Todavia, tanto a pesquisa denominada de profissional (Demo, 1998) cujo objetivo é 

gerar conhecimentos, isto é, a científica propriamente dita, quanto a que se aplique ao processo 

de estudo sistemático para interpretar e reconstruir conhecimentos – ou seja, aprender 

conteúdos – parece não ocorrer nas salas de aulas de instituições de ensino (Demo, 2008). Nas 

universidades, principalmente nos cursos que ensinam profissões cujas aulas ocorram em 

período noturno, professores estão normalmente envolvidos nas rotinas de dar aulas 

reprodutivas e de avaliar. Por sua vez, alunos preocupam-se mais em assistir, ouvir e anotar as 

aulas e conseguir notas nas provas. Ambos esquecem que ensinar, estudar e aprender é mais do 

que atingir o objetivo de ter um diploma que conceda a prerrogativa de exercício profissional 

(Demo, 2008). 

Alcançar um diploma que habilite a um determinado exercício profissional já há muito 

tempo não é o que mais importa no mundo trabalho. Estar habilitado é prerrogativa, porém o 

que importa de fato é a competência de estudar sempre e de modo a reconstruir, renovar, 

incorporar ou gerar novos conhecimentos e saberes para a profissão. Nesse sentido, tanto 

academicamente quanto para a vida profissional – qualquer que seja a profissão – pesquisa é 

habilidade útil e necessária “[...] como referência para as oportunidades de vida” (Demo, 2008, 

p. 29). 

 

2.2 O ensino e a pesquisa na formação de nível universitário em contabilidade 

Novas configurações decorrentes de modificações verificadas no ambiente em que 

opera a contabilidade têm trazido alterações importantes na dinâmica profissional e educacional 

para a área (Silva, Santos, Cordeiro Filho & Bruni, 2014). Tais mudanças têm ressignificado 

muitos aspectos do exercício profissional, tanto pelo lado técnico-legal quanto em termos de 

perfil, competências e habilidades profissionais. Nesse contexto o cenário educacional contábil 

se vê impelido em dar respostas objetivas em termos de formação profissional de modo a 

acompanhar e contribuir pró-ativamente na dinâmica da profissão. Nesse sentido pesquisar em 

contabilidade passou a ser exigência premente – muito mais do que vinha sendo até então – 

tanto para profissionais quanto para professores e alunos de contabilidade. 



 

 

Por outro lado, falando a partir do campo da educação contábil, aparentemente tem sido 

pouca a preocupação em estabelecer vínculo direto entre os resultados do que se pesquisa no 

campo da contabilidade com sua potencial e efetiva aplicação como elemento que subsidie a 

ação docente em se tratando de ensinar. Professores e alunos concebem ainda a ideia de que 

cursos superiores de contabilidade se destinam à formação de mão-de-obra qualificada em 

termos técnicos para o exercício profissional da contabilidade. Todavia, a realidade que tem se 

apresentado – muito em função das modificações no cenário regulatório da contabilidade em 

nível mundial – requer sim a formação de profissionais qualificados tecnicamente, mas, 

sobretudo, com habilidades e competências além das técnicas. 

Compreensão de questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e financeiras, em 

âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de organização, capacidade crítico-

analítica de avaliação e visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil são exemplos do 

que se exige na formação do futuro contador segundo as Diretrizes Curriculares para os cursos 

de Ciências Contábeis (Brasil, 2004). Elementos estes cujo aprendizado – e, por conseguinte, 

seu ensino – não estão circunscritos ao rol dos conhecimentos de natureza estritamente técnica. 

A visão da contabilidade como um campo técnico ainda é predominante nos espaços de 

formação para o exercício profissional (Ferreira & Reali, 2016). Não é possível dissociar o 

aspecto técnico do ensino contábil, entretanto outros aspectos precisam ser contemplados na 

formação que se oferece de modo a proporcionar alinhamento mais próximo com o que se exige 

e requer do contador no mundo do trabalho. E nesse sentido, Santos e Leal (2014, p. 28), 

afirmam que “[...] na evolução da Ciência Contábil, a pesquisa é um instrumento que favorece 

o estudante a ter condições de se preparar para as exigências do mercado e ter capacidade para 

superar eventuais desafios que possa encontrar em sua vida profissional”. 

No processo da pesquisa são estimuladas habilidades diversas que não preparam 

tecnicamente o aluno-pesquisador numa especialidade contábil, mas favorece que o aluno/ 

futuro profissional desenvolvam autonomia intelectual. Autonomia essa que se dá por meio de 

autoria, pesquisa, elaboração de ideias, leitura sistemática, capacidade de argumentação, de 

fundamentação, do aprendizado de fazer escolhas sobre prioridades, de tomada de decisão, de 

raciocínio crítico, de sintetização de ideias, de auto estudo, de elaborar conclusões a partir de 

suas investigações (Demo, 1998; Demo, 2008), que normalmente, não são trabalhadas quando 

do aprendizado somente dos conhecimentos mais aplicados próprios do campo contábil. 

Conforme explicam Almeida, Vargas e Rauch (2011 apud Santos & Leal, 2014, p. 29), 

podemos perceber também que: “[...] a pesquisa permite desenvolver profissionais mais 

preparados para atuar no mercado cada vez mais exigente, uma vez que se constitui em um dos 

meios que aproxima o aluno da sociedade, da realidade de mercado, permitindo uma maior 

interação entre a prática e a teoria”. 

 

A pesquisa no campo contábil, assim entendida, pode ser tomada como um importante 

princípio educativo que concretamente proporciona condições para que o futuro profissional 

tenha pleno desenvolvimento de habilidades que o torne mais do que um reprodutor de 

conhecimentos aplicados, mas também um profissional apto a pensar e responder aos anseios e 

exigência do mundo do trabalho de forma autônoma intelectualmente, ciente das interconexões 

de seu campo com outros campos profissionais e com a sociedade de modo geral. 

 

2.3 O que diz a literatura sobre a relação entre o ensino e a pesquisa  

Poucos são os estudos recentes que tratam especificamente sobre a relação entre 

aprendizagem e a prática da pesquisa por parte de estudantes de cursos de graduação. E raros 

são os que se debruçam a investigar a pesquisa enquanto estratégia de ensino adotada por 



 

 

professores. Todavia, resultados de algumas investigações sobre esses tópicos dão pistas 

importantes para avançar na compreensão da pesquisa como estratégia inserida e integrada em 

processos de ensino e aprendizagem no campo contábil. 

O estudo de Nascimento, Aragão, Gomes e Nova (2013), por exemplo, investigou 

professores de cursos de Ciências Contábeis de duas universidades federais buscando saber 

como compreendem a pesquisa científica enquanto instrumento de construção do 

conhecimento. Os resultados apontaram que, apesar de timidamente incentivada no âmbito das 

universidades pesquisadas, os docentes consideram a pesquisa científica como relevante 

instrumento de construção do conhecimento e de oportunidade de formação do ser crítico para 

o mundo contemporâneo. 

Nesse mesmo sentido, o estudo de Krüger, Valmorbida, Ensslin, Ensslin e Vicente 

(2013) analisou a inserção de estudantes de Ciências Contábeis das universidades federais da 

região sul do Brasil na prática da pesquisa científica. Como resultado, apontou que de modo 

geral o contato maior dos estudantes é com conhecimentos gerados por pesquisas científicas e 

que apresentaram pouca produção científica. No contexto investigado, os resultados apontam 

que a prática da pesquisa por parte dos alunos está estreitamente ligada a exigências 

disciplinares. 

O estudo conduzido por Comerlatto (2008) analisou o ensino da pesquisa nos cursos de 

graduação em Serviço Social buscando compreender seus alcances no processo da formação 

científica e profissional do assistente social. Dentre os resultados verificados, o estudo apontou 

que o ensino da pesquisa é fortemente vinculado a disciplinas específicas sobre metodologia de 

pesquisa. Afirma também que ensinar pesquisa como habilidade para exercício profissional não 

deve se reduzir ao enquadramento em disciplinas específicas, tampouco na transmissão de 

conteúdo específico sobre metodologia científica. 

Com o propósito de compreender o papel da IC na formação global do aluno de 

graduação, segundo a percepção dos alunos e orientadores envolvidos, Bridi e Pereira (2004) 

confirmaram que a IC constitui-se em um aspecto privilegiado na formação, apontando 

benefícios como: função pedagógica apresentada; possibilidade de uma formação abrangente, 

integração institucional e pessoal; melhor desempenho no curso; possibilidade de definir área 

de interesse e o direcionamento da carreira acadêmica; motivação; maturidade; e, possibilidade 

de remuneração. Porém, ficou evidente o resultado da necessidade de desenvolver um espaço 

na grade curricular que possibilite ao aluno vivenciar todos os benefícios da pesquisa, 

aprimorando sua formação. 

O estudo de Santos e Leal (2014) tiveram como uma de suas categorias analisadas os 

fatores que motivaram a participação na IC e a maioria dos respondentes apontou a 

oportunidade em ampliar o conhecimento, a possibilidade de conhecer e ter experiências com 

o desenvolvimento da pesquisa, e ainda, considerou a IC uma forma de complementar o 

currículo. 

Estudos destacam em seus resultados que a IC tem contribuído para os estudantes em 

suas trajetórias acadêmicas e profissionais de diversas maneiras: como um diferencial para 

melhor integração no ambiente acadêmico e no mundo do trabalho, como prática que promove 

maturidade intelectual e que proporciona ampliação de competências, como aprendizado que 

vai além da formação em pesquisa, contribuindo para a formação intelectual e moral, como 

atividade que auxilia na definição da futura carreira profissional, como conhecimento útil em 

cursos de pós-graduação stricto sensu (Santos, Leal, 2014; Breglia, 2013; Silveira, Ensslin, 

Valmorbida, 2012; Bridi, 2010; Teixeira, Vitcel & Lampert, 2008; Bridi & Pereira, 2004; 

Moraes & Fava, 2000). 



 

 

 Por outro lado, dois estudos merecem destaque. O de Bernardo, Nascimento e Nazareth 

(2010), cujo objetivo foi identificar características relacionadas ao ensino, pesquisa, práticas 

interdisciplinares e suas inter-relações nos cursos de Ciências Contábeis do estado de Minas 

Gerais, apontou que dois dos fatores são limitantes ao desenvolvimento de pesquisas nos cursos 

de contabilidade. O primeiro deles é o de que os cursos de Ciências Contábeis são 

predominantemente noturnos. O segundo é o forte apelo pelo aprendizado do exercício 

profissional dos estudantes mesmo no decurso dos estudos, de modo que buscam desde os 

primeiros momentos após seu ingresso na graduação inserção no mundo do trabalho contábil. 

Esses fatores implicam considerar que a característica dos cursos e dos estudantes caminham 

na direção da tradição de formação de tempo parcial e para o exercício profissional, 

desconsiderando a pesquisa como elemento contributivo no contexto dessa formação específica 

e característica dos cursos de Ciências Contábeis. 

 O outro estudo é o de Silva e Ott (2012) que investigou a interação entre a pesquisa 

científica produzida e a prática profissional em contabilidade. De modo geral, a conclusão foi 

a de que, em razão das diferentes naturezas entre as atividades, há distanciamento entre a 

pesquisa e a prática contábil, ainda que os temas mais pesquisados no campo investigativo 

contábil correspondam também aos de maior interesse na opinião dos profissionais contábeis. 

Tais resultados sugerem que a interação e a comunicação entre a academia – que forma para o 

exercício profissional em contabilidade – e a profissão contábil– onde efetivamente ocorre o 

exercício da profissional – devam merecer maior atenção visando torná-las mais próximas e 

eficazes. 

A pesquisa realizada por Souza e Zambalde (2015), foi constatada que entre as 

competências menos desenvolvidas no ambiente acadêmico a que possui menor pontuação 

média identificada é a capacidade de investigação científica. A pesquisa apontou também que 

o baixo desenvolvimento da capacidade de investigação científica implica no desfavorecimento 

de competências para os alunos como o relacionamento interpessoal, competências técnicas de 

leitura e interpretação de textos, capacidade de agir e raciocínio lógico, aspectos gerenciais 

como visão estratégica e sistêmica. 

Em síntese, estudos sobre o aprendizado e a prática da pesquisa de estudantes de 

graduação, apontam que o aprendizado da pesquisa contribui para o desenvolvimento de 

autonomia intelectual deles, útil tanto do ponto de vista de suas trajetórias acadêmicas quanto 

profissionais. Todavia, também revelam que o incentivo e/ou a prática da pesquisa tem se 

apresentado de forma tímida na formação dos estudantes de contabilidade. Fato que demonstra 

um caminho para imprimir potencial melhora na formação contábil dos estudantes. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

A investigação que deu origem ao presente estudo teve abordagem qualitativa cuja 

opção decorreu da característica do fenômeno estudado: compreender como professores de 

graduação de Ciências Contábeis incorporam e articulam a pesquisa enquanto estratégia 

pedagógica em processos de ensino e aprendizagem. E tal compreensão não seria possível a 

partir de abordagem quantitativa, dado que o que se buscou foram os significados sociais 

relacionados ao fenômeno (Flick, 2009) bem como a forma que ele se materializa nas ações dos 

investigados.  

Pesquisas qualitativas produzem conhecimentos construídos mais do ponto de vista 

pessoal e social do que como uma “descoberta” de como o mundo natural é ou funciona a partir 

de medidas objetivas (Stake, 2011). Estudam um objeto tendo como motivação conhecer os 

significados sociais e subjetivos relacionados a ele; estudam práticas e conhecimentos de atores 

sociais em seus contextos, buscando tecer análises sobre as formas como lidam e interagem 



 

 

com ele, produzindo explicações sobre as inter-relações no contexto concreto em que 

acontecem (Flick, 2009a). 

 

3.1 Dados da pesquisa 

Os sujeitos investigados foram professores lotados no colegiado do curso de Ciências 

Contábeis do campus de Campo Mourão da UNESPAR, totalizando 13 professores:  6 do 

quadro efetivo e 7 do quadro temporário. A coleta dos dados ocorreu documentalmente e por 

entrevistas semiestruturadas. A figura 1 apresenta o desenho do processo de coleta dos dados e 

seus objetivos específicos no contexto da pesquisa. No polo documental, os dados tiveram 

origem nos currículos dos investigados cadastrados na Plataforma Lattes. O objetivo foi o de 

levantar informações sobre os registros de produções e atividades relacionadas à pesquisa 

mantidos pelos investigados em seus respectivos currículos de modo a identificar aqueles que 

tem a pesquisa profissional (Demo, 1998) como parte de suas atividades docentes. 

Nas entrevistas com os investigados o objetivo foi buscar informações sobre como os 

professores investigados compreendem a pesquisa enquanto princípio educativo para a 

formação do aluno. Nesse sentido, foi intenção conhecer:  

 

(a) Como os investigados entendem a pesquisa e sua relação/integração no processo de 

ensino e aprendizagem de graduação; 

(b) Se a pesquisa faz parte do habito profissional docente como forma de preparação pessoal 

dos professores em tarefas relacionadas ao ensino; 

(c) Se e como os investigados promovem a incorporação da pesquisa em suas atividades de 

ensino e aprendizagem, com foco no aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Coleta de dados da pesquisa e seus objetivos.  

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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3.2 Análise dos dados 

Após o processo de realização das entrevistas e suas respectivas transcrições para a 

forma textual, os dados foram analisados tendo como referência a abordagem teórico-

metodológica da Análise Textual Discursiva (Moraes, 2003), que ocorre em um ciclo de três 

etapas: a unitarização, a categorização e a captação do novo emergente. Após a leitura dos 

textos discursivos dos investigados ocorreu a unitarização, fragmentando-os em unidades de 

significado “definidas em função de um sentido pertinente aos propósitos da pesquisa” (Moraes, 

2003, p. 195) em que criam-se condições para que sejam identificadas e compreendidas novas 

relações entre as partes e o todo. 

Sequencialmente ocorreu a categorização, como “um processo de comparação constante 

entre as unidades definidas no processo inicial da análise, levando a agrupamentos de elementos 

semelhantes” (Moraes, 2003, p. 197) e depois a captação do novo emergente, definido como o 

objetivo da análise textual (o metatexto), descrito de modo interpretativo e resultando de 

processos intuitivos e auto organizados (Moraes, 2003). Neste, descreve-se, interpreta os 

sentidos e significados elaborados através do corpus demonstrando o entendimento do 

fenômeno estudado. Segundo Moraes (2003), há diferentes textos produzidos a partir da 

presente análise, uns voltando-se mais para a descrição e com maior aproximação do corpus 

original e outros expressando interpretações com um teor mais aprofundado.  

Para Moraes (2003, p. 204) “uma pesquisa de qualidade necessita atingir essa 

profundidade maior de interpretação, não ficando numa descrição excessivamente superficial 

dos resultados da análise”. Uma das maneiras de se obter a interpretação é expressar as 

compreensões do fenômeno investigado com base em uma teoria estabelecida a priori ou 

selecionada durante o processo de análise que, na presente investigação teve como referência 

Demo (1998; 2008). 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Sobre o hábito da pesquisa no cotidiano profissional dos professores 

Antes de tratar das análises e discussões atinentes aos dados relacionados ao hábito da 

pesquisa no cotidiano profissional dos professores, faz-se relevante que seja apresentada 

perspectiva de como os investigados entendem a pesquisa e sua relação/integração no processo 

de ensino e aprendizagem de graduação. Para tanto, o conceito tomado como referência é o de 

Demo (2008), que o interpreta como princípio de aprendizagem que corresponde a um processo 

que promove uma série de habilidades e competências úteis aos alunos para a aprendizagem 

significativa de conteúdos. Isso porque sendo adequadamente compreendida e aplicada permite 

a reconstrução dos conhecimentos disponíveis em uma determinada área (contabilidade e suas 

especialidades, por exemplo) com autonomia. 

Assim, quanto ao entendimento sobre a pesquisa no ensino de graduação em 

contabilidade, os investigados expressaram compreensões diversas. A tabela 1 sintetiza as 

categorias em que foram classificadas suas respostas. 

 
  



 

 

Tabela 1: como os professores investigados compreendem a pesquisa no ensino de graduação em contabilidade. 

CATEGORIA FREQUÊNCIA 

Sem claro entendimento sobre a pesquisa no ensino de graduação 

em contabilidade 
4 

Pesquisa enquanto reconstrutora de conhecimentos, promotora de 

aprendizado e de oportunidade de desenvolvimento para alunos 
5 

Pesquisa enquanto atividade rotineira para realização de tarefas 

disciplinares para alunos 
4 

TOTAL 13 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

 

 O conjunto das respostas categorizadas mostra que os investigados compreendem a 

pesquisa no contexto do ensino de graduação em três direções distintas. Para a maioria (5 

investigados) a pesquisa constitui-se como atividade que promove nos alunos a capacidade de 

reconstruir conhecimentos, de aprender e de se desenvolver. Tal resultado encontra similaridade 

com os que foram encontrados nos estudos de Nascimento et. al. (2013) e Krügel et. al. (2013). 

Neles a pesquisa foi constatada como relevante instrumento de construção e reconstrução de 

conhecimentos e de oportunidade de formação de pessoas mais críticas.  

Numa outra direção, está a compreensão da pesquisa como atividade destinada a ajudar 

os estudantes na realização de suas obrigações e tarefas disciplinares. Tal compreensão pode 

ser tomada como restrita, no sentido de uma racionalidade técnica (Ferreira & Reali, 2016) em 

relação ao potencial papel da pesquisa para o ensino e a aprendizagem bem como para a 

formação do aluno.  

 Um terceiro caminho indica que parte dos investigados (4) não demonstrou em seus 

discursos compreensão precisa sobre o significado da pesquisa e de sua relação/integração com 

o processo de ensino e aprendizado. A questão, quando posta a eles, pôs em evidência a 

concepção de que cursos superiores de contabilidade se destinam à formação técnica para o 

exercício profissional da contabilidade. Dois deles – P3 e P10 – quando perguntados sobre tal 

relação afirmam, em seus discursos, que as características da formação em contabilidade e o 

perfil dos alunos (curso de intensivos conhecimentos técnicos, ofertado primordialmente à noite 

e cujos alunos já são trabalhadores) desfavorecem o interesse pela pesquisa. Os investigados a 

esse respeito, assim se expressaram: 

 
Olha, hoje ela [a relação pesquisa e ensino de graduação] é muito fraca até 

mesmo pelo próprio público ou a própria característica dos cursos e dos alunos 

de contábeis. Muitos trabalham durante o dia, estudam à noite. E uma 

característica dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas é: o aluno ele procura 

muito mais ir pro trabalho, pra sua área de estudo, trabalhar lá do que pesquisar 

sobre a área. (P3) [adicionado pelos autores] 

 

[...] atualmente eu vejo que tá, assim, muito fraca, tinha que melhorar muito 

essa questão da pesquisa no aprendizado deles. Não sei se é porque a nossa 

área, contador... muitas pessoas talvez já fazem o curso até porque já 

trabalham no escritório e precisam ter o título, né? Acaba ficando como aquela 

área do conhecimento mais técnica e não mais científica [...]. (P10) 

 

Em termos de inserção da pesquisa no cotidiano profissional dos professores, foram 

empreendidas duas linhas de análise. A primeira delas está relacionada com o que Demo (1998) 

chama de pesquisa profissional, isto é, a atividade investigativa que leva ao surgimento de 

novos conhecimentos e/ou inovações. O suporte para as análises nessa linha foram os dados 



 

 

coletados nos currículos Lattes dos investigados e teve como objetivo identificar aqueles cuja 

pesquisa profissional se mostra presente em suas trajetórias docentes. A segunda linha diz 

respeito ao que Demo (1998, p. 2) denomina de “[...] pesquisa como princípio educativo e [...] 

como atitude cotidiana” e teve como suporte para analises os dados dos discursos dos 

entrevistados.  

A produção registrada nos Currículos Lattes dos investigados (especificamente 

publicações em eventos e revistas científicas, Livros ou capítulos, projetos de pesquisa 

realizados e em desenvolvimento e orientações de iniciação científica realizadas e em 

andamento) está sintetizada na tabela 2. Com relação à prática da pesquisa dos professores 

investigados, para 4 deles (P2, P4, P5 e P10) os dados apontam que a pesquisa profissional se 

mostrou, de fato, como atividade inserida em seus cotidianos docentes. São professores que 

apresentaram registros consistentes e regulares de produções e para quem os conhecimentos 

sobre o fazer pesquisa estão em seus domínios profissionais cotidianos – apresentam trabalhos 

em eventos científicos, publicam artigos em revistas científicas, propõem projetos de pesquisa 

e os realizam e orientam iniciação científica.    

 
Tabela 2: atividades de pesquisa registradas nos currículos Lattes dos professores investigados no período de 2012 

– 2016. 

Professor 
Regime de 

Trabalho 

Titulação Projetos de 

Pesquisa 
Publicações 

Orientações em 

IC 

P1 TIDE Mestre - - - 

P2 TIDE 
Mestre | 

Doutorando 
5 27 

5 

P3 TIDE Mestre 1 1 - 

P4 TIDE Mestre 1 36 - 

P5 TIDE Doutor 5 55 6 

P8 TIDE Mestre - - - 

P9 T20 Especialista - - - 

P10 T20 Mestre 2 9 2 

P11 T20 Especialista - - - 

P12 T20 Especialista - - - 

P13 T20 Especialista - - - 

P14 T40 Mestre - 3 - 

P15 T20 Especialista - 2 - 

Fonte: elaborado pelos autores com base em dados extraídos da Plataforma Lattes (2016). 

 

 Com relação à pesquisa enquanto princípio educativo e atitude cotidiana dos 

investigados, dois aspectos foram considerados na análise. O primeiro diz respeito à pesquisa 

para o desenvolvimento de suas atividades profissionais docentes relacionadas ao ensino, 

especificamente aquela para seu próprio uso e cujo objetivo é o permanente questionamento 

reconstrutivo de conhecimentos voltado para a educação dos alunos. O objetivo foi o de 

compreender se a pesquisa faz parte do habito profissional docente como forma de preparação 

pessoal dos professores em tarefas relacionadas ao ensino conforme proposto por Demo (1998): 

reflexão sobre as práticas didáticas adotadas, construção e reconstrução de textos e materiais 



 

 

didáticos próprios e renovação e/ou atualização de conhecimentos específicos de matérias e de 

práticas didáticas. Já o segundo aspecto diz respeito a se e como os investigados promovem a 

incorporação da pesquisa em suas atividades de ensino e aprendizagem, com foco no aluno. 

Sobre o segundo aspecto, será tratado no próximo tópico desta seção. 

  Sobre a pesquisa para o desenvolvimento das atividades profissionais docentes 

relacionadas ao ensino, os dados das entrevistas revelam, em linhas gerais, que os professores 

tem compreensão instrumental e estritamente relacionada com o processo de atualização de 

conteúdos específicos de matérias para a preparação e execução das aulas. Os discursos de 

alguns dos investigados são reveladores dessa perspectiva sobre o que entendem ser a pesquisa 

como forma de atualização conteudista:  

 
 [...]toda vez que você começa a fazer uma pesquisa você vai descobrir algo 

diferente sobre aquele assunto [...] quando você descobre um novo 

conhecimento, uma nova ferramenta, isso se torna muito fácil de você se 

aprimorar enquanto professor dentro de uma sala de aula e aplicar esses 

conhecimentos, e replicar também. (P3) 

 

[...] nas minhas disciplinas eu também utilizo a pesquisa como uma ferramenta 

pra mim, pra implementar o meu conhecimento, pra daí então canalizar isso 

para os alunos. (P4)  

 

[...] se você não pega os livros e não analisa a visão de vários autores sobre o 

conceito, por exemplo, despesa pública, né? As vezes o que um o autor tá 

dizendo é muito superficial, tem que pesquisar outro autor, tem que ver nos 

sites federais, ver nos de contabilidade, né? Tem que ter bastante conceito pra 

você chegar numa forma de o aluno conseguir entender [...] tem que tá 

pesquisando, né? Até porque a gente tem dificuldade também, então tem que 

tá procurando bastante informação. (P9) 

 

[...] sempre busco ler as normas do CFC, por exemplo, né? Do CPC [...] 

sempre busco também conhecimentos [...] sempre tem que ler, né? Saiu uma 

alteração tem que tá lá no diário oficial dos estados, né? E tem lá as alterações 

também, é uma forma também de você pesquisar e se manter atualizado com 

a profissão. (P13) 

 

[...] a pesquisa eu busco sempre tá lendo, me inteirando, renovando pra colocar 

em prática em sala de aula, [...] é importante nós estarmos antenados pra que 

possamos absorver então conteúdo e transmitir aos nossos acadêmicos [...] 

(P15) 

 

No sentido do que os trechos dos discursos dos professores revelam, pesquisa é tomada 

como solução instrumental de que lançam mão para o problema de suas preparações em termos 

de atualização de conteúdos disciplinares que vão “absorver” para depois “transmitir” aos 

alunos, conforme declarou P15. Em outra direção e com pouca precisão e clareza na exposição, 

apenas dois dos investigados (P5 e P14) revelaram perspectiva diferente em que tomam o 

processo de pesquisa também como mecanismo de formação profissional docente: 

 
Eu penso que a pesquisa ela complementa. É mecanismo interessante de que 

por muitos é utilizado como um processo permanente de formação, formação 

para docência, formação conteudista, formação para... instrumentos, enfim... 



 

 

formação. Então, nesse sentido, professor pesquisador ele... mantêm em um 

processo de formação. (P5) 

 

[...] eu utilizo ela mesmo pra conhecimento pessoal, pra produzir minhas 

próprias... meus próprios materiais, enfim, pra mim... livros também que eu já 

peguei e fiz, então eu utilizo realmente pra mim assim como estratégia de 

crescimento profissional mesmo, principalmente nessa questão de escrita [...] 

(P14) 

 

 Em síntese os resultados sugerem que, nos limites do contexto analisado, ou seja, o da 

pesquisa no cotidiano profissional docente dos professores de um curso de graduação em 

contabilidade, a pesquisa tida como profissional (Demo, 1998) não se mostra como atividade 

regular para os investigados. Dos 13 professores que participaram da investigação, 4 (1 doutor 

e 3 mestres) são os que tem a atividade de pesquisa profissional em seus cotidianos docentes, 

com registros de publicações científicas consistentes e regulares. Já em relação à pesquisa 

enquanto forma de desenvolvimento profissional relacionado ao ensino, sobressaiu-se seu uso 

como forma de atualização de conteúdos disciplinares. Assim, a pesquisa como forma de 

preparação pessoal em tarefas relacionadas ao ensino restringe-se apenas ao aspecto de 

atualização de conteúdos, não cobrindo outros aspectos relevantes e necessários para o 

aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem , conforme proposto por Demo (1998).  

A atitude de adotar a pesquisa para atualização de conhecimentos sobre conteúdos tem 

sua relevância e evidencia preocupação por parte dos professores com suas próprias 

capacitações em termos de deter conhecimentos sempre atualizados, o que provoca reflexos 

diretos e positivos para o aluno em sala de aula. Todavia, não se pode desconsiderar que 

atualização de conteúdos, mesmo importante, é uma dentre as vertentes possíveis de utilização 

da pesquisa para uso pessoal pelo professor e que tem implicações na esfera da aprendizagem 

do aluno. Conhecimento didático sobre conteúdos, conhecimentos curriculares e 

conhecimentos profissionais docentes, por exemplo, são outras vertentes relevantes para o 

ensino e que, no contexto investigado, não se mostraram dentre as preocupações dos 

professores.  

 

4.2 Sobre a incorporação e articulação de conhecimentos sobre fazer pesquisa nas 

atividades de ensino e aprendizagem 

 O primeiro foco de análise desta seção recaiu sobre a compreensão dos professores em 

relação a como os alunos entram em contato com a aprendizagem sobre pesquisa no contexto 

do curso. A tabela 3 apresenta a síntese da categorização construída a partir dos discursos dos 

investigados. É dado perceber confluência nas compreensões no sentido de os alunos 

aprenderem no decurso de disciplinas metodológicas específicas: Metodologia da Pesquisa em 

Contabilidade (1ª série) e Estudos Independentes: projetos de pesquisa em contabilidade (3ª 

série). Tal constatação está alinhada aos resultados da pesquisa realizada por Comerlatto (2008) 

que, em síntese, também apontou que o ensino da pesquisa está relacionado a disciplinas 

específicas sobre metodologia.  

 Na maioria dos discursos foi observado que os investigados entendem que o 

aprendizado da pesquisa não ocorre isoladamente. Para P10, por exemplo, o principal meio 

constitui-se nas disciplinas metodológicas. Entretanto a realização de tarefas disciplinares – 

incluindo o TCC – é outra forma de fazer com que alunos desenvolvam e aprimorem a prática 

da pesquisa. Nesse mesmo sentido, P5 considera que o aprendizado se dá primeiramente nas 

disciplinas específicas e depois nas demais disciplinas, sendo do professor o papel e a função 

de aprimorar as competências em pesquisa para o aluno. Nas palavras de P5:  



 

 

 
[...] primeiro nas disciplinas relacionadas diretamente. Então depois eu acho 

que é o professor tem que proporcionar pro aluno a busca de aprimorar sobre 

a prática de pesquisar. Evidentemente que isso acaba não acontecendo na sua 

integralidade. [...] mas eu acho que a disciplina de pesquisa proporciona o 

primeiro aprendizado, mas nas outras disciplinas tem cobrar também, o 

professor tem que aplicar, tem que tá sempre enfatizando nas outras 

disciplinas. 
 

Tabela 3: como os alunos entram em contato com o aprendizado da pesquisa durante o curso na compreensão dos 

investigados – Por categoria – Frequência cumulativa. 

CATEGORIA FREQUÊNCIA 

Disciplinas sobre pesquisa* 17 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 4 

Tarefas Disciplinares 4 

Incentivo Docente 4 

Iniciação Científica 2 

Total 31 

NOTA: no curso em que os investigados são docentes há duas disciplinas sobre pesquisa: Metodologia da Pesquisa 

em Contabilidade (1ª série) e Estudos Independentes: projetos de pesquisa em contabilidade (3ª série). A contagem, 

nesse caso específico, também foi cumulativa: alguns professores mencionaram somente Metodologia da Pesquisa 

e se considerou uma frequência. Outros, ambas disciplinas e, nesse caso, foram consideradas duas frequências. 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

 

Ainda que tenham ocorrido 8 observações de que as tarefas disciplinares e o TCC sejam 

importantes meios para o aprendizado da pesquisa – e seu aprimoramento – por parte dos 

alunos, está também presente nos discursos de parte considerável dos investigados (para 5 

deles) o entendimento de que não é comum que nas disciplinas não metodológicas os alunos 

sejam instigados ou mesmo cobrados a desenvolverem e/ou aprimorarem suas competências no 

campo da pesquisa, ainda que para as tarefas disciplinares. O excerto dos discursos de P2 e P8 

a esse respeito sintetiza bem essa perspectiva quando diz que  

 
[...] existe um vácuo né? O curso tem disciplina metodológica na primeira 

série. Depois tem outra, no terceiro ano, para eles desenvolverem o projeto do 

TCC que trata de pesquisa também. Ai tem o TCC no quarto ano, onde eles 

desenvolvem a pesquisa. Mas acho... tenho a impressão que é só ai que eles 

tem contato com fazer pesquisa. Nas outras disciplinas nós não cobramos 

nada. Nem normas pra eles colocarem os trabalhinhos a gente cobra direito. 

Tem também a questão da falta de leitura, da escrita fraca... mas acho que é 

pela própria característica do curso né?. (P2) 

 

[...] Eu diria que pouca coisa, né?. A maioria dos professores [...], inclusive 

eu, aqui, pouca coisa faz em relação a isso nas disciplinas. Normalmente só 

no último ano que a gente faz um estimulo maior pros alunos fazerem o TCC 

e transformar ele em artigo de pesquisa. Nas outras matérias não, quase nunca 

[...] e isso é... é muito pouco ainda. [...] (P8) 

 



 

 

 Em relação à Iniciação Científica é oportuno considerar que dentre os investigados, 

poucos são orientadores e, por consequência, poucos são os alunos que passaram pelo 

aprendizado do fazer pesquisa em tal modalidade. De 2012 a 2016 – período delimitado para 

coleta de dados dos currículos Lattes dos investigados – foi observada a ocorrência de três 

professores orientadores e de 13 alunos orientados ao longo do período. Considerando que o 

curso tem em média 300 alunos/ano matriculados e distribuídos nas quatro séries do curso, 

segundo dados da secretaria acadêmica do campus (2016), as orientações de Iniciação 

Científica podem ser tomadas como processos que proporcionam baixa contribuição como 

aprendizado sobre pesquisa para os alunos curso. Cabe enfatizar que conforme informações da 

PRPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da universidade (2016), podem orientar 

Iniciação Científica professores em regime de dedicação exclusiva, com titulação mínima de 

mestre e ter 4 alunos orientados por ano. Segundo dados da tabela 2, no curso são 6 os 

professores que atendem tais critérios. 

 O segundo foco de análise desta seção é sobre como os investigados incorporam e 

articulam os conhecimentos sobre pesquisa em processos de ensino como princípio de 

aprendizagem para os alunos. A tabela 4 sintetiza categorização elaborada com base nos 

discursos dos investigados e, objetivamente, apresenta um conjunto de estratégias tradicionais 

no contexto das atividades de ensino. Porém, a forma com que desenvolvem tais estratégias é 

o que possibilita revelar a efetividade com que os alunos possam ou não aprender pela pesquisa.  

 
Tabela 4: como os professores incorporam e articulam conhecimentos sobre fazer pesquisa enquanto princípio de 

aprendizagem para alunos – Por categoria – Frequência cumulativa. 

ATIVIDADES DE ENSINO FREQUÊNCIA 

Realização de trabalhos de pesquisa (produção textual) 6 

Realização de seminários (com produção textual) 6 

Orientações de TCC/IC/trabalhos disciplinares 5 

Incentivo à leitura de livros/capítulos e artigos 3 

Debates (discussão de textos e artigos) 3 

Total 23 

Fonte: dados da pesquisa (2016). 

 

 Enquanto intenção, as atividades que se sobressaíram nos discursos dos investigados se 

mostram como preocupação legitima da parte deles que, articuladas aos conhecimentos sobre 

fazer pesquisa, auxiliam no desenvolvimento de autonomia dos alunos – uma das principais 

contribuições objetivas da pesquisa enquanto processo pedagógico para o aprendizado. Nesse 

sentido, o trecho do discurso de P12 é ilustrativo a esse respeito: 
 

[...] eu trabalho a matéria em sala, explico. E a parte de pesquisa é pra fazer 

um trabalho sobre aquilo que você explicou pro aluno [...] eu passo o objetivo 

e o aluno vai procurar entender melhor pesquisando. Ai ele tem que escrever 

um trabalho, com a visão dele, com as ideias dele. Então quando o aluno pega 

um conceito de um autor e ele tenta colocar com as ideias dele, ele vai com 

seu jeito colocar com suas palavras da forma que ele entendeu, então ele 

tem... ele vai ter que se esforçar... ele vai ter que pensar, né? Vai repensar e 

elaborar sobre aquilo [...] (P12) [Grifo dos autores] 

 



 

 

Entretanto, não ficou evidente nos discursos dos investigados como transpõem da 

intenção para a efetiva contribuição. Os discursos não revelaram de modo claro e objetivo como 

ajudam o aluno a construir a ponte entre os conhecimentos sobre pesquisa, os conteúdos 

disciplinares e as habilidades e competências adquiridas no processo. Nesse sentido, os dados 

sugerem (tal qual ocorre na compreensão que os professores demonstraram ter sobre o 

significado da pesquisa e de sua relação/integração com o processo de ensino e aprendizado) 

que a articulação da pesquisa no processo ensino que tem sido promovida tem se dado de forma 

restrita e também na direção de uma racionalidade técnica. Isso no sentido de que o aluno 

adquira habilidades instrumentais de saber como encontrar as informações de que precisa para 

resolver problemas com que se depara. O discurso de P3 revela essa perspectiva quando 

expressa que “[...] eu cobro conteúdo, referencial teórico ali, do assunto [...] e depois, do que 

ele entendeu do assunto, quando é possível, sempre eu dou um exercício prático pra ele tá ali 

aplicando aquilo que... que ele estudou durante a pesquisa”. Já para P1: 
 

[...] eu tenho que fazer é... um pouco pelo menos... com que ele entenda a 

matéria buscando a informação sozinho... é, assim... uma maneira de que ele 

tenha o aprendizado por ele mesmo também e pra que seja aplicado na vida 

prática dele depois, né? Porque o profissional também tem que fazer suas 

pesquisas pra prática né? [...] (P1) 

 

Assim, o professor cumpre seu papel de técnico do processo de ensino no sentido de 

selecionar e implementar certas estratégias que considera como articuladoras de atividades de 

pesquisa com o ensino, mas que na verdade não se constituem enquanto tais. E ao aluno, que 

também cumpre seu papel, é deixada a responsabilidade em realizar as estratégias levadas a 

cabo pelos professores e de, por conta própria, buscar construir a percepção da importância 

delas para sua formação. Daí depreende-se que os professores, mesmo demonstrando aparente 

nível de consciência quanto à importância de articular e implementar estratégias que conjuguem 

conhecimentos sobre pesquisa em seu sentido pedagógico, não o fazem efetivamente. O papel 

que concretamente têm desempenhado no contexto da apropriação da pesquisa no processo de 

ensino está restrito ao sentido utilitarista e instrumentalmente técnico.   

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pesquisar constitui-se em habilidade importante de ser aprendida por estudantes em 

qualquer área de formação. E nesse sentido precisa estar integrada e articulada a processos de 

ensino e aprendizagem de modo deliberado e claro para que se constitua efetivamente em 

habilidade que o aluno possa carregar consigo para o mundo do trabalho profissional. Este 

trabalho teve como objetivo compreender como professores da graduação em Ciências 

Contábeis incorporam e articulam a pesquisa em processos de ensino e aprendizagem. Partindo 

desse objetivo, investigou 13 professores do curso de Ciências Contábeis do campus de Campo 

Mourão da UNESPAR, buscando conhecer concepções, significados e práticas atribuídas por 

eles em relação à pesquisa como estratégia no processo de ensino e aprendizagem. O aporte 

teórico que deu base para o estudo está ancorado em Demo (1998; 2008), sobre pesquisa 

enquanto princípio educativo para aprendizagem. 

 Para responder ao objetivo, foram realizados três recortes analíticos específicos: como 

os investigados entendem a pesquisa e sua relação/integração no processo de ensino e 

aprendizagem de graduação; se a pesquisa faz parte do habito profissional docente como forma 

de preparação pessoal dos professores em tarefas relacionadas ao ensino; e se e como os 



 

 

investigados promovem a incorporação da pesquisa em suas atividades de ensino e 

aprendizagem, com foco no aluno. 

 Em termos de resultados o estudo aponta que:  

 

(1) A compreensão que os professores possuem sobre a pesquisa e sua relação/integração 

no processo de ensino e aprendizagem de graduação é bastante restrita. A maioria não 

expressou clareza ou a considerou atividade rotineira para realização de tarefas 

disciplinares para alunos. 

(2) Nos limites do contexto analisado, ou seja, o da pesquisa no cotidiano profissional 

docente dos professores de um curso de graduação em contabilidade, a pesquisa tida 

como profissional (Demo, 1998) não se mostra como atividade regular para os 

investigados. Dos 13 professores que participaram da investigação, 4 (1 doutor e 3 

mestres) são os que tem a atividade de pesquisa profissional em seus cotidianos 

docentes, com registros de publicações científicas consistentes e regulares. Já em 

relação à pesquisa enquanto forma de desenvolvimento profissional relacionado ao 

ensino, sobressaiu-se seu uso como forma de atualização de conteúdos disciplinares. 

Assim, a pesquisa como forma de preparação pessoal em tarefas relacionadas ao ensino 

restringe-se apenas ao aspecto de atualização de conteúdos, não cobrindo outros 

aspectos relevantes e necessários para o aprimoramento do processo de ensino e 

aprendizagem, conforme proposto por Demo (1998).   

(3) No contexto investigado, o entendimento dos professores tem se apresentado como 

limitado em relação ao potencial papel da pesquisa como atividade incorporada ao 

cotidiano do processo de ensino e aprendizagem em contabilidade, não revelando 

possuírem clareza na compreensão sobre esse papel. Mesmo expressando consciência 

sobre a importância de estratégias que conjuguem conhecimentos sobre pesquisa em seu 

sentido pedagógico com os processos de ensino e aprendizagem, não o fazem 

efetivamente. O papel que concretamente têm desempenhado no contexto da 

apropriação da pesquisa no processo de ensino está restrito ao sentido utilitarista e 

instrumentalmente técnico. 
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