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RESUMO:  

O objetivo da pesquisa é conhecer, analisar e descrever a percepção de professores de perícia 

contábil em cursos de Ciências Contábeis em IES privadas na cidade de São Paulo, sobre a 

interdisciplinaridade e sua importância na formação dos contadores.  Usou-se na 1ª. etapa, o 

estudo exploratório por meio de pesquisa documental e bibliográfica, sumariando o que já foi 

pesquisado, achados e conclusões consensuais. A 2ª. etapa consitiu na coleta de dados, que 

ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas com professores de perícia contábil, de 

quatro IES que oferecem o curso de Ciências Contábeis na modalidade presencial na cidade 

de São Paulo, para verificar se a interdisciplinariade é conhecida e praticada pelos docentes e 

se eles percebem sua finalidade na prática pedagógica. Os achados  revelam que as IES 

abordam a interdisciplinaridade no projeto pedagógico do curso, seguindo as orientações da 

Resolução (CNE/CES) Nº. 10/2004. As entrevistas confirmam a literatura existente, quanto a 

interdisciplinaridade  ser importante na formação do contador, embora sua prática ocorra de 

forma modesta, evidenciando uma lacuna entre o falado e o efetivamente praticado pelos 

professores entrevistados. 
 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Perícia Contábil; Contabilidade; Ensino Superior.  

 

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

1. INTRODUÇÃO 

O contador, em especial o perito contábil, vem assumindo um papel importante em 

nossa sociedade, que vai além da análise de livros fiscais e demonstrações contábeis, pois a 

atividade pericial integra diferentes áreas do conhecimento. Para o pleno exercício da função, 

o contador precisa ter conhecimento em varias áreas, que vão além da contabilidade, 

envolvendo disciplinas de: direito, administração, redação empresarial, redação jurídica, 

informática, comunicação, matemática financeira, ética, entre outras. 

Ornelas (2011) destaca que o perito deve ter cultura geral e contábil profunda que lhe 

permitam colaborar com o Juiz na verificação dos fatos contábeis do processo, de modo a 

supri-lo de conhecimentos técnicos ou científicos que o mesmo não possui. Ornelas (2011) 

complementa os conhecimentos com estatística, técnicas e prática de negócios e direito 

processual civil. 

O perito contábil precisa ter noções de administração, pois durante o planejamento da 

pericia, deverá organizar as tarefas e fazer a gestão do tempo, pois seu trabalho sempre terá 
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um prazo limite. Peleias e Ornelas (2013) atestam que o perito é um gestor de projetos e 

administrador do tempo, pois precisa desenvolver habilidade para planejar as etapas e 

administrar sua agenda, cumprindo assim, os prazos fixados em cada caso. 

O contador, especificamente na área de perícia contábil, precisa ter conhecimentos que 

vão além de técnicas e práticas contábeis. Para executar o seu trabalho de maneira eficaz e 

eficiente, sua formação acadêmica é fundamental, pois as IES têm como uma de suas 

atribuições prepará-lo tanto para vida profissional como pessoal. 

Ao abordar o papel da universidade, Peleias, Mendonça, Slomski e Fazenda (2011) 

postulam que sua função é capacitar os acadêmicos para novos postos de trabalho e para 

exercerem com consciência a cidadania. Por isso, a autonomia, o senso crítico e o 

desenvolvimento intelectual são pontos chaves no processo de inserção social e profissional. 

Isso reforça a ideia de que a universidade deve zelar pela qualidade do trabalho acadêmico e 

pela competência dos profissionais que forma, priorizando o desenvolvimento de 

competências, habilidades, valores e conhecimentos em função dos novos saberes que se 

produzem e exigem um novo perfil profissional. 

A preocupação com a formação dos futuros contadores é matéria antiga e muito 

discutida pelas partes interessadas por meio de pareceres e resoluções, pois além da formação 

profissional há o objetivo de formar um cidadão. O Ministério da Educação, pela Resolução 

CNE/CES Nº. 10/2004 estabelece as diretrizes curriculares nacionais para o curso de Ciências 

Contábeis, descrevendo as condições mínimas a serem observadas para a formação do futuro 

contador. 

Uma análise da Resolução CNE/CES Nº. 10/2004 revela que o curso deve formar um 

profissional capaz de interagir com o contexto atual, adaptando-se às inovações tecnológicas e 

gerando informações para tomada de decisão. Esta resolução, combinada com as orientações 

do Plano Nacional de Graduação (PNG), são as bases para elaboração do projeto pedagógico 

do curso de Ciências Contábeis, que concentra as ações pedagógicas propostas pela IES e 

adotadas pelos professores em sala de aula. 

Neste contexto, com o propósito de verificar a prática interdisciplinar, a questão a ser 

respondida pela pesquisa é: “Qual é a percepção dos professores de perícia contábil de 

cursos de Ciências Contábeis no município de São Paulo sobre a interdisciplinaridade na 

formação do Contador?” Para atingir esta finalidade, o objetivo da pesquisa é analisar os 

projetos pedagógicos do curso de Ciências Contábeis e planos de ensino da disciplina de 

perícia contábil e também verificar por meio de entrevistas, a percepção dos professores. 

Espera-se que esta pesquisa contribua para verificação das práticas interdisciplinares 

adotadas pelas IES e pelos professores da disciplina de perícia contábil e também oriente 

coordenadores do curso de Ciências Contábeis, professores e demais interessados, pois a 

interdisciplinaridade é necessária em todas as áreas de conhecimento. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Interdisciplinaridade 

A organização do conhecimento em torno de áreas e na distribuição destas por meio de 

disciplinas foi de iniciada no século XIX e significou um avanço na educação e 

desenvolvimento de pesquisas neste período. Segundo Bonacelli (2014), essa divisão 

introduziu mais fortemente a figura do método científico e das provas argumentativas, da 

verificação, experimentação e profissionalização das atividades de ensino.  Segundo a autora, 

a divisão do conhecimento em “caixinhas do saber”, foi essencial para a época, propiciando 

grades avanços na divulgação do conhecimento e no desenvolvimento a sociedade em geral. 

Bonacelli (2014) postula que a fragmentação do conhecimento em disciplinas isola o 

conhecimento e faz com que o ser humano aprenda a resolver problemas de forma delimitada 



 

 

sobre sua realidade.  Neste sistema disciplinar, não há conexão com a realidade como um 

todo. A fragmentação, que num primeiro momento foi útil para o avanço das pesquisas e 

desenvolvimento científico, passou a ser um obstáculo a partir da segunda metade do século 

XX, quando a rigidez deste método de ensino, tornou-se um óbice ao avanço do 

conhecimento. 

Morin (2001) entende que o conhecimento das informações ou dados isolados, sem 

um contexto, não tem sentido. Isto é, todo texto precisa ter um contexto para ser útil à 

sociedade do seu tempo. O autor evidencia que houve avanços gigantescos nos 

conhecimentos, durante o século XX, mas que esses progressos foram dispersos e desunidos, 

devido à separação do conhecimento em disciplinas, que fragmentaram os contextos. 

Ainda segundo Morin (2001), a fragmentação do conhecimento em disciplinas, gera 

uma hiperespecialização, que se fecha em si mesma, considerando apenas uma parte do 

contexto, impedindo assim sua integração no problema como um todo. A hiperespecialização 

impede a percepção do global (que fragmenta em parcelas), a do essencial (que ela dissolve), 

e de tratar problemas particulares, que só podem ser propostos e pensados em seu contexto. 

Os problemas essenciais nunca são parcelados e os globais são cada vez mais essenciais. 

Enquanto a cultura geral incitava a busca da contextualização de qualquer informação ou 

ideia, a cultura cientifica e técnica disciplinar parcela, desune e compartimenta os saberes, 

dificultando cada vez mais sua contextualização. 

Ao discorrer sobre a redução e disjunção, Morin (2001) salienta que até meados do 

século XX, a maioria das ciências seguia o principio da redução, que limitava o conhecimento 

do todo e o fragmentava, restringindo o complexo e dando origem ao simples, e este por sua 

vez, não contempla todos os problemas do ser humano. 

A fragmentação do conhecimento em disciplinas, que num primeiro momento, trouxe 

avanços nas pesquisas e no desenvolvimento científico até meados do século XX, não mais 

atenderia as necessidades do saber, pois com o surgimento de novos problemas globais e os 

avanços tecnológicos, esta compartimentalização em disciplinas, não consegue ajudar o ser 

humano a entender e resolver os novos problemas. A abordagem interdisciplinar surge como 

uma proposta para formação do indivíduo frente a uma sociedade cada vez mais exigente, na 

qual o sujeito precisa assimilar o todo e não parte do conhecimento. 

 

2.1.1 Síntese Histórica 
Santomé (1998) evidencia que apesar do conceito de interdisciplinaridade surgir a 

partir da segunda metade do século XX, há indícios de que Platão foi um dos primeiros a se 

preocupar com a unificação do conhecimento. Segundo o autor, na antiguidade, a Escola de 

Alexandria também se preocupou com a integração do conhecimento, usando varias áreas a 

partir de uma visão filosófica. 

Fazenda (2008) postula que o saber unificado surgiu quando o ser humano passou a ter 

consciência dos seus atos. E que na antiguidade, os gregos expressavam que o homem 

necessitava do conhecer na totalidade.  

Santomé (1998) aponta que a ruptura neste processo de unificação ocorre com a 

Revolução Industrial, que transforma a sociedade agrária da época em industrial. As 

indústrias precisam de especialistas (pessoa que sabe muito de um campo especifico, cada vez 

menor e delimitado), surgindo necessidade da disciplinaridade. 

Fazenda (2008) postula que o termo interdisciplinaridade, aparece na Europa, 

precisamente na França e Itália, na década de 1960 por meio de movimentos estudantis que 

faziam oposição ao saber alienado. 

Em 1970, o Centro para a Pesquisa e Inovação do Ensino (CERI) que era integrado 

pela Organização para a Cooperação e desenvolvimento Econômico OCDE e Ministério da 



 

 

Educação Francês promoveu o Seminário internacional sobre a Pluridisciplinaridade e 

Interdisciplinaridade. Santomé (1998) evidencia que, o objetivo do seminário que teve a 

participação de 21 países, era elucidar a interdisciplinaridade e verificar se a sua aplicação nas 

universidades eram realmente positivas.  

No Brasil, o pioneiro no estudo da interdisciplinaridade foi Hilton Japiassu que tratou 

o assunto em seu livro “Interdisciplinaridade e a Patologia do Saber” publicado em 1976, 

seguido por Ivani Catarina Arantes Fazenda, sua discípula que publicou em 1979 a obra 

“Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia”, com o 

objetivo de estabelecer um conceito para interdisciplinaridade. (TRINDADE in Fazenda, 

2008). 

Desde então, a interdicisplinaridade vem sendo discutida, aplicada e definida em 

vários encontros, publicações, leis, pareceres. Inclusive na Resolução CNE/CES Nº. 10/2004, 

que em seu artigo segundo, paragrafo primeiro, item quatro menciona que a as IES devem se 

utilizar de formas de promover a interdisciplinaridade em seus projetos pedagógicos. 

 

2.1.2 Em Busca de uma Definição 

A definição de interdisciplinaridade ainda é motivo de controvérsia entre 

pesquisadores, pois muitos eram os conceitos, mas pouca era a prática. Muitos usavam o 

termo em seus discursos como a solução para todos os problemas, mas não sabiam como 

implementá-lo. Segundo Santomé (1998) o termo interdisciplinaridade não possui um 

conceito único, definitivo entre os estudiosos. Isto é, não se trata de um termo cujo significado 

goza de total consenso. 

Todas as abordagens envolvendo disciplinas sejam elas disciplinar, multidisciplinar, 

interdisciplinar ou transdisciplinar se propõem a oferecer práticas pedagógicas que elucidem 

os fatos e fenômenos em sua totalidade 

Para Fazenda (2002) a Interdisciplinaridade pressupõe ação, mudanças. Tornando-se 

impossível tentar percebê-la por meio de definições, pois ela tem um viés subjetivo que 

desafia a objetividade. Segundo Japiassu (1976), o termo interdisciplinar não possui ainda um 

sentido epistemológico e estável, pois nem sempre é compreendido da mesma forma pelos 

autores envolvidos no processo. 

Apesar das distinções terminológicas, há o consenso de que a interdisciplinaridade não 

é algo estático e teórico, pois pressupõe ação, movimento. Fazenda (2002b) salienta que a 

interdisciplinaridade vem sendo usada como “panaceia” para os males da dissociação do 

saber, como forma de preservar a integridade do pensamento e o restabelecimento de uma 

ordem perdida. Não é um slogan, mas uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que 

pressupõe uma atitude diferente a ser assumida frente ao problema do conhecimento. É 

substituição de uma concepção fragmentada para a unidade do ser humano.  

Para Santomé (1998), a interdisciplinaridade é um objetivo difícil de ser finalizado, 

deve ser permanentemente averiguado, pois não se trata de uma proposta teórica, mas, acima 

de tudo prática. Masetto (2010) salienta que para praticar a interdisciplinaridade, o docente ou 

pesquisador precisa superar o paradigma atual, e isto só será possível por meio de um trabalho 

árduo de pesquisa, reflexão, análise e debates sobre os homens, o mundo e os fenômenos que 

vão além da prática disciplinar. 

Pombo (2008) evidencia que para se chegar à interdisciplinaridade e até transpassá-la, 

é necessário um processo contínuo, que se inicia nas disciplinas. Quando estas se encontram 

(justaposição), há uma evolução para um primeiro estágio, a multidisciplinaridade ou 

pluridisciplinaridade. Quando há uma integração e inteiração entre as disciplinas, chega-se ao 

segundo estágio ao qual se intitula interdisciplinaridade e por fim quando há a fusão entres as 



 

 

disciplinas, chega-se ao último estágio denominado Transdisciplinaridade. Este processo é 

validado por Aboelela et al. (2007) e Davies e Devlin (2010). 

A interdisciplinaridade não nega as disciplinas, uma vez que está ancorada nelas para 

o seu desenvolvimento, que pressupõe a integração de duas ou mais disciplinas para a solução 

de algum tema ou problema de natureza humana. Masetto (2010) assevera que a 

interdisciplinaridade permite esperar a produção de um conhecimento científico novo a partir 

de duas ou mais áreas de conhecimento distintas que se integram para tal. Se na multi ou 

pluridisciplinaridade as disciplinas mantêm suas especificidades e se juntam para um olhar 

paralelo sobre um objeto de pesquisa, na interdisciplinaridade estes olhares se integram, 

permitindo que um novo conhecimento se produza: um conhecimento que não se encontrava 

nem em uma, nem em outras disciplinas isoladamente, mas que surge do embate e pela 

integração de aspectos de ciências diversas. 

Fazenda (2002b) ao abordar o termo, entende que ao nível de interdisciplinaridade, 

ter-se-ia uma relação de reciprocidade, de mutualidade, um regime de co-propriedade que iria 

permitir o diálogo entre os interessados. Nela, a cooperação entre as diversas disciplinas 

conduziria a uma interação, uma intersubjetividade como única possibilidade de efetivação de 

um trabalho interdisciplinar. 

Fazenda (1999) ao fazer uma análise morfológica, sintetiza que o termo 

interdisciplinaridade é composto pelo prefixo – inter e de um sufixo – dade que se justapõem 

ao substantivo – disciplina, onde: inter, prefixo latino, que significa posição intermediaria, 

reciprocidade e interação. Disciplina, núcleo do termo, significa o conhecimento. Já a palavra 

dade (ou idade), tem o sentido de resultado da ação, qualidade, estado ou ainda modo de ser. 

Japiassu (1976) argumenta que a interdisciplinaridade ocorre por meio da intensa troca 

entre especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas envolvidas num mesmo 

projeto de pesquisa. Segundo Aboelela et al. (2007), a pesquisa interdisciplinar é qualquer 

estudo ou grupo de estudos realizados por acadêmicos de duas ou mais disciplinas científicas 

distintas. 

Moraes Junior, Araújo e Araújo (2009) evidenciam que a interdisciplinaridade é uma 

linguagem universal, a forma de evitar a fragmentação do conhecimento, a partir do momento 

que as disciplinas contribuem entre si e se unem para o fortalecimento da ciência. Fiorentin e 

Domingues (2012) argumentam que, a interdisciplinaridade no curso de Ciências Contábeis 

tem a condição de unir várias disciplinas com conteúdos específicos e generalizados dentro da 

grade curricular, ao mesmo tempo em que, também deve envolver de uma forma geral a 

relação da teoria com a prática. 

Davies e Devlin (2010) evidenciam que a interdicisplinaridade é a integração entre 

disciplinas, com o objetivo de resolver um problema complexo, resultando numa nova 

disciplina ou gerando um novo conhecimento. 

Conclui-se que no processo interdisciplinar há uma integração, interação e 

reciprocidade entre as disciplinas com o objetivo de produzir um novo conhecimento sobre 

um fato, tema ou assunto de natureza humana, ainda não elucidado por nenhuma disciplina 

isoladamente. 

 

2.2 A Interdisciplinaridade no Curso de Ciências Contábeis 
De acordo com Peleias, Henrique, Weffort e Ornelas (2011), o curso superior de 

Ciências Contábeis como é conhecido hoje, nasceu do desdobramento do curso de Ciências 

Contábeis e Atuariais, por intermédio da lei 1.401 de 1951. O curso de Ciências Contábeis 

sofreu varias mudanças, mas foi em 1992, por meio da Resolução 03/92 que foi reformulado 

nos moldes atuais. Esta resolução estabeleceu um currículo mínimo para curso, estipulou sua 

duração mínima em quatro anos, determinou a inclusão das disciplinas de ética profissional e 



 

 

perícia contábil no currículo e instituiu a elaboração de monografia e do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). 

Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96 que introduziu 

novas mudanças ao ensino superior brasileiro, O MEC por intermédio do CNE/ CES edita 

vários pareceres: 146/2002, 67/2003, 108/2003, 289/2003 e 269/2004, até a edição da 

Resolução 10/2004. Todos reiterando a necessidade do conteúdo de perícia contábil no curso 

de Ciências Contábeis (PELEIAS, HENRIQUE, WEFFORT E ORNELAS, 2011). 

A Resolução CNE/CES 10/2004 e os pareceres editados anteriormente são frutos de 

vários encontros e debates envolvendo sociedade, governos e profissionais de contabilidade, 

evidenciando que propor projetos interdisciplinares para o curso de Ciências Contábeis é um 

desejo de todos os envolvidos. Althoff e Domingues (2008) relatam que diante das pressões 

por uma formação mais ampla e integrada, impulsionada por resoluções que regulamentam os 

cursos de graduação em Ciências Contábeis, e a pluralidade de práticas interdisciplinares 

existentes, recomenda-se que estudar o processo de interdisciplinaridade nesses cursos, trará 

muitos benefícios ao ensino aprendizagem. 

A Resolução CNE/CES 10/2004 em suas proposições, salienta que o curso de Ciências 

Contábeis deve formar um profissional capaz de interagir com o contexto atual, adaptando-se 

às inovações tecnológicas e gerando informações para tomada de decisão. Esta resolução 

evidencia em seu artigo 2º, parágrafo 1º, item quatro, a importância da interação entre as 

disciplinas, definindo que o projeto pedagógico deve abranger “formas de realização da 

interdisciplinaridade”. (BRASIL, 2004). 

Com base na Resolução 10/2004, muitas IES fizeram alterações em seus projetos 

pedagógicos e grades curriculares, todas com o objetivo de atender a legislação, mas tiveram 

dificuldade quanto aos projetos interdisciplinares, pois não há regras ou definições na 

legislação. Algumas criaram projetos integradores com o objetivo de associar a teoria com a 

prática.  E este parece ser um caminho, pois segundo Moraes Junior, Araújo e Araújo (2009),  

a interdisciplinaridade é uma  ferramenta capaz de unir disciplinas com conteúdos específicos 

ou generalizados, se baseando em uma formação que  relaciona a teoria com a prática. 

Padoan e Clemente (2006) salientam que mesmo as IES investindo em um ensino de 

forma integradora, a interdisciplinaridade não é observada na prática pedagógica do professor 

do curso de contabilidade, pois no máximo praticam uma disciplinaridade cruzada, 

envolvendo as matérias especificas do curso de Ciências Contábeis, deixando de lado outros 

conteúdos importantes como economia, sociologia, estatística, entre outras. 

Na pesquisa de Althoff e Domingues (2008), as autoras verificaram uma adequação da 

matriz curricular da IES à legislação atual, com atividades apresentando alguns traços de 

disciplinaridade cruzada, com ênfase no mercado de trabalho, uma vez que, as disciplinas 

específicas da área contábil são consideradas mais importantes do que as de outras áreas, tais 

como filosofia, sociologia e economia. Como resultado, as IES apresentaram baixo nível 

interdisciplinar, com algumas atividades que podem ser classificadas com multidisciplinares, 

pluridisciplinares e de disciplinaridade cruzada. 

Althoff e Domingues (2008) entendem que s prática interdisciplinar vai além de uma 

simples adequação curricular ou do uso do termo como modismo. Para que se atinja essa 

visão, é preciso ampliar o relacionamento entre as disciplinas, desenvolver uma atitude 

interdisciplinar nos professores e na prática de suas ações de ensino e de pesquisa contábil. 

Moraes Junior, Araújo e Araújo (2009), concluem que a grade curricular apesar de 

atender a legislação, está fora da realidade do mercado de trabalho, que segundo os 

professores entrevistados deveria conter disciplinas regionais. Concluíram também que as 

atividades práticas em condições reais, proporcionaram aos alunos uma visão multidisciplinar. 



 

 

Quanto à interdisciplinaridade, apenas 38,85% dos respondentes comentaram que há 

possibilidades de realização de trabalhos feitos em conjunto com outros docentes do curso. 

Bernardo, Nascimento e Nazareth (2010), realizaram uma pesquisa em 38 IES que 

oferecem o curso de graduação em Ciências Contábeis no estado de Minas Gerais, tendo 

como objetivo, identificar características relacionadas ao ensino, pesquisa, práticas 

interdisciplinares e suas inter-relações nos cursos de Ciências Contábeis. Após analisarem a 

grade curricular, os autores contataram que as disciplinas de Controladoria e Contabilidade 

Internacional, possuem uma correlação positiva com a interdisciplinaridade, proporcionando 

uma visão sistêmica ao egresso. 

Bernardo, Nascimento e Nazareth (2010), defendem que para se desenvolver pesquisas 

e realizar projetos interdisciplinares, o professor precisa demonstrar interesse e se aperfeiçoar 

sempre, estudando e pesquisando outras áreas de conhecimentos além da sua área de 

formação acadêmica, descobrindo ligações e relações entre as várias áreas. No entanto, 

entendem que esta é uma realidade distante, pois hoje, a maioria dos professores tem uma 

carga horária extensa, impedindo que se aperfeiçoem em sua área de formação, quanto mais 

em outras. 

Miranda, Leal e Medeiros (2010) constataram que as barreiras entre as disciplinas vão 

desaparecendo à medida que os professores dialogam e se integram ao processo 

interdisciplinar. Em relação à teoria e prática, os alunos foram expostos à situações reais do 

meio empresarial e usaram os conhecimentos adquiridos durante o curso, associados a um 

processo de pesquisa (bibliográfica, documental, de campos, outras) para solução dos 

problemas. Neste contexto, as disciplinas do núcleo básico como matemática, estatística, 

direito, economia e contabilidade, vão sendo valorizadas à medida que são usadas na solução 

dos problemas específicos. Os autores verificaram um baixo nível de interdisciplinaridade na 

formação dos professores, que gerou dificuldade em avaliar o resultado final do processo. 

Cabral, Siqueira e Batista (2011) realizaram uma pesquisa para verificar o diálogo das 

ciências contábeis com as ciências humanas e demais ciências sociais em pesquisas 

acadêmicas apresentadas em congressos USP de controladoria e contabilidade e ENANPAD 

entre 2004 e 2007. A amostra contemplou 727 e artigos e 17.385 referências bibliográficas. A 

primeira constatação foi que a produção cientifica utilizou-se bastante de livros para sua 

fundamentação teórica, o que é preocupante, pois esta é uma base desatualizada para 

produção de artigos acadêmicos. Verificou-se também o baixo uso de fontes das áreas de 

História e Filosofia (necessárias na busca de solução para problemas do mundo 

contemporâneo). 

Cabral, Siqueira e Batista (2011) constataram que a interdisciplinaridade praticada 

com outras áreas do conhecimento, (por exemplo, da saúde) é praticamente nula nas pesquisas 

em Ciências Contábeis, ficando restrita às áreas afins como Economia, Direito e Educação, 

abordados em artigos para áreas temáticas específicas. Os poucos artigos de congresso que 

possuem referências das áreas de Sociologia, Psicologia, Antropologia, pertencem, 

praticamente, à área temática de Ensino e Pesquisa em Contabilidade. Ou seja, foram usados 

para uma área temática específica e não para o desenvolvimento da área contábil como um 

todo, dentro de uma abordagem interdisciplinar. 

Fiorentin e Domingues (2012) elaboraram uma pesquisa para identificar práticas 

interdisciplinares no curso de Ciências Contábeis numa universidade do RS em final de 2009, 

por meio de entrevistas aos coordenadores do curso. Com resultados, apontaram um baixo 

nível de integração, sendo classificada com uma abordagem multidisciplinar, onde há apenas 

uma justaposição das disciplinas. 

Conclui-se que a abordagem interdisciplinar no curso de Ciências Contábeis é 

necessária e pesquisada, e que associar a teoria à prática, poder ser uma alternativa para a 



 

 

realização de atividades interdisciplinares. A interdisciplinaridade também é relevante para 

disciplina de perícia contábil, que faz parte da grade curricular do curso. Contudo, apesar da 

importância dada à interdisciplinaridade, os achados evidenciam uma baixa integração entre 

as disciplinas, o que ocorre no máximo são práticas multidisciplinares, onde as disciplinas 

participam de um projeto integrador, mas cada uma mantem suas caraterísticas. 

 

2.3 A Interdisciplinaridade no Ensino de Perícia Contábil 
A disciplina de perícia contábil que passou a ser obrigatória no curso de Ciências 

Contábeis a partir da promulgação da Resolução 03/92 possui um caráter interdisciplinar, pois 

seus conteúdos expõem o aluno a outras matérias como direito, matemática, administração, 

redação jurídica, informática, comunicação, ética, entre outras. 

A necessidade de conhecimentos prévios é uma característica da disciplina, oferecida 

no último ano do curso de Ciências Contábeis. Peleias, Henrique, Weffort e Ornelas (2011) 

destacam que uma razão para que esta matéria seja lecionada no último ano, é o pressuposto 

que o aluno já foi exposto a vários conteúdos, o que lhe permite compor as inter-relações 

entre as matérias, resultando numa melhor assimilação da disciplina de perícia contábil. 

Alberto (2010) ao abordar os requisitos educacionais inerentes ao perito evidencia que 

ele precisa ter profundos conhecimentos contábeis, jurídicos, de lógica formal e aplicada e de 

português instrumental. Ratificando estes requisitos, Ornelas (2011) salienta a necessidade de 

profundos conhecimentos da ciência contábil, além de saberes em outras áreas tais como 

matemática financeira, estatística e práticas de negócios. Segundo o autor, o perito tem a 

necessidade de aprender algumas noções sobre Direito Processual Civil. Segundo Ornelas 

(2011), há uma abordagem interdisciplinar no estudo da prova pericial contábil, pois durante o 

andamento do processo, há uma inter-relação entre o Direito Processual Civil e a área de  

Ciência Contábil, especificamente com a perícia contábil. 

Ao abordar as competências e habilidades do perito contador, Peleias et al. (2016) e 

Zannon et al. (2016), salientam que este deve apresentar profundos conhecimentos contábeis, 

jurídicos, financeiros e ter boa interlocução verbal e escrita. 

Zannon et al. (2016) enfatizam que o perito contador assistente deve ser o profissional 

detentor de qualidades especiais, apresentando conhecimento nas áreas da contabilidade, 

finanças, administração, economia, auditoria, redação, direito, negociação, educação, práticas 

empresarias e consultivas, além de sensibilidade e bom senso. 

Para Peleias et al. (2016), as principais características que os contadores devem ter 

para atuar nesta função são conhecimento técnico em contabilidade e experiência, 

conhecimento do setor da empresa que será periciada, conhecimento em áreas e ciências afins, 

capacidade crítica, bom relacionamento interpessoal, comunicação verbal e escrita, 

objetividade, reputação ilibada, didática, independência, confiabilidade e honestidade. 

Neste contexto, conclui-se que a interdisciplinaridade no ensino de perícia contábil é 

necessária, entretanto, não foram encontradas evidencias sobre sua prática pedagógica na 

literatura existente, uma vez que, até o momento, não foram localizados artigos sobre projetos 

interdisciplinares específicos para esta disciplina nas bases pesquisadas. 

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
A pesquisa é qualitativa, uma vez que os dados e informações coletadas não são passiveis de 

mensuração.  É exploratória e descritiva, pois o objetivo é identificar e descrever a percepção de 

professores paulistanos quanto à interdisciplinaridade envolvendo a matéria de perícia contábil. Foi 

dividida em duas etapas: a primeira exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental para evidenciar a fundamentação teórica; a segunda, consistiu na pesquisa de 

campo por meio de entrevista aos professores do curso de Ciências Contábeis. 



 

 

Os dados obtidos e analisados são: o projeto pedagógico do curso de Ciências 

Contábeis, o plano de ensino da disciplina de perícia contábil e entrevistas aos professores de 

perícia contábil. O grupo de sujeitos é composto por professores de cursos de Ciências 

Contábeis em IES estabelecidas no município de São Paulo. 

O grupo foi selecionado de forma não probabilística e por acessibilidade; porém, a 

escolha ocorreu de forma estruturada, uma vez que foram usados critérios para escolha. Os 

critérios para seleção foram as IES que oferecem o curso na modalidade presencial e que 

apresentaram conceito satisfatório no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(Enade) de 2012.  

Foram selecionadas doze IES. Seis possuem as melhores avaliações, com conceitos 

cinco e quatro respectivamente, de acordo com o ENADE de 2012. As outras seis IES foram 

escolhidas por acessibilidade e possuem o conceito satisfatório três, atendendo os requisitos 

mínimos exigidos pelo INEP. Houve contato prévio com os coordenadores, momento em que 

foi explicado o objetivo da pesquisa e solicitada a colaboração necessária. Do grupo 

selecionado, foram obtidos os projetos pedagógicos de quatro cursos, obtidos os programas da 

disciplina em quatro cursos e entrevistados cinco professores. 

A técnica usada para análise das entrevistas foi a análise de conteúdo. Mozzato e 

Grzybovski (2011) classificam a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise 

de comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos 

dados coletados. 

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis 
Foram examinados quatro projetos pedagógicos do Curso de Ciências Contábeis. 

Nesta etapa buscou-se verificar a abordagem interdisciplinar proposta pela IES, uma vez que 

os PPC´s foram elaborados com base na Resolução CNE/CES 10/2004. Vale lembrar que essa 

resolução evidencia a interdisciplinaridade nos artigos 2º, propondo formas de realização da 

interdisciplinaridade durante o curso, no artigo 4º, orientando sobre o perfil profissional do 

egresso, que deverá desenvolver habilidades e competências que o torne capaz de demonstrar 

uma visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil, e no artigo 8º, recomendando que 

as atividades complementares envolvam a prática e estudos interdisciplinares. 

Constatou-se a menção à interdisciplinaridade em quatro PPC´s, os quais seguem as 

orientações contidas na Resolução 10/2004. Quanto a promover a interdisciplinaridade, em 

dois PPC’s, as IES evidenciam a interdisciplinaridade em tópicos com o mesmo título 

encontrado na Resolução 10/2004. Por exemplo: A IES “A” e “B”, incluíram em seus PPC’s, 

um tópico com o título “Formas de realização da interdisciplinaridade”, seguindo fielmente os 

dizeres do inciso IV, parágrafo 1º., do artigo 2º, da referida resolução. 

 

4.2 Plano de Ensino da Disciplina de Perícia Contábil 

Foram examinados cinco planos de ensino da disciplina de perícia contábil, de quatro 

IES. O objetivo foi verificar se o professor elaborou o plano em convergência com o PPC. A 

menção ou não da interdisciplinaridade no plano de ensino foi justificada pelos professores 

quando estes responderam às questões do roteiro de entrevista.  

Verificou-se que quatro professores (80%) não mencionam a interdisciplinaridade no 

plano de ensino da disciplina, apesar das justificativas indicarem que pratica interdisciplinar é 

uma constante. O professor cinco justificou que não realiza atividades interdisciplinares, pois 

segundo ele, a realidade atual não permite sua realização. Esta justificativa pode ser mais bem 

entendida, quando identificamos parte da fala do professor cinco: 



 

 

“[...] mas a prática só seria possível, num mundo ideal, onde haveria um projeto 

integrador desde o inicio do curso, onde o aluno montaria uma empresa do zero e 

aplicaria todos os aprendizados de contabilidade, inclusive uma perícia contábil nesta 

empresa”. 

O entrevistado quatro menciona a prática interdisciplinar na ementa do plano de 

ensino, mas justifica que a ocorrência é insignificante, pois a carga horária da disciplina 

atribuída à disciplina não é suficiente para a realização de projetos desta amplitude. 

 

4.3 Roteiro de Entrevista 

4.3.1 Perfil dos Entrevistados 

 Participaram da pesquisa cinco professores da disciplina de perícia contábil em cursos 

de Ciências Contábeis na cidade de São Paulo, todos formados em Ciências Contábeis, três 

possuem mais de uma graduação, dois o curso de especialização, três com mestrado em 

Ciências Contábeis e dois são mestres em Administração. Todos os entrevistados lecionam 

pelo menos mais duas disciplinas e também exercem outra atividade além da docência, em 

sua maioria, perito contábil. 

O quadro 1 apresenta uma visão geral do perfil dos entrevistados: 

Quadro 1 – Perfil dos Entrevistados 

IES Docentes 

ID(*) 
Nota 

ENADE 
Nº Graduações Mestrado 

Tempo de 

docência 

Outras 

atividades 

A 4 1 
- Ciências Contábeis 

- Direito 
- Ciências Contábeis 24 anos 

Perícia 

Contábil 

B 5 2 - Ciências Contábeis - Ciências Contábeis 10 anos 
Perícia 

Contábil 

B 5 3 
- Ciências Contábeis 

- Administração 
- Ciências Contábeis 34 anos 

Perícia 

Contábil 

C 5 4 - Ciências Contábeis - Administração 25 anos 
Coordenação 

Pedagógica 

D 3 5 
- Ciências Contábeis 

- Economia 
- Administração 19 anos 

Perícia 

Contábil 

Fonte: Dados da pesquisa. (*) ID – letra usada para identificar a IES 

 

4.3.2 Conhecimento e Elaboração do PPC de Ciências Contábeis 

O projeto pedagógico do curso (PPC) é elaborado como o objetivo de refletir a 

proposta pedagógica da IES, seguindo pré-requisitos mínimos ditados pelo MEC e também 

propondo novas formas de aprendizado. O PPC é um instrumento orientador da prática 

pedagógica adotada pelo professor, que o utiliza como base para elaboração do plano de 

ensino. 

FORGRAD (1999) e Guimarães, Slomski e Gomes (2010) postulam que a construção 

coletiva do PPC é a base para a efetivação das propostas nele contidas.  Para Guimarães, 

Slomski e Gomes (2010) o projeto pedagógico de curso (PPC) é o instrumento que concentra 

a concepção do curso de graduação, os fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e 

administrativa, os princípios educacionais e as ações a serem adotadas na condução do 
processo de ensino-aprendizagem da graduação. 

 Guimarães, Slomski e Gomes (2010) evidenciam que o projeto pedagógico se apresenta como 

o instrumento balizador do fazer universitário e, por consequência, expressa a prática pedagógica das 

IES e dos cursos dando direção à gestão e às atividades educacionais, revela-se como um guia para a 

ação, apresentando como referência política e pedagógica ao trabalho docente acadêmico. 

Segundo o FORGRAD (1999), o PPC deve contemplar vários elementos, dentre eles 

os objetivos gerais do curso, peculiaridades, matriz curricular e as respectivas ementas, a 



 

 

carga horária das disciplinas e atividades didáticas, a composição das atividades de estágio 

curricular, a concepção e a composição das atividades complementares, entre outros. 

Procurou-se saber se os entrevistados conheciam e estavam envolvidos com a 

construção do PPC. Perguntou-se: “Você conhece o projeto pedagógico do curso de 

Ciências Contábeis da IES em que leciona? Teve participação, de alguma forma, em sua 

construção ou estruturação”, e também: “O projeto pedagógico é disponibilizado para 

todos os professores do curso de Ciências Contábeis? De que forma?”. 

As respostas obtidas permitem perceber que: 

• Os entrevistados conhecem o projeto pedagógico das IES em que trabalham; 

• A maioria dos entrevistados, 60%, participou da elaboração ou reestruturação do 

projeto pedagógico; 

• Na maioria das IES, o projeto pedagógico é disponibilizado no site da instituição. 

 

4.3.3 Percepção dos Professores Sobre a Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade não possui um conceito único e estável, mas pressupõe 

mudança de postura pelo professor. Buscou-se saber o ponto de vista dos entrevistados sobre 

este termo complexo. Perguntou-se: “O que você pensa ou entende em relação ao termo 

interdisciplinaridade?” As respostas revelam a dificuldade em definir o termo: 

[...] São atividades onde o aluno dependa de duas ou mais disciplinas, onde os 

professores estarão trabalhando em conjunto (professor um). 

[...] Entendo que interdisciplinaridade é a forma que as matérias devem se 

conversar ou se complementar dentro de um determinado curso ou determinada 

área de conhecimento. Entendo que o curso de Ciências Contábeis é como um 

quebra-cabeça, e as disciplinas são as peças que, devem ser encaixadas para dar 

forma ao curso (professor dois). 

[...] Entendo e penso que é uma harmonia entre as disciplinas, que devem se 

relacionar uma com as outras (professor três). 

[...] É o processo onde as disciplinas se complementam, não deixando que os 

conteúdos se repitam em outras matérias (professor cinco). 

As respostas permitem concluir que a interdisciplinaridade, está associada a atividades 

que envolvem mais de uma disciplina, mas o entendimento, é ambíguo, pois as falas revelam 

a dificuldade em definir o termo. O extraído da questão corrobora com Fazenda (2002a), 

Japiassu (1976), Peleias, Mendonça, Slomski e Fazenda (2011) e Santomé (1998), quanto a 

pouca clareza de conceito, impossibilidade de definição e compreensão diversificada do 

termo. 

Quanto à literatura existente, o professor três, se aproximou dos conceitos 

apresentados por alguns autores, ao relatar que o processo interdisciplinar depende do 

envolvimento de mais de uma disciplina e do trabalho conjunto dos professores, corroborando 

com Aboelela et al. (2007), Fazenda (2002b), Japiassu (1976), Masetto (2010), Peleias, 

Mendonça, Slomski e Fazenda (2011) e Santomé (1998). 

 

4.3.4 Práticas Interdisciplinares no Ensino Superior 

A prática interdisciplinar na graduação é a base para uma formação abrangente, que 

proporcionará ao egresso uma visão holística, quanto aos problemas de natureza humana, 

tornando-o mais crítico e ativo. Procurou-se levantar possíveis práticas interdisciplinares nas 

IES pesquisadas. Para atingir este objetivo, perguntou-se: “Existem ações ou atividades que 

considera interdisciplinares na IES em que ministra suas aulas? Poderia descrevê-las?”. 



 

 

“A IES proporciona encontros entre os professores para discussão de atividades ou 

ações interdisciplinares?” 
O quadro 2 reproduz as respostas dos entrevistados: 

Quadro 2 - Existência de Atividades e Encontros Interdisciplinares 

Docente Há atividades interdisciplinares? Há encontros entre os professores? 

1 
“Sim, pois muitas disciplinas utilizam conteúdos 

de outras matérias como pré-requisitos”. 
“Não há encontros entres os professores”. 

2 “Sim, mas não sei detalhá-las”. 

“Sim, há encontros regulares, mas o problema é 

a agenda do professor, que acaba dificultando a 

participação”. 

3 
“Sim, semestralmente fazemos reuniões onde é 

discutido o fato”. 
“Não”. 

4 

“Sim, há a semana de palestras todos os 

semestres, onde profissionais de fora da IES, 

abordam os mais diversos temas”. 

“Não, há apenas a reunião no início do semestre, 

onde tratamos de problemas diversos”. 

5 

“Sim, há a semana de palestras todos os 

semestres, evolvendo todos os alunos de todos 

os cursos, inclusive com a participação de 

convidados externos”. 

“Não, me lembro de apenas duas reuniões, uma 

no começo do semestre e outra ao final, mas os 

assuntos abordados não são sobre atividades 

interdisciplinares”. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

As respostas revelam a dificuldade dos entrevistados em indicar ações ou atividades 

consideradas interdisciplinares. Percebe-se a existência de palestras semestrais, mas que 

apesar do cunho interdisciplinar, não refletem o pensamento dos autores pesquisados, pois 

segundo Aboelela et al. (2007), Fazenda (2002a), Japiassu (1976), Masetto (2010) e Santomé 

(1998), o projeto interdisciplinar envolve duas ou mais área de conhecimento, com objetivo 

de produzir um conhecimento novo, ainda não elucidado, por nenhuma área isoladamente. 

Quanto à realização de encontros para discutir atividades ou ações interdisciplinares, 

as falas permitem concluir que a maioria das IES não promove encontros regulares. Nestas, os 

professores se reúnem semestralmente no início das aulas, mas para tratar de vários assuntos. 

 

4.3.5 A Interdisciplinaridade no Ensino de Perícia Contábil 

A disciplina de perícia contábil exige conhecimentos prévios em outras áreas além da 

contabilidade, tais como: português instrumental, lógica, estatística, direito, entre outros. Para 

Ornelas (2011), esta demanda evidencia o cunho interdisciplinar da perícia contábil. Assim, 

procurou-se saber se os entrevistados adotam uma postura interdisciplinar em sala de aula e 

quais os obstáculos encontrados durante esta prática. Perguntou-se: “Você acha que os 

conteúdos abordados em Perícia Contábil permitem a integração com outras 

disciplinas?”. “Você identifica obstáculos para levar adiante uma prática 

interdisciplinar na disciplina de perícia contábil?”. As respostas obtidas foram sintetizadas 

no quadro 3: 



 

 

Quadro 3 – Integração Entre a Perícia Contábil e Outras Disciplinas e 

Obstáculos à Prática Interdisciplinar 

Docente 
Perícia Contábil permite a integração com 

outras disciplinas? 
Há obstáculos para levar adiante uma prática 

interdisciplinar na disciplina de perícia contábil? 

1 

“Sim, com certeza, por exemplo, quando se 

fala de pericia judicial, acaba precisando 

integrar os conteúdos com a disciplina de 

direito e no caso de perícia na justiça do 

trabalho, integrar com disciplinas que ensinam 

o cálculo de folha de pagamento e no caso de 

perícia tributária federal, estadual ou 

municipal, estão vinculadas as disciplinas de 

tributos diretos e tributos indiretos.  

“Não, o que se percebe, é que numa sala de aula 

com tantos alunos, um ou outro, às vezes, tem 

maior dificuldade”.  

2 

“Sim, pois quando efetuamos exercícios 

práticos sobre perícia contábil, conseguimos 

desenvolver atividades consideradas 

interdisciplinares, utilizando os conceitos de 

matemática financeira, direito e também de 

técnicas de comunicação”. 

“Sim, vários, a carga horária da disciplina é 

muito pequena, não há a intenção de todos os 

professores em realizar estes projetos, não há 

espirito de equipe, pois mesmo que não 

constando no plano de ensino, poderia ser 

efetivado se houvesse vontade de todos”. 

3 
“Sim, pois outras disciplinas são pré-

requisitos para a perícia contábil”. 
“Não”. 

4 
“Sim, mas na prática o percentual é de 20%, o 

que muito pequeno”. 

“Sim, Falta tempo, pois a carga horária da 

disciplina, não permite projetos”. 

5 

“Sim, acho que permite, pois a disciplina de 

perícia contábil apresenta uma série de 

aspectos técnicos, que são elucidados com 

ajuda de conteúdos de outras matérias, mas a 

prática só seria possível num mundo ideal, 

onde haveria um projeto integrador desde o 

inicio do curso, onde o aluno montaria uma 

empresa do zero e aplicaria todos os 

aprendizados de contabilidade, inclusive uma 

perícia contábil nesta empresa”. 

“Sim, falta de participação dos professores e 

falta de tempo para realizar projetos”. 

Fonte: o Autor. 

As respostas sobre a integração da perícia contábil com outras disciplinas confirmam a 

literatura (ALBERTO, 2010; ORNELAS, 2011; PELEIAS, HENRIQUE, WEFFORT E 

ORNELAS, 2011) no sentido de que, a disciplina tem um cunho interdisciplinar. Outra 

evidência contida nas respostas é a associação da interdisciplinaridade com a prática pericial, 

que se aproxima dos achados de Miranda, Leal e Medeiros (2010). 

Quanto aos obstáculos, a maioria enfatizou a falta tempo para realizar atividades 

interdisciplinares, como um empecilho à prática interdisciplinar durante as aulas, pois 

segundos eles, além dos professores não terem tempo para participar de projetos, a carga 

horária é insuficiente. Outro obstáculo é a falta de interesse dos professores em participar de 

projetos. Estas evidências vão ao encontro aos achados de Bernardo, Nascimento e Nazareth 

(2010). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A revisão de literatura registra que a fragmentação do conhecimento em disciplinas 

trouxe avanços no desenvolvimento de pesquisas científicas em várias áreas até meados do 

século XX, mas que com o surgimento de novos problemas globais, a compartimentalização 

em disciplinas se tornou insuficiente para elucidá-los. A abordagem interdisciplinar surge 

como uma proposta para formação do individuo frente a uma sociedade cada vez mais 

exigente, na qual o sujeito precisa assimilar o todo e não parte do conhecimento. 



 

 

Os achados sugerem que a interdisciplinaridade é importante para formação do 

contador, pois está evidenciada na LDB, na Resolução 10/2004 e nos projetos pedagógicos 

dos cursos de Ciências Contábeis das IES pesquisadas. Esta importância é confirmada pela 

literatura (ALTHOFF e DOMINGUES, 2008; BERNARDO, NASCIMENTO e 

NAZARETH, 2010; CABRAL, SIQUEIRA e BATISTA, 2011; FIORENTIN e 

DOMINGUES, 2012; MIRANDA, LEAL e MEDEIROS, 2010; MORAES JUNIOR, 

ARAÚJO e ARAÚJO, 2009; ORNELAS, 2011; PADOAN e CLEMENTE, 2006 e PELEIAS, 

MENDONÇA, SLOMSKI E FAZENDA, 2011). 

Quanto às práticas interdisciplinares no curso de Ciências Contábeis, os achados 

sugerem um baixo nível de atividades interdisciplinares. Os entrevistados relataram como 

ações interdisciplinares, apenas a existência de uma semana de palestras durante o semestre. 

O baixo nível de atividades relatado é sustentado pela constatação de que a maioria da IES 

não promove encontros regulares para discutir atividades interdisciplinares. Os resultados são 

confirmados pela literatura (ALTHOFF e DOMINGUES, 2008; CABRAL, SIQUEIRA e 

BATISTA, 2011; FIORENTIN E DOMINGUES, 2012; MIRANDA, LEAL E MEDEIROS, 

2010; MORAES JUNIOR, ARAÚJO e ARAÚJO, 2009; PADOAN e CLEMENTE, 2006; 

PELEIAS, MENDONÇA, SLOMSKI E FAZENDA, 2011). 

Quanto à percepção da interdisciplinaridade pelos professores de pericia contábil do 

curso de Ciências Contábeis na cidade de São Paulo entrevistados, conclui-se, que a maioria 

deles: 

✓ Relaciona o termo com duas ou mais disciplinas, mas não percebem a integração das 

mesmas. 

✓ Entende que os conteúdos abordados permitem a integração com outras disciplinas, 

apesar de não mencionarem a interdisciplinaridade nos planos de ensino. 

Com base nestas contribuições, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram 

alcançados. A pesquisa confirmou os achados de outros autores, quanto à interdisciplinaridade 

ser importante na formação do futuro contador, embora sua prática ocorra de forma de 

modesta pelos atores. 

Os resultados sugerem que a não ocorrência da prática interdisciplinar na disciplina de 

perícia contábil, pode estar associada ao fato dos professores não terem formação 

interdisciplinar, e também por exercerem outra atividade profissional, sugerindo, falta de 

tempo para se dedicar a projetos que exigem pesquisa, comprometimento e disponibilidade 

para reuniões regulares. 

A pesquisa apresenta limitações: o fato de terem sido entrevistados cinco professores 

num universo de vários docentes atuantes.  Outra limitação, é o fato da amostra ser composta 

por IES privadas.  Outra limitação, é o fato da pesquisa ser regional e temporal, uma vez que, 

os entrevistados e as IES pesquisadas, poderão mudar sua visão quanto à abordagem 

interdisciplinar no médio e longo prazo. 

Recomenda-se realizar pesquisas futuras, no curto prazo, em outras regiões, usando o 

mesmo roteiro de entrevista. Pesquisas à médio e longo prazo, sugerem adaptações e 

modificações no roteiro apresentado. Recomenda-se que a pesquisa seja estendida à IES 

públicas, com adaptação ao roteiro de entrevista, uma vez que, a maioria dos professores 

destas IES se dedicam exclusivamente à docência. 

Espera-se que esta pesquisa, além de preencher em parte, o espaço vago na literatura, 

quanto à abordagem interdisciplinar na disciplina de perícia contábil e no curso de Ciências 

Contábeis, contribua para a divulgação da interdisciplinaridade, fomentando as IES, 

coordenadores e professores a uma mudança de postura, no sentido de propor, facilitar e 

propagar ações ou atividades consideradas interdisciplinares. 
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