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Área temática: Educação e pesquisa em contabilidade 

 

Problema, Objetivos e Questão de pesquisa 

A formação inicial e continuada de professores para o ensino superior tem sido objeto 

de diversos estudos no campo do conhecimento profissional docente. A formação continuada 

dos docentes de contabilidade, no que tange aos conhecimentos didático-pedagógicos é 

incipiente (Swain & Stout, 2000; Oliveira, 2011; Comunelo, Espejo, Boese & Lima, 2012; 

Miranda, Casa Nova & Cornacchione Jr, 2014; Slomski, Lames, Megliorini & Lames, 2013), 

e como consequência, os professores desenvolvem suas próprias crenças sobre o ensino e 

aprendizagem, muitas vezes com base no pensamento advindo do senso comum sobre prática 

docente, de suas experiências vivenciadas na educação básica e pela apropriação do discurso 

de modelos formativos tradicionais (Hewson & Hewson, 1989; Furió, 1994). 

As crenças orientam os processos mentais, agem como um filtro, são ativas na 

recepção de informações e na aquisição de conhecimento e podem, assim, guiar ações (Hofer, 

2002; Kane, Sandretto & Heath, 2002; Pajares, 1992; Pratt, 1992; Marton, 1990). Crenças 

pedagógicas, por sua vez, influenciam o comportamento dos professores em sala de aula 

(Desimone, 2009; Schoenfeld, 2002), e refletem o pressuposto de que existe uma relação 

interativa entre a prática docente e as crenças didáticas, que atuam como organizadoras dos 

pensamentos dos professores e influenciam fortemente na sua atuação docente (Mansour, 

2009). 

Aliado às crenças, o conhecimento do conteúdo específico e o conhecimento do 

conteúdo pedagógico têm demonstrado afetar a prática de ensino dos professores, bem como a 

aprendizagem dos alunos (Baumert, Kunter & Blum, 2010; Hill, Rowan e Ball, 2005). O 

domínio dos professores quanto ao conhecimento que possuem afeta significativamente a 

qualidade do ensino e, subsequentemente, o desempenho dos alunos (Hattie, 2009; Hill et al., 

2005). 

Diante deste cenário, a proposta de tese propõe que diferentes conhecimentos, 

adquiridos ao longo da carreira profissional, aliados à crença pedagógica, variam, orientam e 

podem ser introduzidos nas atividades de ensino, a fim de aperfeiçoar o processo de ensino-

aprendizagem, e consequentemente, a formação dos alunos. Assim, propõe-se a seguinte 

questão de pesquisa: como as qualificações docentes e as crenças pedagógicas dos professores 

de contabilidade contribuem para o ensino contábil? 

O objetivo será investigar como a qualificação docente (acadêmica, profissional e 

pedagógica) e os paradigmas de ensino-aprendizagem (paradigma tradicional e paradigma 

construtivista) auxiliam a prática de ensino dos professores de contabilidade em diferentes 

fases da carreira. 

 

Relevância do estudo 

No âmbito internacional, pesquisadores da área contábil debatem a lacuna existente 

entre os docentes academicamente preparados e aqueles profissionalmente preparados para o 

ensino de contabilidade (Chetty, Friedman & Rockoff, 2011; Miranda, 2011), ou seja, que 

possuem qualificação acadêmica e qualificação profissional, respectivamente. 



Na área da educação pesquisadores afirmam a necessidade de qualificação pedagógica 

ao docente universitário (Mizukami, 1986; Pimenta & Anastasiou, 2002; Gauthier et al., 

1998; Perrenoud, 2000; Vasconcelos, 2000; Zabalza, 2006; Tardif, 2012; Masetto, 2012). 

Constatação corroborada pelos pesquisadores da área contábil (Andere & Araujo, 2008; 

Miranda, 2010; Miranda, Casa Nova & Cornacchione Jr., 2012; Nogueira, Casa Nova & 

Carvalho, 2012; Slomski, 2008; Vendruscolo & Behar, 2014). 

Estudos que analisem a influência da qualificação docente e da crença pedagógica dos 

docentes de contabilidade na intervenção prática em sala de aula são relativamente recentes se 

comparados com outras áreas de estudo contábil. No entanto, o entendimento sobre a 

qualificação profissional dos professores de contabilidade, e a apropriação e desenvolvimento 

de suas crenças, e como essas influenciam suas percepções, decisões e ações, configura uma 

oportunidade para que os professores reconheçam e reflitam sobre as mesmas no sentido de 

levá-los a possíveis alterações em suas práticas. Estudos desta natureza estão ancorados pelos 

pressupostos da psicologia social e educacional, que oferecem uma abordagem teórica para 

compreensão da influência das crenças no comportamento prático do sujeito (Krüge, 1995). 

 

Limitações e delimitações do estudo 

O estudo delimita-se na pesquisa da qualificação docente e a crença pedagógica de 

professores, em diferentes fases da carreira (Huberman, 2000; Araújo, Miranda & Passos, 

2014), que lecionam para o curso de graduação em contabilidade, para que seja possível 

identificar o impacto na intervenção prática em sala de aula, e na consequente formação de 

seus alunos, futuros contadores. 

Para tanto, o estudo será limitado a um grupo de professores, a serem selecionados de 

forma a atender alguns requisitos, como: tempo de carreira docente, instituição de ensino 

superior em que leciona – pública ou privada, crença pedagógica; e alunos desses mesmos 

professores. 

 

Fundamentação teórica (literatura essencial) 

A base teórica está relacionada aos estudos que investigam a qualificação docente, 

associado ao ciclo profissional do professor (Huberman, 2000) e a eficácia do ensino 

(Entwistle, Tait, 1990; Swartz et al., 1990; Heffernan et al., 2010; Patrick, Smart, 1998; 

Ramsden, 1992; Samuelowicz, Bain, 1992; Brown, Atkins, 1993; Kreber, 2002; Smart, 

Kelley, Conant, 2003; Saroyan et al., 2004; Faranda, Clarke, 2004; Voss, Gruber, 2006), e o 

campo das crenças pedagógicas dos professores (Baumert et al., 2010; Peterson et al., 1989; 

Staub and Stern, 2002; Fang, 1996; Kane, Sandretto and Heath, 2002). 

Ter conhecimento teórico (qualificação acadêmica), didática (qualificação pedagógica) 

e experiência de mercado (qualificação profissional) estão entre as competências mais 

importantes em um professor de contabilidade na visão discente, apontado por estudos 

empíricos (Tolentino, Silva, Costa & Neto, 2014; Rezende & Leal, 2013; Marques, Oliveira, 

Nascimento & Cunha, 2012; Nogueira, Fadel & Takamatsu, 2012; Antonelli, Colauto e 

Cunha, 2012; Gradvohl, Lopes e Costa, 2009). 

O campo das crenças dos professores tem sido investigado por diversos estudos, que 

abordam questões, como: motivação, construtivismo e práticas educacionais (Stipek, Givvin, 

Salmon, & MacGyvers, 2001, Holt-Reynolds, 2000, Borko, Davinroy, Bliem & Cumbo, 

2000). Estes resultados sugerem que as crenças dos professores podem influenciar a sua 

prática (Borko et al., 2000). Apesar da centralidade e importância das crenças dos professores, 

relativamente poucos estudos têm investigado as crenças dos professores aliado às suas 

qualificações acadêmicas, profissionais e pedagógicas, e a influência desses fatores na 

intervenção prática em sala de aula e no consequente desempenho de seus alunos. 



Crenças pedagógicas, nesse estudo, corrobora com a definição de Santos (2009, p. 16), 

o qual afirma ser uma crença “um objeto de conhecimento do qual o sujeito faz uso em 

determinado momento de sua vida para tomar decisões, formular juízos de valor ou construir 

uma concepção”. 

 

Método 

Para alcançar o objetivo de investigar como as qualificações acadêmicas, profissionais 

e pedagógica auxiliam a prática de ensino dos professores que atuam no curso de ciências 

contábeis será utilizada uma abordagem qualitativa, a qual consiste em um conjunto de 

práticas interpretativas que transformam a realidade em uma série de representações, baseado 

no paradigma interpretativista. A pesquisa qualitativa envolve uma abordagem naturalística e 

interpretativa do mundo, assim, o pesquisador visa compreender ou interpretar um fenômeno 

(Denzin & Lincoln, 2005). 

Para este trabalho será adotada a pesquisa narrativa, que pode ser definida como o 

estudo da maneira que os indivíduos vivenciam o mundo (Conelly & Clandinin, 1990). 

Entende-se que a partir das narrativas será possível compreender como a prática docente, no 

que tange a esfera do ensino, pode ser auxiliada pelas suas qualificações acadêmicas, 

profissionais e pedagógicas. 

Para construir uma análise de narrativa o pesquisador pode utilizar diferentes técnicas 

para a coleta de dados como observação dos participantes, conversas casuais, pesquisas 

documentais ou entrevistas semiestruturadas (Creswell, 2007). 

Para Gall, Gall e Borg (2007, p. 31), a pesquisa qualitativa é multimétodo em seu foco, 

envolvendo uma abordagem interpretativa e naturalista do objeto de estudo. Sendo assim, as 

estratégias de pesquisa e as técnicas de coleta de dados a serem utilizadas serão: 

(1) Entrevistas semi-estruturadas, (2) Grupo focal, (3) Análise documental, conforme mostra 

Tabela 1. 

 
Tabela 1 Resumo das técnicas de coleta de dados 

 Entrevista semi-estruturada Grupo focal Análise 

documental 

Objetivo 

Identificar as qualificações docente (quais 

são, onde foram adquiridas, quando e o 

motivo da busca) e o paradigma de ensino-

aprendizagem predominante na prática de 

ensino do entrevistado. E entender como o 

professor se utiliza desses conhecimentos e 

do paradigma no ensino da contabilidade. 

Identificar a percepção dos 

alunos quanto ao ensino 

dos professores de 

contabilidade, a partir dos 

pontos relacionados à 

qualificação e aos 

paradigmas de ensino-

aprendizagem desses 

professores. 

Corroborar ou não 

com a percepção 

identificada no 

grupo focal. 

 

Público-

alvo 

Professores de contabilidade, de dois ou 

mais cursos de Ciências Contábeis de IES 

pública com Conceito Preliminar de Curso 

(CPC) 4 ou 5, pois pode me direcionar para 

um corpo docente mais qualificado. Outro 

critério utilizado para a seleção dos cursos 

será: aqueles que utilizam avaliação do 

desempenho dos docentes ao final de cada 

semestre. 

Alunos, que tiveram aulas 

com os professores de 

contabilidade selecionados 

para a entrevista. 

Cinco últimas 

avaliações de 

desempenho dos 

docentes, 

realizadas 

semestralmente 

pelos alunos. 

Análise 

Agrupamento das qualificações por tipo, e 

identificação da crença pedagógica, com 

base nas características das abordagens 

tradicional e construtivista. E análise da 

narrativa sobre como o professor se utilizou 

e utiliza desses conhecimentos e da sua 

crença pedagógica nas diferentes atividades 

Compreender por meio da 

fala dos alunos, se esses 

identificam a aplicação dos 

conhecimentos dos 

professores, adquiridos por 

meio das qualificações, e a 

abordagem pedagógica dos 

Comparar as 

percepções 

captadas no grupo 

focal com a 

avaliação 

realizada dos 

docentes ao final 



de ensino, ao longo das fases do ciclo 

profissional. 

mesmos nas atividades de 

ensino. E se, isso facilita a 

aprendizagem. 

dos semestres. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com o intuito de possibilitar uma visão geral, a Figura 1 demonstra o desenho de 

pesquisa a ser utilizado nesse estudo. 

 

 
Figura 1 Desenho de pesquisa 

Fonte: autoria própria. 

 

Contribuição e impacto esperado 

O estudo visa colaborar com as pesquisas da área de ensino em contabilidade, tendo 

em vista possibilitar maior entendimento sobre o processo de ensino-aprendizagem. A partir 

da análise inicial das qualificações e das crenças pedagógicas dos professores de 

contabilidade, objetiva-se compreender a influência desses fatores na intervenção prática em 

sala de aula e no consequente desempenho de seus alunos. 

Além disso, este estudo tem potencial para contribuir com a literatura sobre 

qualificações docentes e a eficácia do ensino (Entwistle & Tait, 1990; Swart, White, Stuck & 

Patterson, 1990; Heffernan, Morrison, Sweeney & Jarrett, 2010; Patrick & Smart, 1998; 

Ramsden, 1992; Samuelowicz & Bain, 1992; Brown & Atkins, 1993; Kreber, 2002; Smart & 

Kelley, Conant, 2003; Saroyan et al, 2004; Faranda & Clarke, 2004; Voss & Gruber, 2006), 

bem como sobre paradigmas de ensino-aprendizagem no auxílio ao aperfeiçoamento do 

ensino (Baumert et al., 2010; Peterson et al., 1989; Staub & Stern, 2002; Fang, 1996; Kane, 

Sandretto & Heath, 2002). 

Busca ainda, contribuir de forma prática, a partir do entendimento de como diferentes 

conhecimentos, adquiridos ao longo da carreira docente, podem ser introduzidos na prática do 

ensino, a fim de indicar ao docente os pontos a serem aperfeiçoados, e consequentemente, 

melhorar a formação do aluno de contabilidade. Além disso, busca compreender como 

paradigmas de ensino-aprendizagem influenciam no planejamento das atividades de ensino, e 

refletem na formação dos alunos. 

Por fim, qualificações docentes podem ser diferenciais na qualidade do ensino, dessa 

forma, o estudo pode auxiliar na tomada de decisão de coordenadores de curso quanto a 

proporcionar formação nos aspectos falhos do seu corpo docente. 
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