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RESUMO 

No campo do ensino a didática constitui um caminho para mediar o processo de aprendizado, 

inclusive no ensino superior. Os cursos de ciências contábeis, por sua característica de 

bacharelado, não objetivam a formação de professores, por isso não inserem em suas estruturas 

curriculares conhecimentos sobre didática, apesar de serem essenciais para a formação técnica 

de pessoas que irão atuar na docência de contabilidade. Partindo desse fato, esta pesquisa busca 

analisar a formação didática dos professores dos cursos de ciências contábeis das universidades 

públicas do estado do Ceará. A pesquisa se classifica como descritiva, documental e qualitativa 

e tem como base de dados, a estrutura dos cursos stricto senso de ciências contábeis do Brasil 

e o currículo lattes de 76 professores lotados nas universidades públicas do Ceará. Os resultados 

analisados indicam que a maioria dos cursos stricto sensu de Ciências contábeis não possuem, 

em sua estrutura curricular, disciplina obrigatória na área didática, e apenas 1/3 dos docentes, 

informou no lattes que buscou fazer uma complementação na área didática com cursos e 

especializações na área de ensino. Este estudo contribui para compreensão e reflexão crítica 

sobre as questões da importância do papel da didática na docência, principalmente na formação 

dos professores de áreas práticas dos cursos de bacharelado como Ciências Contábeis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação é um dos principais processos da vida social, é uma atividade extremamente 

necessária à humanidade (LIBÂNEO, 2017). A educação acadêmica é realizada pelo 

profissional docente. O exercício da docência no magistério superior exige o domínio do 

conhecimento na área em que se ensina, aliando-o ao modo adequado como é aplicado, daí a 

importância de observar a questão didática, disciplina importante para que a construção e 

transmissão de conhecimentos ocorra de modo efetivo na formação do estudante. 

Em sua função de docente, os professores são especialistas na sua área de formação e 

expõem esse conhecimento para os alunos que recebem de forma coletiva, cabendo ao discente 



 

demonstrar o entendimento ou não do conteúdo (PEREIRA, 2019). Em outras palavras, a forma 

como cada indivíduo recepta, compreende e assimila o conteúdo é diferente, sendo assim, a 

maneira que o transmissor docente repassa o conhecimento, deve contemplar a todos os 

estudantes no processo de ensino e aprendizado.  

No que diz respeito especificamente à graduação em Ciências Contábeis, dada à 

característica de bacharelado predominante no Brasil, não é comum a existência de disciplinas 

voltadas para a didática, apesar da possiblidade de formação optativa, como ocorre com as 

disciplinas livres, sobretudo, nas universidades públicas. Isto é, o currículo formal pode não 

contemplar conteúdo sobre didática e pedagogia, mas é possível cursar disciplinas dessa 

natureza em outros cursos dentro da própria universidade, prática que parece ser não muito 

comum entre estudantes de Ciências Contábeis. Por outro lado, espera-se que a formação 

didático-pedagógica se dê ao nível da pós-graduação lato senso e sobretudo stricto sensu 

(mestrado e doutorado), contudo, segundo Laffin (2016) e com base em resultado de pesquisas 

anteriores (PATRUS E LIMA 2012; SILVA, KREUZBERG e RODRIGUES,2015) é escasso 

o número de disciplinas voltadas para a formação do fazer docente nos cursos Stricto Sensu de 

contabilidade, indicando que não há uma sistematização da formação pedagógica visando a 

prática de ensino.  

Desta forma, este estudo procura resposta para a seguinte questão de pesquisa: Como se 

dá a formação didática dos docentes de ciências contábeis lotados nas universidades públicas 

do estado do Ceará? No campo do ensino, a didática constitui um caminho para mediar o 

processo de aprendizado, inclusive no ensino superior. Os cursos de ciências contábeis, apesar 

de formarem profissionais em mais de 20 áreas dentro da contabilidade, não objetivam a 

formação de professores, apesar de serem essenciais para a formação técnica de pessoas que 

irão atuar na docência de contabilidade. Partindo desse fato, esta pesquisa busca analisar a 

formação didática dos professores dos cursos de ciências contábeis das universidades públicas 

do estado do Ceará. 

Como objetivos específicos buscou-se: i) identificar a formação acadêmica dos 

professores dos cursos de ciências contábeis das Universidades Públicas do estado do Ceará; ii) 

analisar a inserção da formação didático-pedagógica na estrutura curricular dos programas de 

pós-graduação da área contábil no Brasil; iii) analisar o processo formativo complementar dos 

docentes envolvidos na pesquisa. 



 

A relevância deste estudo se constitui com a contribuição junto a outras pesquisas da 

área, adicionando a análise do grupo específico estudado (professores atuantes nos cursos de 

Ciências Contábeis em universidades públicas do Ceará) auxiliando na constituição de um 

diagnóstico que pode subsidiar a criação de políticas que mitiguem efeitos das possíveis 

deficiências resultantes da formação didático-pedagógica inadequada de profissionais que 

atuam na docência dos cursos de Ciências Contábeis. Assim, essa discussão pode ampliar os 

horizontes a respeito da qualidade da preparação didática dos docentes e agregar melhorias para 

o ensino de contabilidade no Brasil.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A formação de Contabilidade no Brasil 

O ensino de contabilidade se iniciou no Brasil em 1808 com a vinda da família real 

Portuguesa. Este ensino se iniciou com aulas de Comércio e a formação de “guarda-livros” 

durante quase um século. Através do Decreto Legislativo nº 1.339, de 09 de janeiro de 1905 as 

escolas Álvares Penteado e a Academia de Comércio do Rio de Janeiro foram declaradas e 

reconhecidas como as primeiras instituições com curso regular em contabilidade. Em 1931 com 

a instituição do Decreto nº 20.158, ficou oficializado os cursos de guarda livros, com duração 

de 2 anos e o curso de peritos contábeis, com duração de 3 anos e, somente em 1945, o primeiro 

curso de bacharelado foi instituído através do Decreto-Lei nº 7.988 e Resoluções 

Complementares. (ROMANOWSKI, 2015). 

Foi na década de 40 que o Curso de Ciências contábeis chegou ao Ceará. No ano de 

1949 foi criado o curso de Contábeis e Atuariais da então Faculdade de Ciências Econômica do 

Ceará, escola privada que em 1963 foi federalizada e passou a integrar o quadro de Faculdades 

da Universidade Federal do Ceará- UFC(UFC,2021). Durante algum tempo, este foi o único 

curso de ciências contábeis do estado, só em 1977 foi autorizado outro curso na instituição da 

Fundação Educacional do Estado do Ceará (FUNEDUCE) atual Universidade Estadual do 

Ceará – UECE (UECE, 2021). Com a concentração dos cursos na capital do Estado, através da 

Lei Municipal de Sobral nº 214 de 1968 foi criada a Universidade Vale do Acaraú (UVA) e em 

1984, com apoio do estado a UVA passou a ser uma autarquia e Universidade Estadual. Com 

isso, foi autorizada o funcionamento da Faculdade de Ciências Contábeis (UVA, 2021). O curso 

de ciências contábeis da Universidade Federal do Cariri - UFCA foi criado em 26 de outubro 



 

de 2015 através da Resolução nº 36/CONSUP, e teve o seu primeiro semestre letivo em 2019.1. 

Atualmente, 57 instituições oferecem o curso de Ciências Contábeis na forma presencial no 

estado do Ceará, destas, 04 são universidades públicas (MEC, 2021) 

Em 1983, por meio da Resolução CFC nº 560, o Conselho Federal de Contabilidade 

determinou as atribuições privativas dos contabilistas, entre elas a função de educador e 

professor que abranja o magistério das disciplinas de Contabilidade em qualquer nível de ensino, 

inclusive no ensino de Pós-graduação. Desta Resolução, depreende-se que a formação 

universitária deveria dar conta da atuação na docência, consequentemente, refletir nos 

currículos dos cursos de Ciências Contábeis. Contudo, no Brasil, o que se observa segundo o 

resultado da pesquisa realizada neste artigo, em geral, é que os currículos dos cursos de 

graduação não contemplam a formação para a docência, restando tal atribuição para os cursos 

de especialização, mestrados e doutorados. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), no último censo da educação superior em 2019, no Brasil foram registradas 1.116 

instituições que oferecem o curso de graduação em Ciências Contábeis, destas, sendo 95 

públicas e 1.021 privadas. Ao total, estas instituições juntas oferecem 1.557 cursos, e em 2019 

foram 155.259 novos ingressantes (INEP, 2020). Coadunando a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB,  instituída em 1996 (BRASIL, 1996), a Resolução CNE/CES 10, 

(BRASIL, 2004)  instituiu as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em 

ciências contábeis, evidenciando as competências e habilidades para o exercício profissional , 

amparado por um projeto pedagógico que deva possibilitar formação, desenvolvimento de 

competências e habilidades  ao futuro contador, mas não se refere a formação dos professores 

de contabilidade. Apesar disso, a Resolução CFC nº 878 de 2000, desobrigou, para fins de 

regulação profissional, a necessidade de   titulação de mestre ou doutor em contabilidade, para 

atuação na docência, bastando apenas a formação em graduação e que o contador esteja em 

situação regular (CFC, 2000). Vale ressaltar que a atuação do bacharel em Ciências Contábeis 

na docência não se restringe ao ensino em cursos de graduação, uma vez que há espaços de 

atuação em cursos técnicos e de curta duração. 

A Resolução nº 878/2000 (CFC, 2000) foi produto da alta demanda de cursos e a 

carência de professores com a titulação necessária. Em 2014, foi estabelecido como meta no 

Plano Nacional de Educação (PNE), um aumento para 75% o número de mestres e doutores no 



 

corpo docente das instituições de educação superior (BRASIL, 2014), como mecanismo para 

elevar a qualidade da educação superior. Isto aponta para o fato de que a formação stricto sensu 

é observada enquanto padrão de melhoria de qualidade dos cursos, e que o bacharelado não 

fornece a instrumentalização necessária para a atuação docente. 

De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), atualmente existem 34 instituições que ofertam programas pós-graduação stricto 

sensu na área de Contabilidade (subárea Administração pública e de empresas, Ciências 

Contábeis e Turismo), 28 cursos de mestrado acadêmico, 7 mestrados profissionais e 15 cursos 

de doutorado acadêmico (CAPES, 2021).  

2.2 Didática e Docência no Ensino de Contabilidade 

O curso de graduação em ciências contábeis forma profissionais da contabilidade, por 

ser um curso de bacharelado totalmente voltado para o mercado de trabalho, diferente dos 

cursos de licenciatura que são destinados a formação de professores, por isso, para almejar o 

magistério se faz necessário a formação complementar por meio da pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado), lato sensu (especializações) e dos cursos de formação livre (extensões, 

por exemplo). De acordo com o artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

nº. 9.394/96, a “preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-

graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”. Disto decorre que, para 

se tornar professor de magistério superior é necessário que a instituição atenda o ato normativo 

citado e defina a qualificação do docente.  

A didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino em conjunto, relacionando 

conteúdos, objetivos e formas de organizar a aula, fazendo com que a aprendizagem se torne 

satisfatória. (LIBÂNEO, 2017), e seu principal papel é intermediar o sistema professor-

aprendizagem-aluno. Segundo Malheiros (2012) refere-se ao campo de estudo que busca 

caminhos para que o ensino se traduza em aprendizado, e isto ocorre pela mediação do professor, 

é a ciência de aprender a ensinar. Por isso que o estudo da didática é tão necessário na formação 

do docente. A didática converte objetivos pedagógicos em ensino, utilizando métodos para se 

estabelecer vínculos entre ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 2017). A didática é o conjunto 

de métodos que orientam o processo de ensino de modo a torná-lo mais eficiente. 



 

Quando em sala de aula, a teoria e prática se assemelham, as atividades acadêmicas 

passam a ser vistas como algo próximo à prática profissional, situação que contribui para a 

formação adequada do futuro profissional contábil.  

Barros (2020) em pesquisa realizada por meio de formulário virtual com discentes da 

UFC buscou relatar a influência da didática de ensino de docentes oriundos de cursos de 

bacharelado, chegando à conclusão que, na percepção dos discentes, algumas atividades 

apresenta uma lacuna entre a teoria e a prática, por exemplo, as atividades que são propostas 

por meio de discussão ou simulação são melhores desenvolvidas, enquanto a teoria e a produção 

de projetos fora da sala de aula não obtiveram aprovação satisfatória por conta dos discentes. 

Brito (2020) realizou pesquisa equivalente, mas obtendo respostas de ambas as partes, 

docentes por meio de entrevistas e discentes por meio de formulário virtual, chegando à 

conclusão que a didática se reflete de forma diferente para cada um dos lados, enquanto para o 

discente a didática é melhor apresentada sob a forma de domínio do conhecimento, desenvoltura 

e capacidade de satisfazer a expectativa de aplicação prática do conhecimento, para o docente 

a didática está relacionada as várias dimensões do processo de ensino e aprendizagem e a 

necessidade de metodologias ativas. 

Farias (2016) analisou a percepção sob a ótica dos docentes de contabilidade a respeito 

dos espaços formativos para a docência no Brasil, um total de 378 docentes foram entrevistados 

por formulário e para eles a responsabilidade assumida para a docência é maior do que a 

formação que tiveram em suas instituições de ensino superior.  

Autores como Miranda (2007, 2013) e Laffin (2016, 2018) já desenvolveram diversos 

trabalhos seguindo a mesma linha em relação a didática nos cursos de ciências contábeis, 

demostrando assim que esta discussão ainda é válida e demanda de atenção. Na seção seguinte 

são citados outros autores que também tiveram esta temática como foco de pesquisa. 

2.3 Estudos Empíricos Anteriores  

Alguns estudos abordaram sobre o tema e indicam algumas possíveis causas para a 

carência da didática no ensino de contabilidade, a prevalência da prática profissional é uma 

delas, bem como a falta de incentivo à docência e a preferência pela pesquisa. 

Souza Júnior (2019) revelou em seu estudo que os quatro saberes prioritários na área da 

docência em ciências contábeis são em ordem de frequência, os da disciplina que ministra 

(conteúdo), experiência da profissão, saberes curriculares e pedagógicos. 



 

Uma das justificativas para a falta de prática docente nos mestrados é apontada por Silva, 

Ferreira, Leal e Miranda (2019) em seu trabalho quando conclui que um dos requisitos 

relevantes na avaliação da CAPES, instituição regulamentadora dos cursos, é a produção 

científica, um dos critérios utilizados para a avaliação de cursos, incentivando assim a pesquisa 

ao invés da formação do professor. 

Gasparin (2013) apontou que os cursos de graduação em Ciências Contábeis não 

possuem as disciplinas didáticas para incentivo à docência, pois sempre foram focados às 

necessidades das organizações e do mercado de trabalho, e que por isso, os profissionais 

bacharéis atuam prioritariamente na prática da Contabilidade 

Em seu estudo, Barth (2012) concluiu que a grande maioria dos egressos dos mestrados 

já possuíam vínculo com a docência, sob forma de tutorias, monitorias e outros projetos, e um 

dos motivos citados para a busca pelo mestrado seria a atualização do conhecimento e 

desenvolvimento do pensamento crítico. 

Lapini (2012) ao analisar os programas de mestrado em ciências contábeis já em 2012 

concluiu que o foco maior seria na pesquisa e não na formação do professor, e que o processo 

de educação continuada para o professor de contabilidade é praticamente inexistente, diferente 

de outros ramos da contabilidade que são exigidas regularmente sob risco de punição o não 

cumprimento de requisitos. 

Miranda (2007) aponta em seu estudo “A relevância da didática no ensino de 

Contabilidade” a falta da disciplina de didática nos cursos de pós-graduação da área contábil 

no Brasil e elenca uma série de prejuízos para os cursos e discentes.  

Em resumo, todos estes estudos anteriores complementam-se entre si a respeito, 

principalmente, da expansão quantitativa dos cursos de ciências contábeis no Brasil, e dos 

fatores que implicam diretamente a qualidade do ensino. Trazendo estes estudos para a 

atualidade observa-se a permanência da carência de didática na docência de Ciências Contábeis. 

 Em busca de estudos anteriores, dentre as bases de dados pesquisadas (Google 

acadêmico, repositórios e Portal de periódicos da CAPES), não foram encontradas pesquisas 

que usaram os dados divulgados no currículo lattes pelos próprios docentes. Vale destacar que 

esta pesquisa se diferencia das demais por usar o Lattes como base e referência, pois sugere a 

importância que o próprio docente dá em evidenciar as informações, já que o Lattes é de autoria 



 

própria, e o mesmo deve incluir os elementos que achar mais relevantes para compor e divulgar 

em seu currículo. 

 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 

O estudo se classifica, quanto aos objetivos, como pesquisa descritiva, pois tem como 

preocupação central descrever os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos 

fenômenos (GIL, 2017) e assim, compreender como se dá a formação didática dos docentes em 

cursos de Ciências Contábeis que atuam em cursos de universidade públicas do Ceará.  

Quanto aos procedimentos, se trata de uma pesquisa documental utilizando como fonte 

de dados a estrutura curricular dos cursos stricto sensu de Ciências Contábeis no Brasil, 

retirados da plataforma Sucupira vinculada a CAPES, menu Cursos Avaliados e reconhecidos 

(CAPES, 2021). Foram consultados também junto às instituições a lista de professores que 

compõem o corpo docente de cada curso, sendo encontrados os seguintes dados: 

Tabela 1: Quantitativo de professores por universidades 

IES Nº de docentes Lattes visualizado 

UFC 31 31 

UECE 16 16 

UVA 17 13 

UFCA 16 16 

TOTAL 80 76 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

Foi identificado o corpo docente dos cursos de ciências contábeis das 4 universidades 

públicas do estado do Ceará (Universidade Estadual do Ceará – UECE, Universidade Federal 

do Ceará – UFC, Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Universidade Federal do Cariri 

– UFCA) que estavam ativos em junho de 2021, totalizando um quantitativo de 80 docentes; 

desta população não foi possível localizar o currículo Lattes de 4 docentes, portanto a pesquisa 

foi baseada na amostra de 76 professores.  

Da formação dos professores foram analisadas as informações disponibilizadas pelos 

próprios docentes nos campos de Formação acadêmica/titulação e Formação complementar do 

currículo lattes, sendo encontrados os seguintes dados: 

Tabela 02: Formação dos docentes 

Maior formação Nº de docentes 

Doutorado 37 

Especialização 3 



 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

Após a listagem dos docentes das universidades públicas, iniciou-se a coleta dos dados 

do currículo Lattes disponível no site <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?> de 

forma individual pelo nome completo do docente. Foi catalogado a maior titulação, a área da 

titulação, o tempo de docência e os cursos de qualificação, todas essas informações são de 

responsabilidade do docente, já que o Lattes é de autoria do própria. Quanto a abordagem, trata-

se de uma pesquisa qualitativa, segundo Godoy (1995) um fenômeno é mais bem compreendido 

quando pode ser captado através das pessoas nele envolvidas, considerando vários pontos de 

vista, assim os dados são coletados e analisados para se entender a dinâmica do fenômeno. 

Importante salientar que a plataforma Lattes é um banco de dados dinâmico, voluntário 

e com   informações disponibilizadas pelo próprio docente, mesmo que seja necessário aceitar 

os termos de adesão e de condição de uso, onde fica claro que as informações são de 

responsabilidade do autor sob pena da legislação vigente, o docente inclui a informação que 

achar mais relevante, o que pode ocasionar ocultação ou incompletude de informações, bem 

como sua constante alteração. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Disciplinas de Didática na Pós-graduação Stricto Sensu da Área Contábil 

Para iniciar a análise foi verificado junto à CAPES a lista dos cursos de mestrado e 

doutorado da área contábil, ativos e regulamentados pelo MEC no Brasil durante o período da 

pesquisa, totalizando 34 programas que ofertam cursos de mestrado e doutorado. Em seguida, 

foram acessadas as estruturas curriculares desses cursos de modo a identificar a presença de 

disciplinas no campo da didática do processo de formação, bem como sua categoria, 

disponibilidade e requisitos para conclusão do curso. 

Quadro 01: Disciplinas de didática disponíveis nos mestrados e doutorados de contabilidade em 2021 
Programa IES Disciplinas CATEGORIA 

Ciências contábeis UFPE Prática de ensino em contabilidade Obrigatória 

Contabilidade UNIOESTE Metodologia do ensino em ciências contábeis Obrigatória 

Contabilidade UFBA Tirocínio docente orientado Obrigatória 

Mestrado 32 

Pós-doutorado 3 

Graduação 1 

Não localizado Lattes 4 

Total 80 



 

Ciências contábeis UFU Estágio à docência Obrigatória 

Administração e controladoria UFC 
Estágio docente I Obrigatória 

Estágio docente II Obrigatória 

Ciências contábeis UFRN Estágio à docência I Obrigatória 

Controladoria e contabilidade UFRS 

Estágio docência Obrigatória 

Estágio docência II Optativa 

Estágio docência III Optativa 

Laboratório de ensino e pesquisa em controladoria e 
contabilidade I 

Optativa 

Laboratório de ensino e pesquisa em controladoria e 
contabilidade II 

Optativa 

Ciências contábeis UFPB Metodologia do ensino superior  Optativa 

Controladoria UFRPE Metodologia do ensino Optativa 

Ciências contábeis UFES 

Estágio à docência I Optativa 

Estágio à docência II Optativa 

Metodologia do ensino superior aplicada a 
contabilidade 

Optativa 

Monitoria didática I Optativa 

Monitoria didática II Optativa 

Ciências contábeis UFRJ Metodologia do ensino superior Optativa 

Controladoria e contabilidade USP 
Monitoria didática I Optativa 

Monitoria didática II Optativa 

Controladoria e contabilidade USP-RP 

Didática do ensino contábil Optativa 

Preparação didática e pedagógica para docência no 
ensino superior 

Optativa 

Ciências contábeis, controladoria e 
finanças 

PUCSP Ensino da contabilidade e metodologias ativas Optativa 

Controladoria e finanças 
empresariais 

UPM Estágio a docência Optativa 

Ciências contábeis FECAP Didática do ensino de contabilidade e administração Optativa 

Contabilidade UFPR 
Estágio docência Optativa 

Metodologia do ensino em contabilidade e finanças Optativa 

Ciências contábeis UEM Didática no ensino superior Optativa 

Contabilidade UFSC Metodologia do ensino superior Optativa 

Ciências contábeis FURB Metodologia do ensino em contabilidade Optativa 

Ciências contábeis e administração Unochapecó Metodologia do ensino superior Optativa 

Controladoria e contabilidade UFRS 

Estágio docência Obrigatória 

Estágio docência II Optativa 

Estágio docência III Optativa 

Laboratório de ensino e pesquisa em controladoria e 
contabilidade I 

Optativa 

Laboratório de ensino e pesquisa em controladoria e 
contabilidade II 

Optativa 

Ciências contábeis UFSM 
Metodologia do ensino em ciências contábeis Optativa 

Docência orientada Optativa 

Contabilidade UFRS 

Metodologia do ensino superior Optativa 

Ensino e formação docente Optativa 

Tópicos especiais de educação em contabilidade Optativa 

Ciências contábeis Unisinos 
Metodologia do ensino superior Optativa 

Estágio de docência Optativa 

Ciências contábeis  UNB Prática de ensino em contabilidade  Optativa 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 



 

Dos 37 cursos de pós-graduação disponíveis na Área de contabilidade, 25 possuem em 

sua estrutura curricular alguma disciplina de didática ou metodologia do ensino superior, 

totalizando 41 disciplinas, contudo, apenas 8 disciplinas são da modalidade obrigatória. Destas, 

apenas 2 (Prática de ensino em contabilidade – UFPE e Metodologia do ensino em ciências 

contábeis – UNIOESTE) tem em suas ementas conteúdos relacionados a recursos didáticos, 

plano de ensino, ensino superior, avaliação e técnicas de ensino. As demais são disciplinas de 

caráter experimental em sala de aula. 

Ferreira (2020) desenvolveu pesquisa relacionada especificamente sobre a disciplina de 

estágio à docência, já que esta disciplina abrange poucos conteúdos e é considerado um 

componente curricular que contribui para a formação do docente aliando a prática a teoria sob 

supervisão de um orientador. Ferreira (2020) demonstrou em seu estudo, realizado através de 

entrevista a discentes e docentes da disciplina, que existe a vivência do processo ensino- 

aprendizagem, desde que sob boa orientação, ou seja, até a disciplina de estágio à docência 

deve ter um acompanhamento didático pedagógico adequado por parte do professor orientador. 

Nganga (2016) relata em seu estudo que as disciplinas de didática pedagógica dos cursos 

Stricto Sensu de contabilidade no Brasil voltadas para a formação de professores são 

consideradas insuficientes e que há pouca oferta de estágio à docência, concluindo que existe 

uma baixa atenção para a consolidação do conhecimento didático pedagógico nos docentes de 

Contabilidade. 

4.2. Da formação acadêmica dos professores das universidades públicas do Ceará 

Após a coleta dos nomes, usou-se os dados disponíveis na plataforma Currículo Lattes, 

base de dados da CNPq para se chegar à seguinte apresentação. Iniciou-se a coleta de dados 

pela informação de formação dos docentes, graduação, mestrado e doutorado, bem como a 

instituição e a maior titulação. Sobre a formação dos docentes dos cursos de Ciências Contábeis, 

conforme evidencia a Tabela 03: 

Tabela 03. Perfil da Formação dos docentes 

Instituição UECE 
∑ 

UFC 
∑ 

UFCA 
∑ 

UVA 
∑ 

∑ 
Geral 

Maior Formação Em 

Contabilidade? Não Sim  Não Sim  Não Sim  Não Sim   

Doutorado 4 1 5 11 9 20 10  10 4 1 5 40 

Mestrado 7 3 10 2 8 10 5 1 6 4 2 6 32 

Especialização     1 1    1 1 2 03 

Graduação 1  1          01 



 

Total 12 4 16 13 18 31 15 1 16 9 4 13 76 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

Observa-se que a maioria dos docentes que atuam nas universidades públicas nos cursos 

de ciências contábeis do Estado do Ceará não tem sua formação mais avançada na área contábil. 

As principais formações do doutorado são nas áreas de Administração (16), Contábeis (11), 

Educação (6) seguida por direito (4) e economia (3), esse fato pode ser consequência da pouca 

oferta de doutorado na área de ciências contábeis no Brasil que conta atualmente com apenas 

15 cursos de doutorado. Sousa (2017) aponta que só haviam 6 cursos de mestrado e apenas 

1doutorado em contabilidade no Brasil na década de 90, além disso, esses cursos eram 

concentrados na região sul e sudeste do país e a expansão do número de cursos (mestrado e 

doutorado) na área de contabilidade só deu-se a partir dos anos 2000.  

Já os “Docentes Mestres” a pesquisa mostrou o equilíbrio entre o número de professores 

formados na área de contabilidade (14) e outras áreas (18). 

Sobre a didática na formação do docente, observa-se que alguns professores sentiram a 

necessidade de complementar sua formação na área da didática, mas a sua grande maioria não 

fez ou não informou no Lattes. Abaixo, segue o quadro quantitativo representando os docentes 

que divulgaram no lattes que fizeram cursos de extensão na área da didática:  

Tabela 04. Formação extensão na área da didática 

Especialização em didática UECE UFC URCA UVA TOTAL 

Não ou não informou 13 16 12 13 54 

Sim 3 15 4 0 22 

Total 16 31 16 13 76 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

Foram considerados na pesquisa cursos e projetos de extensão com carga horária maior 

que 30h, quantidade mínimas de horas consideradas relevantes para um curso de extensão de 

acordo com o MEC, (MEC, 2021) entre os cursos listados estão Didática do Ensino Superior, 

Curso de Treinamento Para Formação de Professores, Metodologia do Ensino Superior e 

Formação para docentes e tutores estes cursos tem como objetivo auxiliar o planejamento, 

implementação e avaliação de resultados. 

Observa-se que dos dados divulgados voluntariamente no lattes, apenas 1/3 buscou 

fazer uma complementação na área didática, analisando mais sobre este fato verificou-se que, 

das universidades, os docentes da UFC foram os que mais fizeram este aprimoramento, isto se 



 

deve tanto a quantidade de cursos ofertadas pela Pró-Reitoria de extensão como ao incentivo 

que a Universidade dá referente à promoção por desempenho dos docentes.(UFC, 2021) 

O tempo de exercício na docência também foi analisado, mas não se pode concluir 

hipótese significativa para que o tempo de docência fosse considerado como indutor da busca. 

Após catalogação dos dados divulgados no lattes referente ao tempo de docência, foi 

considerado não só o período de exercício nas Universidades listadas, mas todo o período 

atuante como docente, desse modo identificou-se que o intervalo que possui maior concentração 

de professores é aquele entre 11 e 20 anos de atuação (32 professores), 17 com menos de 10 

anos, 20 professores entre 21 e 30 anos de docência e 5 com mais de 30 anos de magistério. 

A seguir, efetuou-se uma comparação entre o tempo de atuação como docente e 

participação em cursos de formação complementar, obteve-se a seguinte figura:  

Figura 01 - Tempo de docência versus Formação em Didática 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

Observa-se que os professores que têm entre 11 e 20 anos de atuação na docência são 

os que mais buscaram complementação didática, a tendência aponta que os docentes que têm 

menos tempo (≥ 20 anos) são os que mais se propõe a realizar esta formação extra. Algumas 

Universidades exigem cursos e qualificações tanto no processo seletivo como no período 

probatório, isso pode influenciar também sobre a busca desta complementação. 

Vale ressaltar que nas Universidades públicas, os docentes são concursados e possuem 

estabilidade e uma vez que são convocados tendem a permanecer no cargo por vários anos e na 

maioria dos casos têm relação trabalhista exclusiva com essas Universidades, o que os levam a 

se dedicarem e buscarem aprimoramento para exercer sua função.  

Um fato interessante que pode ser observado durante a pesquisa é que, na análise dos 

dados, 9 em cada 10 dos professores informaram no lattes ter trabalhado na contabilidade 
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prática além da docência, este fato se torna relevante por embasar a teoria que os professores 

de contabilidade “repassam” a prática da vivência em sala de aula. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A didática é importante para o ensino-aprendizagem como um todo. O ensino de 

ciências contábeis é ministrado por professores que em sua grande maioria não tiveram em sua 

formação contábil nenhuma disciplina ou orientação didática pedagógica, como evidenciado na 

pesquisa, os mestrados e doutorados ofertados no Brasil não têm uma demanda nessa disciplina, 

a maioria dos cursos que oferecem são da forma optativa.  

Para alcançar o objetivo principal do trabalho exposto, foi apresentado a estrutura 

curricular dos cursos de mestrado atualmente disponibilizados no Brasil e demostrado a 

carência de disciplinas voltadas para a didática, parte então daí a base de esboço para o problema 

central e o objetivo geral deste artigo. 

A formação didática dos professores no ensino de contabilidade dos cursos de Ciências 

Contábeis das Universidades públicas do Ceará foi apresentada de forma qualitativa, ou seja, 

demostrada de forma real de acordo com as próprias informações dadas pelos docentes na 

Plataforma Lattes, a pesquisa resultou que apenas 20% dos cursos Stricto Sensu de 

contabilidade no Brasil tem a didática como disciplina obrigatória em sua estrutura curricular, 

partindo do fato que já é bem reduzido o número de pós graduações em ciências contábeis no 

Brasil, estes 20% representam um número insignificante para a quantidade de docentes que são 

exigidos para o funcionamento dos cursos, vale destacar que neste ponto a pesquisa retratou o 

quadro dos cursos de mestrado e doutorado em Ciências contábeis, sendo que o quadro de 

docentes dos cursos de graduação não é composto apenas de professores formados em 

Contabilidade, como também foi demostrado na pesquisa. 

O número de docentes que buscaram a complementação na área da didática após a sua 

formação também mostrou ser mínimo, a pesquisa revelou que apenas 1/3 da amostra coletada 

informou no lattes que buscou fazer uma formação continuada na área didática. A pesquisa se 

resguarda no método indutivo a partir das análises, lembrando que o Lattes é informado pelo 

próprio professor e que pode ocorrer omissões de informação. 

Este estudo serve para compreensão e reflexão crítica sobre as questões da importância 

do papel da didática na docência, principalmente na formação dos professores de áreas práticas 



 

dos cursos de bacharelado, como Ciências Contábeis, trazendo a perspectiva da didática em ser 

“professor” de ciências contábeis. 

Importante salientar que o estudo teve como delimitador as Universidades públicas do 

Estado do Ceará, e que essa delimitação reduziu bastante a amostra que poderia ser usada para 

a pesquisa. Seria interessante apresentar um estudo mais abrangente, englobando não só uma 

determinada região, e não só o Curso de Ciências contábeis, mas a grande parte dos cursos que 

formam profissionais cuja graduação seja na modalidade bacharelado. 
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