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Ainda que eu falasse a língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria
É só o amor, é só o amor
Que conhece o que é verdade
O amor é bom, não quer o mal
Não sente inveja ou se envaidece
O amor é o fogo que arde sem se ver
É ferida que dói e não se sente
É um contentamento descontente
É dor que desatina sem doer
Ainda que eu falasse a língua dos homens
E falasse a língua dos anjos
Sem amor eu nada seria
É um não querer mais que bem querer
É solitário andar por entre a gente
É um não contentar-se de contente
É cuidar que se ganha em se perder
É um estar-se preso por vontade
É servir a quem vence, o vencedor
É um ter com quem nos mata a lealdade
Tão contrário a si é o mesmo amor
Estou acordado e todos dormem
Todos dormem, todos dormem
Agora vejo em parte
Mas então veremos face a face
É só o amor, é só o amor
Que conhece o que é verdade
Ainda que eu falasse a língua dos homens
E falasse a língua do anjos
Sem amor eu nada seria
Composição: Renato Russo
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RESUMO
Este estudo situa-se no campo da docência universitária com foco no processo de ensinoaprendizagem na formação de profissionais. Assumiu como objetivo compreender a
representação da docência universitária de professores formadores de profissionais da
contabilidade, tomando como questões de pesquisa: Como os participantes representam os
dilemas e desafios do profissional da contabilidade na contemporaneidade? Como os
docentes, participantes da pesquisa, concebem o ensino e a aprendizagem na perspectiva de
formar profissionais da contabilidade? A metodologia adotada foi de natureza qualitativa, sob
a ótica das representações sociais, que foram acessadas mediante os discursos obtidos por
meio da coleta dos dados realizada a partir de entrevistas semiestruturadas e de narrativas
biográficas e, tratamento dos dados, através da análise de conteúdo do tipo temática. Dentre
os resultados, destacam-se como elementos das representações sociais o perfil de profissional
da contabilidade autônomo, com múltiplas competências, saberes, atitudes e valores, em
contraposição ao perfil de profissional restrito, historicamente construído, executor de tarefas
prescritas e rotineiras, pouco capaz de dar conta dos desafios da contemporaneidade. Também
se evidenciou, dentre os elementos de representações, contradições quanto à compreensão da
ética profissional que se mostra centrada na reprodução do código de ética, externa ao sujeito,
pouco contemplando a problematização e a reflexão crítica. Essa visão dos participantes não
se coaduna com a visão do perfil de profissional autônomo apresentada anteriormente e se
configura como um elemento periférico, de natureza mais cognitiva, incapaz de atingir o
núcleo central das suas representações, construindo atitudes que produzam mudanças mais
efetivas nas práticas docentes. Ainda dentre os elementos das representações relacionados ao
processo formativo destacaram-se a centralidade da transmissão de teorias, especialmente, na
anterioridade da teoria em relação à prática; na metodologia de ensino essencialmente
expositiva e; na prática adotada como espaço de aplicação da teoria. Centralidade ainda
revelada na estratégia da pesquisa assumida numa perspectiva instrumental, como busca de
mais teoria para compreender a teoria dada, sem explorar as potencialidades dos caminhos
trilhados pela investigação para o desenvolvimento de competências cognitivas complexas
nos estudantes. Bem como, na formação ética predominantemente cognitivista, centrada em
informações factuais, legais e conceituais de maneira prescritiva. Visão que se expressa
também nas práticas de avaliação da aprendizagem, numa lógica de natureza instrumental,
que pouco oportuniza aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências,
atitudes e valores, distante, portanto, de uma perspectiva construtivista e de formação para
autonomia profissional. Representações que podem ser compreendidas a partir do reflexo de
uma sociedade autoritária, contraditória e desigual, de uma trajetória escolar e universitária,
vivenciada numa perspectiva transmissiva e reproducionista das condições de ensino. Por fim,
essa pesquisa evidenciou também possibilidades de mudanças dos participantes nas suas
práticas docentes, bem como a necessidade de um processo formativo com vistas ao
desenvolvimento pessoal e profissional docente, que precisa ser assumido pela universidade.
Palavras-chave: Docência Universitária. Formação do Profissional. Representações Sociais.

ABSTRACT
The present study is inserted of the field of university teaching focusing on the teachinglearning process in the education of professionals. Its objective was to understand the
representation of university teaching professors of accounting professionals, taking as
research questions: How do the participants represent the dilemmas and challenges of
accounting professionals in the contemporary world? And how do the teachers, members of
the research conceive teaching and learning from the perspective of educating accountants?
The methodology adopted was qualitative in nature, from the point of view of social
representations, which were accessed through the discourses obtained through the collection
of data from semi-structured interviews and biographical narratives, and data processing
through content analysis of the thematic type. Among the results, stand out as elements of
social representations the professional profile of autonomous accounting, with multiple skills,
knowledge, attitudes and values, as opposed to the restricted professional profile, historically
built, executor of prescribed and routine tasks, little capable of contemporary challenges. It
was also evident, among the elements of representations, contradictions regarding the
understanding of professional ethics that is centered on the reproduction of the code of ethics,
external to the subject, little contemplating problematization and critical reflection. This view
of the participants is not in line with the view of the autonomous professional profile
presented previously and is configured as a peripheral element, of a more cognitive nature,
incapable of reaching the central nucleus of their representations, constructing attitudes that
produce more effective changes in the teaching practices. Still among the elements of the
representations related to the formative process, the centrality of the transmission of theories
was emphasized, especially in the previous of the theory in relation to the practice; in teaching
methodology essentially expositive and; in practice adopted as space of application of the
theory. Centrality still revealed in the research strategy assumed in an instrumental
perspective, as a search for more theory to understand the theory given, without exploring the
potential of the paths taken by research to develop complex cognitive skills in students. As
well, in the predominantly cognitivist ethical training, focused on factual, legal and
conceptual information in a prescriptive way. This vision is also expressed in the practices of
evaluation of learning, in a logic of an instrumental nature, that little opportunity for
meaningful learning and the development of skills, attitudes and values, therefore, from a
constructivist perspective and training for professional autonomy. Representations that can be
understood from the reflection of an authoritarian, contradictory and unequal society, from a
school and university trajectory, lived in a transmissive and reproductive perspective of the
teaching conditions. Finally, this research also revealed possibilities for participants' changes
in their teaching practices, as well as the need for a formative process aimed at personal and
professional teacher development, which must be assumed by the university.
Keywords: University Teaching. Professional Training. Social Representations.

RESUMEN
Este estudio se encuentra en el campo de la enseñanza con un enfoque en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en la formación de profesionales. Asumió como objetivo entender la
representación de la docencia en la Universidad de los profesores formadores de profesionales
en contabilidad, adoptando como temas de investigación: como los participantes representan
los dilemas y desafíos del profesional de la contabilidad en la actualidad? Y como los
profesores, participantes en la investigación, conciben enseñanza y aprendizaje con el fin de
formar a profesionales en contabilidad? La metodología adoptada fue cualitativa, en la
perspectiva de las representaciones sociales, se accede a través de los discursos. La
recolección de datos se llevó a cabo a partir de entrevistas semiestructuradas y narrativas
biográficas y, tratamiento de datos mediante el análisis de contenido de tipo temático. Entre
los resultados, se destacan como elementos de las representaciones sociales perfil de
profesional contable autónomo con múltiples competencias, saberes, habilidades,
conocimientos, actitudes y valores en contraposición con el perfil profesional restringido,
históricamente construido, ejecutor de tareas prescritas y rutina, poco capaces de dar cuenta
de los desafíos de la contemporaneidad. También demostró, entre los elementos de las
representaciones, las contradicciones con respecto a la comprensión de la ética profesional
que muestra centrada en la reproducción del código de ética, externa al sujeto, poco
contemplando el cuestionamiento y la reflexión crítica. Esta visión de los participantes no está
en consonancia con la visión de perfil profesional presentado anteriormente y se configura
como un elemento periférico, más cognitivo, incapaz de llegar a la base de sus
representaciones, construyendo actitudes que producen cambios más efectivas en las prácticas
pedagógicas. Entre los elementos de las representaciones relacionados al proceso formativo se
destacan la centralidad de transmisión de las teorías, especialmente en la anterioridad de la
teoría en la práctica; en la metodología de enseñanza fundamentalmente expositiva y; en la
práctica como espacio de aplicación de la teoría. Centralidad aún revelada en la estrategia de
pesquisa asumida en la perspectiva instrumental, como la búsqueda de más teoría para
entender la teoría dada, sin explorar el potencial de caminos para la investigación para el
desarrollo de complejas habilidades cognitivas en los estudiantes. Así como, en la formación
ética predominante cognitivista, centrada en información fáctica, legal y conceptual de
manera prescriptiva. Visión que se expresa también en las prácticas de evaluación de
aprendizaje, en una lógica de carácter instrumental, que poco favorece aprendizaje
significativa y el desarrollo de competencias, actitudes y valores, distante de una perspectiva
constructivista y de formación para la autonomía profesional. Representaciones que pueden
ser comprendidas a partir de reflejos de una sociedad autoritaria, contradictoria y desigual, de
una trayectoria escolar y universitaria, vivida en una perspectiva transmisora y reproductiva
de las condiciones de enseñanza. Finalmente, esta investigación demostró también
oportunidades de cambios en los participantes en sus prácticas docentes, así como la
necesidad de un proceso de formación con miras a desarrollo personal y profesional docente,
que debe ser asumido por el Universidad.
Palabras clave: Docencia universitaria. Formación profesional. Representaciones sociales.
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1 CAMINHOS PERCORRIDOS RUMO À CONSTITUIÇÃO DO OBJETO DA
PESQUISA
Este estudo insere-se no campo da docência universitária, especialmente no contexto
da formação do profissional da contabilidade. Nesta seção, apresentamos a problemática
construída com vista a delimitar o objeto da pesquisa. Neste sentido, foram considerados
elementos da evolução da profissão de contabilidade com a finalidade de depreender as
particularidades dessa cultura profissional nos dias atuais e sua incidência na atuação do
docente do curso de ciências contábeis; aspectos considerados relevantes do ensino da
contabilidade no Brasil e da legislação concernente à formação do contador; breve revisão das
pesquisas sobre o ensino-aprendizagem e a formação do profissional da contabilidade. Na
tessitura desta problemática contemplamos a definição do problema, objetivos e questões de
pesquisa e, por fim, explicitamos a implicação da pesquisadora com o campo do objeto de
estudo.
Entendemos que a qualidade da formação de profissionais da contabilidade perpassa a
concepção dos professores formadores do perfil profissional a ser desenvolvido e, que a
profissão do contador vem sofrendo, na atualidade, transformações que trazem desafios para o
processo de ensinar e aprender na universidade. Neste sentido, consideramos essencial para a
delimitação do foco deste estudo iniciar a construção da problemática situando algumas
particularidades das transformações que afetam a atuação do profissional da contabilidade
desafiando o docente e a sua docência no processo de formação destes profissionais.
1.1 EVOLUÇÃO DA PROFISSÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE: DA OBEDIÊNCIA
À NORMA À CAPACIDADE DE JULGAR E TOMAR DECISÕES
O pensamento contábil, construído historicamente desde os primórdios dos tempos a
partir de práticas sociais concretas, tem influenciado os procedimentos contábeis ao tempo em
que suscita mudanças no ensino e na formação do profissional da contabilidade. O fato da
evolução da contabilidade e da civilização se encontrarem quase sempre atreladas levou o
homem a sentir necessidade de efetuar o registro permanente de transações contábeis, ato cujo
início remonta ao momento em que o homem primitivo passou a acumular objetos, bens e a
realizar a contagem e controle do seu patrimônio. Mas, foi somente após a descoberta do
papiro e da escrita que as transações contábeis passaram a ser elaboradas e organizadas em
papel, ganhando novos significados neste campo (SCHMIDT, 2000; LOPES DE SÁ, 1997,
2002a; IUDÍCIBUS, 2000).
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Assim, o desenvolvimento da contabilidade foi marcado pelo aparecimento do sistema
contábil apoiado no conceito das partidas dobradas, fato que revolucionou a escrituração
contábil da época caracterizando o início da idade moderna dessa ciência. Tal sistema contábil
é até hoje utilizado para realizar a escrituração dos fatos contábeis de qualquer entidade
(pública ou privada). Esse método, conforme assinala Lopes e Sá (1997), possui um processo
lógico fundamentado em causas e efeitos, origem e aplicações, meu e teu, no qual se verifica a
grande influência da matemática na escrita contábil.
Nesse período da idade moderna, várias obras como, por exemplo, o livro com o
sistema das partidas dobradas, denominado La Summa de Arithimetica, Geometria,
Proportiomi et Proportionalità foram produzidas pelas escolas europeias, notadamente a
italiana, evidenciando uma preocupação com a doutrina e com o controle contábil. O ideário
dessas escolas passou a ser disseminado em outros países, tendo principalmente como base a
escola patrimonialista, cujo fundamento se baseia no estudo do patrimônio no qual as contas
são classificadas em patrimoniais, abrangendo contas do ativo, passivo e patrimônio líquido,
além das contas de resultado que correspondem às receitas e despesas.
Por sua vez, os fundamentos da contabilidade contemporânea, desenvolvidos na
Inglaterra e, posteriormente, nos Estados Unidos, promoveram o florescimento e a
consolidação da doutrina anglo-saxônica caracterizada por um [...] “pragmatismo, explicitado
na preocupação com o estabelecimento de padrões, normas e princípios para orientar os
praticantes da profissão no atendimento das demandas da sociedade” (NETO MENDONÇA et
al., 2008, p. 128). Os principais objetivos da escola norte-americana eram melhorar a
qualidade e padronizar a informação contábil de forma a torná-la mais útil para as empresas,
facilitando a comparação de seus desempenhos por parte dos investidores. Nessa perspectiva,
a escola norte-americana assumiu duas linhas de atuação: o progresso doutrinário da
contabilidade financeira e dos relatórios contábeis e a contabilidade gerencial, especialmente,
no que tange à qualidade da informação interna para tomada de decisões.
Os principais propulsores do desenvolvimento doutrinário da contabilidade financeira,
nos Estados Unidos, foram algumas associações profissionais, como o American Institute of
Certified Public Accountants - AICPA (Instituto Americano de Contadores Públicos
Registrados); a Securities and Exchange Commission – SEC (Comissão de Segurança e
Negociações); a Financial Accounting Foundation – FAF (Fundação de Contabilidade
Financeira) que, por sua vez, subordina o Financial Accounting Standards Board – FASB
(Conselho de Padrões de Contabilidade Financeira). Tais associações tiveram como missão
estabelecer e melhorar os padrões da contabilidade financeira; contribuir para a educação
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contábil e ampliação do nível de entendimento dos contadores, auditores e usuários dessas
informações, dentre outras.
Essas associações estabeleceram, inicialmente, princípios e procedimentos de
registros, com base em regime empírico e de natureza pragmática, centrados na escrituração e
na informação. A escola norte-americana, segundo Lopes de Sá (2002b), estava voltada para o
atendimento das necessidades de um grupo específico de banqueiros, empresas de auditoria
multinacionais e governo, encarregados de criar as normatizações, eminentemente práticas,
evitando construções teóricas muito elaboradas, passando a ser responsável pela criação dos
princípios de contabilidade, geralmente aceitos, não obstante as diferentes concepções
existentes entre as escolas, a norte-americana, pragmática, empenhada com as padronizações,
informações e demonstrações e a europeia, comprometida com a essência dos fatos e as suas
interpretações (LOPES DE SÁ, 2002b).
Contudo, o contexto econômico e a dinâmica empresarial imposta pelo século XX
acabaram por influenciar o estudo da riqueza do patrimônio e as práticas contábeis,
atribuindo-lhes uma condição mais imediatista e utilitarista de modo a atender as demandas
sociais emergentes. Fato que trouxe, concretamente, um pragmatismo na aplicação de normas
e procedimentos contábeis, na busca de solucionar os conflitos que passaram a se apresentar
no novo contexto do capitalismo. Este fato também intensificou a consolidação da
contabilidade como ciência aplicada a um campo do conhecimento que tem como eixo
determinante os interesses do mercado, que admite qualquer prática desde que se atinja o
objetivo pretendido com rapidez, muitas vezes sem importar os meios para atingir o fim
desejado (LAFFIN, 2002). Tal representação reduz o ser humano a objeto de uma
racionalidade econômica que desconsidera o sujeito social em todas as suas dimensões.
No Brasil, semelhante ao que aconteceu no resto do mundo, a prática da contabilidade,
originária das escolas europeias, seguidas pelos portugueses, nasce no período colonial dada a
necessidade de controlar, fiscalizar e mensurar a riqueza retirada das terras brasileiras. Tal
doutrina influenciou durante muito tempo os estudos e as práticas contábeis no país tendo em
vista que, somente a partir de 1964, a ideologia da escola norte-americana, inicialmente,
implementada na academia, depois nas práticas contábeis, aqui começou a expandir-se,
sobretudo, com o advento da Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404 de 15 de dezembro de
1976 que criou critérios padronizados para a prática contábil, com a finalidade de facilitar aos
seus usuários a tomada de decisões.
Entretanto, diferente da escola norte-americana na qual os fundamentos teóricos
baseados nos seus princípios doutrinários são definidores das práticas contábeis, sofrendo
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pouca interferência governamental, a contabilidade brasileira tem problemas para aplicar suas
normas e princípios e acaba sofrendo forte interferência governamental no estabelecimento de
padrões contábeis, principalmente, de natureza fiscal. Segundo Niyama (2005, p. 2), a “fraca
influência de órgãos de classes ou instituições representativas da profissão para determinação
dos procedimentos contábeis” no Brasil faz com que os dispositivos legais se sobreponham
aos princípios e postulados doutrinários da contabilidade.
Neste século XXI, novas roupagens vêm sendo discutidas e implementadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), órgão responsável pela regulamentação da
profissão contábil, através do qual tem sido estabelecidas bases filosóficas e normativas
contábeis e assumido a contabilidade como uma ciência social, sujeita às influências do
ambiente em que se desenvolve a profissão, no qual as práticas são fortemente afetadas pelos
valores culturais e pela estrutura política, econômica e social. Os procedimentos, objetivos e
princípios filosóficos do campo contábil passaram a ser orientados por normas legais
estabelecidas pelos membros da profissão, contribuindo para (re)pensar a ciência contábil
numa perspectiva mais a serviço da sociedade e do bem comum.
Ações nas quais se reconhece que a contabilidade sofre influência direta de uma
sociedade que passa por transformações mundiais decorrentes dos fenômenos de globalização
de mercados e internacionalização da economia. Esses fenômenos necessitam de uma
linguagem contábil universal, comprometida com critérios e práticas contábeis mais
semelhantes, como condição para reconhecer e mensurar cada transação, bem como, realizar
as demonstrações contábeis em cada país. A partir do que se buscou a internacionalização das
normas, principalmente devido ao número elevado de investidores do mercado de capitais que
desconheciam as regras ou critérios para a realização do investimento com a finalidade de
satisfazer os diversos grupos de interesse, uma vez que os usuários necessitavam de
informações contábeis acerca da situação econômica e financeira das entidades, para avaliar o
risco de um futuro investimento e auxiliar na tomada de decisão.
Foi nesse contexto que o International Accounting Standards Board – IASB, no
âmbito mundial, passou a ser o órgão de elaboração e emissão de normas contábeis,
publicando vários pronunciamentos sobre o assunto com a intenção de promover a aceitação e
o cumprimento das novas regras mundiais. Comungando com esse ideário, a instituição norteamericana Financial Accounting Standards Board - FASB, também, reconheceu a
necessidade da readequação contábil a uma linguagem universal. E, mesmo com a
divergência de interesses, esses organismos internacionais contábeis buscaram uma única
linguagem para os negócios, por meio da criação de International Financial Reporting
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Standards (IFRS) (Padrões Internacionais de Relatórios Financeiros), normas internacionais
emitidas pelo IASB, inicialmente, adotadas pela União Europeia e, no momento atual, por
diversos países do mundo, incluindo o Brasil.
Essas

normas

internacionais

vêm

provocando

modificações

de

natureza

epistemológica e metodológica do conhecimento contábil, assim como na interpretação e
aplicação das suas práticas, atingindo também as dimensões relacionadas com o
comportamento profissional referente às atitudes e valores dos profissionais da área. Trata-se
de um conjunto de normas baseado em princípios que se constituem como diretrizes para
tomada de decisão do profissional frente a cada situação particular. Referencial para o
julgamento profissional, combinado com a possibilidade de decidir a melhor forma de
elaborar e divulgar as informações a respeito das operações da empresa, controlando a
essência do negócio, tendo em vista que nem todas as nuances de uma operação podem ser
apropriadamente antecipadas pelos órgãos reguladores (DANTAS et al., 2010).
Apesar de haver uma mudança paradigmática na prática contábil de um “dever ser”
para um “poder ser feito”, o que significa a mudança de uma prática contábil, delineada
exclusivamente por meio da prescrição que modela todo o fazer do contador, para uma prática
em permanente processo de (re)construção, ainda assim, permanece a lógica de uma
autonomia profissional tutelada por princípios normativos. Princípios que nem sempre são
elaborados a partir de contextos legítimos e emergentes nos quais efetivamente participem os
profissionais da contabilidade. Esse fato aponta para a necessidade de se constituir outros
modos de pensar relacionados ao campo das possibilidades, das incertezas, diante dos quais
não existem modelos prontos e acabados, sendo necessária a reflexão sobre a prática como o
ponto de partida para a tomada de decisões.
Ademais, as mudanças do saber contábil, fruto da internacionalização das normas, têm
suscitado outras exigências para o profissional da contabilidade e, por sua vez, demandado um
novo perfil profissional com a finalidade de atender às reconfigurações do mundo do trabalho.
Um profissional com capacidade para resolver problemas, se comunicar, trabalhar com o
outro, tomar decisões, refletir, avaliar de forma crítica as situações e fazer julgamentos de
modo coerente, a fim de que possa não só se adaptar aos novos contextos de trabalho, mas,
sobretudo, construir conhecimento com autonomia e compromisso ético. Perfil profissional
que se contrapõe ao modelo de profissionais forjados na estrutura da racionalidade técnica,
em que predomina a fragmentação das tarefas e um fazer profissional de modo mecânico, sem
pensar e refletir sobre a ação (FRIGOTTO, 1995), fatores que demandam uma reflexão crítica
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sobre o profissional a ser formado frente às mudanças e às novas necessidades do contexto
social, econômico e político.
Neste contexto, para inicializar a internacionalização das normas contábeis no Brasil
foi criado o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio da Resolução nº 1.055,
de 7 de outubro de 2005, do CFC, tendo como finalidade o estudo, o preparo, a emissão e
divulgação de "pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade [...] visando
à centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a
convergência da contabilidade Brasileira aos padrões internacionais” (BRASIL, 2005, p. 3). O
CPC ampliou a participação dos setores envolvidos com a elaboração de pronunciamentos da
contabilidade, abrangendo desde a academia até os usuários da informação, com o objetivo de
convergir as normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais do IASB. Porém, muitos
conflitos legais e procedimentais surgiram na implementação desse processo, pois existem
peculiaridades locais e culturais, tradição histórica, estruturas políticas, econômicas e sociais
no contexto de cada país que dificultam a introdução dessa normatização, o que acaba
refletindo nas práticas contábeis, nas quais as evoluções podem estar vinculadas ao nível de
desenvolvimento econômico de cada nação (NIYAMA, 2010).
A resistência cultural, presente no Brasil, em relação às mudanças com vistas à
implantação das normas contábeis internacionais, de acordo com alguns autores como
Niyama (2010) e Borges et al. (2013), podem ser compreendidas pelo fato de o país ser
fortemente legalista, ter uma contabilidade profundamente atrelada à tributação, com normas
fiscais que ditam critérios de avaliação, apropriação e classificações contábeis. E, ainda, por
haver a necessidade de adequação dos conhecimentos, por parte da maioria dos contadores, às
novas regras constantes na legislação por meio de uma formação continuada. Somam-se a
esses fatores a resistência, a ilegitimidade de um processo que revela indícios de colonização
da contabilidade, uma vez que não foi considerada a integração social entre os sujeitos que
pertencem à classe contábil, assim como não houve um compartilhamento comunicativo das
normas emitidas pelo IASB, capaz de nortear as ações dos atores sociais envolvidos, no caso
deste estudo, os profissionais da contabilidade.
Nesse movimento histórico, pode-se perceber que, se antes o contador era um
especialista conhecedor de técnicas que possibilitava registrar, mensurar, controlar,
demonstrar e informar a situação patrimonial de uma organização, a partir do início do século
XXI, passou a ser exigida uma mudança de postura e de entendimento da ciência contábil.
Mudança na qual demonstre competências para produção e interpretação de dados para
tomada de decisões, planejamento, avaliação, julgamento, habilidades de comunicação oral e
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escrita, conhecimentos de tecnologia da informação, capacidade de solucionar problemas da
prática no cotidiano e, ainda, valorização da imagem profissional e da profissão na
comunidade (MARION, 2003).
Em síntese, as transformações no cenário da contabilidade, decorrentes das próprias
necessidades da sociedade em um mundo globalizado, influenciaram diretamente o
conhecimento contábil, demandando mudanças de concepção da construção e interpretação
dos procedimentos desta ciência que apenas adotava regras e normas contábeis para as suas
práticas. A relevância dada à informação contábil para todos os seus usuários também inclui
nessas mudanças um conjunto de valores, princípios éticos e atitudes que termina por
modificar o perfil do profissional, além de exigir uma formação continuada que passa a ser
obrigatória (BRASIL, 2010) e fundamental para atualização dos profissionais em exercício.
Algumas pesquisas sinalizam que o contador passou a desempenhar funções que
exigem uma participação mais efetiva no processo de gestão ao atuar como um “parceiro de
negócios” exercendo funções que envolvem não apenas registrar e analisar, mas, sobretudo,
interpretar, prever, julgar, liderar e sugerir (GUIMARÃES, 2006; MACHADO; CASA
NOVA, 2008; MARIN; LIMA; CASA NOVA, 2014). No entanto, outras pesquisas apontam
que há no Brasil uma grande demanda mercadológica por profissionais da contabilidade com
conhecimentos relacionados à contabilidade societária e fiscal, na qual o perfil é mais técnico
do que gerencial, ou seja, mais próximo das atividades realizadas por um “guarda-livros” do
que por um “parceiro de negócio” (SILVA, 2003; CARDOSO; SOUZA; ALMEIDA, 2006;
ALMEIDA; FAVARIN, 2007; PIRES; OTT; DAMACENA, 2009).
Tal ambiguidade evidencia a transição de paradigma pela qual passa a contabilidade
nos dias atuais: de uma ciência aplicada a um campo do saber que tem na profissão
abordagens diferenciadas sobre o profissional e sua atuação na sociedade. No entanto, cada
vez mais, as atividades dos contadores, de natureza operacional, técnica contábil, como a
escrituração das obrigações fiscais e legais das empresas e apuração de impostos, tendem a ser
reduzidas ou substituídas por sistemas de informação contábil, a exemplo do Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED), mecanismos de controle informatizados que operam com
informações para o governo e, também, como ferramentas auxiliares no desenvolvimento das
atividades do contador.
Nesse sentido, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação
(TIC‟s) trouxe profundas mudanças na elaboração das atividades contábeis acarretando uma
redução de trabalhos rotineiros, operacionais e, ao mesmo tempo, uma demanda por
atividades de análise, interpretação, avaliação e julgamento. Essas mudanças somadas à
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internacionalização das normas contábeis alargaram, consideravelmente, as atividades
desenvolvidas na área requerendo competências que antes não eram exigidas.
Essa breve reflexão sobre a trajetória da profissão da contabilidade aponta que, do
ponto de vista formal, avança-se de um estado de reprodução de prescrições normativas para a
capacidade de julgar e tomar decisões no contexto da prática profissional, o que evidencia o
reconhecimento de um aumento da complexidade dessa profissão, que se mantém, ainda,
fortemente tutelada por uma relação heterônoma, mediante sujeição às normas, sejam elas
oriundas de órgãos nacionais ou internacionais ou pelo próprio Estado. Na sequência desta
problemática passa a ser fundamental compreender como essa trajetória da profissão
influenciou e/ou influencia a formação de profissionais da contabilidade no Brasil.
1.2 ENSINO DE CONTABILIDADE NO BRASIL: PERSPECTIVA HISTÓRICA E LEGAL
O ensino da contabilidade no Brasil teve início no século XIX, nas escolas de
comércio de nível médio, a partir da vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro e
das significativas transformações de natureza social, econômica e política, dela decorrentes.
Do período do Brasil-Colônia até o século XX, os estudos nesta área foram influenciados pela
doutrina europeia. Somente a partir de 1964, a escola norte-americana começou a expandir
sua influência, ganhando impulso com o novo método de ensino da contabilidade trazido pelo
Prof. José da Costa Boucinhas, baseado na obra Introductory Accounting (Introdução à
Contabilidade), de Finney & Miller (SILVA; MARTINS, 2006; PELEIAS et al., 2007).
Com o incremento dos mercados de capitais e a elaboração do Código Comercial
Brasileiro que obrigava os comerciantes a seguirem uma “ordem uniforme de contabilidade e
escrituração, com livros próprios para esses fins; fazer o balanço anual onde deveriam constar
todos os seus bens, além de todas as dívidas e obrigações” (LEITE, 2005, p. 44), houve a
expansão do ensino de contabilidade, haja vista a necessidade de um profissional capaz de
desenvolver tais tarefas. A partir desse início, mudanças significativas só vão ocorrer após a
proclamação da República, com a criação dos cursos profissionalizantes ou de ensino técnico
comercial, instituídos pelo Decreto nº. 17.329, de 28 de maio de 1926.
Os cursos profissionalizantes, de natureza essencialmente instrumental sem uma
reflexão mais ampla, caracterizaram-se como uma modalidade de ensino acrítico, voltado para
atender aos interesses da classe dominante da época. A população menos favorecida via neles
uma forma de ascensão social, enquanto os filhos da elite se dirigiam ao ensino secundário
(LEITE, 2005). Com base nesse modelo de ensino dualista, o curso de contabilidade tinha
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como objetivo formar uma massa de trabalhadores para atender estritamente aos interesses do
mercado, em detrimento da formação do cidadão, de natureza mais humanística. Nessa
perspectiva, a contabilidade enquanto profissão tornava-se, cada vez mais, uma atividade
manual e mecanicista.
O reconhecimento, a estruturação e a organização do ensino de contabilidade e a
regulamentação da profissão de contador ocorreram com a Reforma Francisco Campos, em
1931, como consequência da organização do ensino de comércio. Nesse período, o ensino de
contabilidade foi organizado a partir de duas subdivisões: “guarda-livros” (dois anos),
“atuário” e “perito-contador” (três anos). Apesar da intervenção da legislação contábil, no
desenvolvimento de seus procedimentos que exigia um profissional técnico-contábil capaz de
acompanhar as determinações legais, do reconhecimento oficial dos diplomas dos cursos
Técnico em Contabilidade, o ensino de contabilidade, nesse período, permaneceu, em vários
aspectos, idênticos à fase inicial, ou seja, mantido pela iniciativa privada, com currículos
rígidos e práticas profissionais dissociadas da teoria, com a finalidade de atender às demandas
do governo e das empresas privadas.
Todavia, com o desenvolvimento social, político e econômico da sociedade brasileira,
os cursos técnicos em contabilidade, assim como a maioria dos cursos profissionalizantes da
escola de comércio foram perdendo espaço, transformando-se em escolas de ensino
fundamental e médio, em instituições de ensino superior ou desaparecendo do cenário
educacional. Em lugar dessas escolas, emergiu um novo setor privado empresarial lucrativo, o
qual mais adiante, em 1985, expande sua atuação voltando-se para o oferecimento de
educação das massas, com a proliferação de escolas isoladas, concentradas na oferta de cursos
de baixo custo e menores exigências acadêmicas, tais como administração, economia e
contabilidade.
É nesse contexto de transição das escolas profissionalizantes, também, de
intensificação das atividades nas organizações empresariais, voltadas para atender ao processo
de industrialização, com a exigência de uma mão de obra mais qualificada que, em 1945, foi
criado o primeiro curso superior de bacharelado em ciências contábeis e atuariais, na
Faculdade de Economia e Administração (FEA), Universidade de São Paulo (USP).
Organizado de forma seriada, com duração de quatro anos, com direito a receber o título de
doutor em ciências contábeis e atuariais, a pessoa graduanda que, no mínimo de dois anos,
defendesse uma tese original e de excepcional valor.
Contudo, no governo de Juscelino Kubitschek, novas mudanças socioeconômicas
voltaram a acontecer, as quais culminaram na criação do plano de metas desenvolvimentista
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para o país e, consequentemente, em mudanças nos perfis profissionais. Estas últimas, ao
reverberarem sobre os currículos dos cursos superiores, incluindo o curso de ciências
contábeis, requereram adequações curriculares, visando atender aos interesses do crescimento
econômico brasileiro.
Em função de todas essas mudanças, a contabilidade como profissão vai se tornando
cada vez mais prática e objetiva, voltada para a tomada de decisões, gerenciamento dos
negócios das companhias e, consequentemente, havendo maior evidenciação de suas práticas
e atos contábeis, emergindo então postulados, normas, leis como base para orientar os
procedimentos contábeis. No campo da formação, a promulgação da Lei de Diretrizes Bases
(LDB), nº. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, ao estabelecer as diretrizes e bases da educação
nacional que implicou em mudanças nos cursos superiores, dentre as quais se destacam a
criação de currículos mínimos e a determinação da duração de tempo para os cursos
superiores voltados à formação de profissionais. Atribuições que ficaram a cargo do Conselho
Federal de Educação (CFE), órgão criado pela LDB, que passou a assumir a responsabilidade
de regulamentar através de portarias e de resoluções as determinações da Lei (LDB nº 4.024)
como, assegurar o tempo mínimo de duração do curso de ciências contábeis e a sua divisão
curricular nos ciclos de formação básica e profissional (BRASIL, 1961).
Entretanto, percebe-se que durante seu processo evolutivo, o ensino superior de
contabilidade não conseguiu se desvencilhar da estrutura original, constituindo-se nos
mesmos moldes do ensino técnico, profissionalizante, numa perspectiva atrelada à prescrição
legal e tecnicista, atendendo estritamente aos interesses do mercado de trabalho. Seguindo tais
estruturas, o curso tendeu a moldar-se às demandas do desenvolvimento econômico de cada
época, por exemplo, ao se basear na ideologia do modelo taylorista/fordista, no qual o
processo de ensino-aprendizagem se caracteriza, principalmente, pela aquisição de atividades
repetitivas com ênfase na memorização, fragmentação, conteúdos rígidos e hierarquização.
Características do processo de ensino-aprendizagem que tornam a formação, totalmente,
esvaziada das possibilidades de uma formação crítica e humanística (KUENZER, 2006), uma
vez que o enfoque se encontra na racionalidade técnica, em uma concepção epistemológica de
prática herdada do positivismo, próprio do paradigma moderno que, ainda hoje, está presente
em muitos cursos de ciências contábeis de instituições de ensino superior brasileira (LAFFIN,
2002).
Porém, novas perspectivas surgem para o conhecimento contábil, por meio de um
curso stricto sensu em controladoria e contabilidade da FEA/USP, criado em 1970, que ao
desenvolver pesquisas na área, tem contribuído para a evolução do campo científico, da
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produção e divulgação do conhecimento da área contábil no país e, por conseguinte, com o
ensino e o amadurecimento da profissão.
No Brasil, a formação de pesquisadores na área contábil nos mais variados segmentos,
inclusive no campo do ensino, proporcionou o desenvolvimento dos primeiros estudos sobre o
ensino superior em ciências contábeis e tem contribuído para a identificação de algumas
dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área, assim como possibilidades de sua
superação. Não obstante, as contribuições da pós-graduação que representam um avanço no
pensamento

contábil,

o

aumento

significativo

das

atribuições

do

contador

e,

consequentemente, a exigência de um novo perfil profissional, o ensino superior de
contabilidade, em alguns cursos, parece ter ficado à margem de toda movimentação ocorrida
na sociedade, assim como, nos campos científico e profissional do contador.
A valorização dada às disciplinas técnicas em detrimento das disciplinas humanísticas
na formação de contadores foi uma preocupação, na década de 1980, dos professores
estudiosos da área, Iudícibus, Franco e Martins (1983), ao sinalizarem que “nos ensinem a
pensar, a disciplinar o nosso pensamento e a metodizar nossas pesquisas e indagações
científicas”, destacando desta forma que os profissionais contadores precisavam atuar em
ambientes mais amplos tais como o social e o institucional. Para tanto, necessitavam de
habilidades para lidar com pessoas e grupos, devendo no futuro “ter condições de discorrer e
trocar ideias, bem como, experiências sem as dificuldades fundamentais de ordem
terminológica e de conteúdos de contabilidade” (IUDÍCIBUS; FRANCO; MARTINS, 1983,
p. 59).
Tal movimento dos estudiosos, juntamente com o CFC, possibilitou a apresentação de
uma proposta para o curso de ciências contábeis com importantes mudanças, na organização
do currículo em dois eixos estruturantes: o primeiro eixo referente à parte prática que poderia
ser ensinada por meio de escritórios-modelo; estágios supervisionados; trabalho de conclusão
de curso; realização de jogos de empresas e simulações; o segundo eixo, referente à formação
do professor, mediante a criação de novos cursos de pós-graduação nos níveis lato sensu e
stricto sensu e a inserção de computadores no ensino das disciplinas técnicas (SILVA, 2012).
Posteriormente, com a publicação da Resolução CFE 03/1992, novas alterações
aconteceram com a determinação de um currículo mínimo abrangendo conhecimentos
estruturados em três categorias: formação geral de natureza humanística e social, formação
profissional e conhecimentos ou atividades de formação complementar. Além disso, foi
incluída a necessidade de definição do perfil do profissional a ser formado, tendo em vista as
demandas da região e dos alunos, como também a natureza e as características da instituição
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(BRASIL, 1992). Essa resolução trouxe contribuições significativas para o ensino de
contabilidade ao instituir disciplinas obrigatórias a exemplo de: teoria da contabilidade, ética,
sociologia, estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso, bem como um
aprofundamento dos conhecimentos epistemológicos, maior articulação entre teoria e prática e
a inserção de situações de ensino que possibilitem a reflexão sobre a responsabilidade social e
os princípios éticos.
Todavia, a Resolução CFE 03/1992 pouco avançou em relação à flexibilidade e
abertura do currículo mínimo que, devido ao grande número de disciplinas, acabou por
induzir as instituições a usá-lo como um currículo pleno, como também não avançou em
relação à interação entre as disciplinas na perspectiva do trabalho interdisciplinar. A inserção
isolada de disciplinas das ciências humanas e sociais no currículo não garantiu uma
abordagem de conteúdos que pudesse favorecer uma aprendizagem significativa, tampouco o
estabelecimento da relação entre os conhecimentos gerais e os profissionais, e destes com as
práticas.
As normatizações relacionadas ao currículo do curso de contabilidade, assim como as
iniciativas de formação dos docentes universitários, demonstram que somente a legislação não
é suficiente para empreender mudanças significativas na prática educativa. Reafirmam
algumas falhas num processo que tem como base a crença em mudanças de fora para dentro,
de forma prescritiva, assim como a ausência de políticas de formação pedagógica dos
docentes universitários, partindo do pressuposto de que a formação para pesquisa em cursos
de pós-graduação stricto sensu é suficiente para o exercício da docência (SOARES; CUNHA,
2010).
No contexto atual, a LDB nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e outros dispositivos
legais, ao estabelecerem diretrizes sobre a educação de nível superior incluindo o curso de
ciências contábeis, afirmam que estes cursos passaram a ter como objetivo formar
profissionais competentes a serviço da difusão do conhecimento e do desenvolvimento social.
Este dispositivo legal preconiza que a formação deve estimular a criação cultural e o
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; proporcionar o
aprimoramento do profissional como pessoa humana e do meio em que vive, incentivando o
trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento e divulgação da
ciência e da tecnologia, bem como da criação e difusão da cultura; suscitando também o
desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional; estimulando o conhecimento
dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais; prestando serviços
especializados à comunidade e estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade;
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promovendo a extensão, aberta à participação da população visando à difusão das conquistas
e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição entre outros (BRASIL, 1996). Contudo, as mudanças a serem evidenciadas a partir
dessas orientações passam, inicialmente, pela apreensão da concepção de formação nela
existente.
Tais orientações legais se contrapõem ao ensino centrado na transmissão dos
conteúdos desconectados do contexto social e do desenvolvimento de competências, ao
proporem uma maior articulação da formação com o campo da prática profissional, por meio
de estratégias que estimulem o espírito científico e o pensamento reflexivo, além de uma
interação com a comunidade local, procurando articular ensino, pesquisa e extensão. As
diretrizes nacionais trazem como desafio a articulação entre saberes, experiências, vivências e
afetividades entre os sujeitos envolvidos na formação, tão necessária nas formas de pensar e
fazer a docência universitária.
Ademais, os Pareceres CES/CNE, n°. 776/97 e nº. 67/2003, que regulamentam a LDB
nº 9.394, assumem como pressuposto a necessidade de preparar um profissional adaptável a
situações novas e emergentes em que os currículos passam a ser organizados com relativa
liberdade e flexibilidade, considerando a autonomia das instituições para inovar seus projetos
pedagógicos de graduação, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças,
atendendo a uma sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada na
competência teórico-prática (BRASIL, CES/CNE, n°. 67, 2003). Esses pareceres abrem
caminho para a formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN‟s) para os cursos de
bacharelado em ciências contábeis, instituídas mediante Resolução CNE/CES nº 10/2004,
favorecendo uma formação mais ampla do profissional como pessoa e cidadão, ainda que
privilegiem orientações da Organização Mundial do Comércio (OCM), com a intenção de
formar profissionais cujas habilidades e competências sejam mais compatíveis com as
demandas do mercado e tendências do capitalismo global.
Em sintonia com a nova configuração do profissional de contabilidade, as DCN‟s
trazem a intenção de que o futuro contador compreenda as questões científicas, técnicas,
sociais, econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional, nos diferentes modelos
de organização. Esse profissional deve apresentar pleno domínio das responsabilidades
funcionais envolvendo teorias e práticas, como a utilização de inovações tecnológicas, e
revelar a capacidade crítico-analítica de avaliação quanto às implicações organizacionais
advindas da tecnologia da informação. As DCN‟s também sinalizam que em seus projetos
pedagógicos e em sua organização curricular os cursos contemplem conteúdos que revelem
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conhecimento do cenário econômico e financeiro, nacional e internacional, de forma a
proporcionar a harmonização das normas e padrões internacionais de contabilidade, em
conformidade com a formação exigida pela OMC e pelas peculiaridades das organizações
governamentais, observando o perfil definido para o formando – futuro contador (BRASIL,
2004).
As DCN‟s, por um lado, redirecionam a lógica atual da formação do contador centrada
nos conteúdos para um ensino baseado no desenvolvimento de competências “gerais e
específicas” (SILVA, 2006), vetor principal de transformação da formação. Contudo, não fica
explícito, nessa legislação, o sentido do vocábulo competência, uma vez que esse termo ainda
é indefinido e assume vários significados quando visto por óticas diferentes. Podendo ser
utilizado tanto com finalidades emancipatórias voltado para a autonomia dos sujeitos e
transformação da realidade social, como numa perspectiva instrumental, com viés
competitivo, individualista e direcionado apenas para o mercado. Também, não fica
evidenciado o tipo de aprendizagem do qual está se falando; como estabelecer a relação teoria
e prática preconizada; tampouco a natureza da pesquisa a que se refere. Dessa forma, tais
diretrizes dão abertura para diferentes interpretações sobre esses elementos do processo de
ensino-aprendizagem, possibilitando uma concepção de profissional e de formação, tanto
numa perspectiva emergente e emancipadora quanto conservadora.
Por outro lado, alguns aspectos importantes decorrentes do cenário mais amplo de
mudança no campo profissional da contabilidade pouco foram contemplados nas DCN‟s, a
saber, a radicalização de uma perspectiva crítica, dialógica e reflexiva no âmbito da
universidade colocando a prática profissional, a investigação articulada ao fenômeno
educativo desta prática e a crítica como eixos estruturantes da formação e, portanto, do
processo de ensino-aprendizagem. Ou, mesmo quando presentes no texto da lei, tais
mudanças não foram delineadas a partir de uma perspectiva teórico-metodológica que
instrumentalizasse o professor a desenvolver suas ações. Aspectos que indicam a necessidade
de apostar na formação continuada do docente universitário e na construção de espaços
comunicacionais, relacionais e culturais como condição para o desenvolvimento de
competências mais amplas mediante processos críticos, autônomos e reflexivos, como uma
necessidade do indivíduo, como pessoa e profissional, mas também da própria instituição.
A despeito dessas lacunas, as DCN‟s incluem demandas de conhecimentos que se
ajustam às novas transformações que vêm ocorrendo na profissão contábil, requeridas pela
harmonização das normas e padrões internacionais da contabilidade. Contemplam, na sua
estrutura, as condições que atendem, mesmo que de forma não integral, as exigências para
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formar um profissional preparado para atuar diante das transformações ocorridas na
atualidade. No entanto, parece que falta uma reflexão em relação às questões curriculares e
interdisciplinares, quanto à articulação entre teoria e prática e como tornar efetiva, nas
instituições de ensino superior (IES), essa formação.
A compreensão que se tem é que não se muda a formação do profissional apenas com
normas vindas de cima para baixo, sendo necessárias ações mais sistêmicas e participativas,
tendo em vista a complexidade do processo de formação que envolve diversas variáveis, tais
como: políticas institucionais, componentes curriculares, metodologias de ensino,
infraestrutura (biblioteca, laboratórios equipamentos) dentre outras. Assim, torna-se
fundamental repensar o papel e a formação do professor formador nesse processo que é
intencional, cujas concepções refletem no projeto de formação do profissional, no caso deste
estudo, do profissional da contabilidade.
Depreende-se neste estudo que o ensino de contabilidade no Brasil, ao longo dos
tempos, foi influenciado por acontecimentos históricos e marcos legais nos quais se verificam
exigências de mercado, de iniciativas do próprio Estado ou de associações de classe.
Demandas que oscilam entre um ensino pautado por uma visão dominante de profissional
com uma formação limitada de natureza técnica, instrumental, voltada para atender interesses
restritos do mercado de trabalho, e outra, de natureza mais gerencial, na qual o
desenvolvimento de competências parece ser fundamental. Essas visões coexistem no
cotidiano dos docentes e repercutem nas concepções de ensino e de formação definindo os
paradigmas presentes nas práticas sociais.

Como continuidade e complementação desse

movimento reflexivo da problemática na tentativa de delimitar o objeto da pesquisa, resta
saber agora o que dizem as pesquisas a esse respeito.
1.3 AS PESQUISAS SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ÁREA DE
CONTABILIDADE
Conforme se pode perceber, os cursos de contabilidade são, formalmente, orientados
pelas DCN‟s, assim, faz-se necessário verificar se o que é preconizado na Lei, realmente, está
evidenciado na prática formativa, a partir dos resultados que apontam as pesquisas sobre a
formação de profissionais da contabilidade e o processo de ensino-aprendizagem a que está
relacionado. Para tanto, foi realizada uma breve revisão da literatura, tomando como
referência dissertações e teses defendidas no período de 2000 a 2016, disponíveis no banco de
dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da
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Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), dentre outros. Nesse
levantamento, constatou-se que diversos estudos foram realizados investigando temáticas
como: metodologias de ensino baseadas em problemas; interdisciplinaridade e ensino com
pesquisa; recursos didáticos convencionais e alternativos, a exemplo da aula expositiva, jogos
eletrônicos e simulações; desenvolvimento de competências, tanto em nível do ensino como
do currículo.
De modo mais abrangente, Silva (2014), ao estudar a formação do profissional da
contabilidade, analisou os desafios dos programas de graduação em ciências contábeis face às
mudanças emergentes na pós-modernidade, em relação à estrutura e à orientação do currículo,
prática docente e formação dos estudantes, selecionando para estudo os cursos de graduação
em contabilidade em duas instituições. A pesquisa identificou, em ambos os cursos, lacunas,
contradições e inúmeros desafios em cada dimensão observada, tais como a necessidade de se
considerar, nos currículos, a participação dos estudantes no debate e planejamento dos
programas, as demandas do mundo do trabalho e o desenvolvimento de processos que
estimulassem a interdisciplinaridade e a articulação dos saberes. Enquanto, no processo
educacional, verificou a necessidade de capacitação didático-pedagógica do corpo docente e a
formação dos estudantes, no sentido de equilibrar o desenvolvimento profissional e a
autonomia do estudante proporcionando uma visão transdisciplinar.
No que se refere às metodologias de ensino adotadas pelos docentes universitários dos
cursos de contabilidade, Rios (2011) e Barucci (2008) retratam em seus estudos a importância
de “casos de ensino” ou “estudo de caso” no processo de ensino-aprendizagem. Rios (2011),
ao adotar a metodologia de “casos de ensino” na disciplina Análise das Demonstrações
Contábeis, aponta que os estudantes adquiriram conhecimento, desenvolveram habilidades e
ganharam confiança. De forma semelhante, Barucci (2008), ao pesquisar sobre a utilização do
“estudo de caso” e jogos de empresa no ensino superior da contabilidade, conclui que estes
favorecem uma aproximação com a prática profissional, assim como uma melhor
participação, interação e fixação dos conteúdos por parte dos estudantes. Entretanto, o estudo
comparativo realizado por Manuel (2016), acerca das metodologias de ensino adotadas pelos
docentes universitários de contabilidade de uma IES pública do Brasil e de um instituto
superior politécnico de Angola, verificou que a metodologia usada com maior frequência
pelos professores nas duas instituições é a aula expositiva. O “estudo de caso” se encontra
entre as metodologias menos utilizadas, embora os professores brasileiros façam uso de
metodologias ativas.
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Nesta mesma linha, estudos realizados por Soares (2008) e Junior Benjamin (2011)
evidenciam que o uso do método de ensino tipo PBL (Problem Based Learning Aprendizagem Baseada em Problemas) quando comparados aos métodos tradicionais
utilizados nos cursos de ciências contábeis, contribui para o aumento de conhecimento na
área, melhoria da capacidade de resolução de problema e da comunicação, bem como o
desenvolvimento de habilidades, confiança e autonomia dos estudantes. Contudo, não há um
método que resolva todos os problemas de ensino-aprendizagem (SOARES, 2008). No que
diz respeito à interdisciplinaridade, a pesquisa realizada por Passos (2004) revela que tanto no
ensino como na pesquisa desenvolvida em cursos de graduação em ciências contábeis há um
baixo nível de relacionamento entre as disciplinas, não se evidenciando atividades
interdisciplinares.
Quanto aos recursos convencionais e alternativos, as pesquisas de Pinto (2014) e
Favarin (2000) demonstram que os jogos e as simulações, ao possibilitarem a articulação
entre teoria e prática, conduzem os estudantes a tomarem decisões e fazerem julgamento de
valor, ações que motivam e favorecem a melhoria da aprendizagem, quando comparadas com
os resultados alcançados por meio de um ensino tradicional. De modo mais amplo, a pesquisa
realizada por Ortiz (2005), ao analisar o uso de recursos não convencionais como estratégia de
ensino de contabilidade, constatou que o uso desses recursos quando utilizados para resgatar
conceitos e conhecimentos pertinentes traz uma significativa melhora no desempenho médio
dos estudantes. Todavia, Andrade (2002), ao pesquisar sobre as condições de ensino da
disciplina Contabilidade Introdutória, nos cursos de ciências contábeis nas universidades
públicas brasileiras, buscando conhecer métodos e meios de ensino utilizados pelos docentes e
seu interesse pelo uso de tecnologias educacionais, observou que estes, embora manifestem o
desejo de utilizar softwares educativos em suas aulas, utilizam apenas os recursos tradicionais
de ensino referentes à aula expositiva.
Em relação ao desenvolvimento de competências, as pesquisas se voltam para a
produção de um conhecimento, tanto no plano curricular como no do ensino relativo aos
cursos de ciências contábeis. No que diz respeito às competências voltadas para o ensino, os
estudos de Vanzo (2006) constataram uma percepção positiva dos professores com relação a
esta abordagem e, ao mesmo tempo, um descrédito quanto à sua aplicabilidade prática, além
de uma distância entre o que o professor pensa e o que faz e o que o estudante percebe desta
ação. Já Cardoso (2006), ao realizar um estudo empírico sobre competências do contador,
afirma que, apesar de todo estudo existente sobre a questão da competência, é consenso que
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esta ainda não é uma questão resolvida, uma vez que a competência é um construto em
formação.
Na perspectiva do currículo dos cursos de ciências contábeis, Silva (2006), ao analisar
as contribuições das orientações curriculares do Ministério da Educação e Cultura (MEC) na
construção de um currículo por competências, conclui que o ensino ainda é de natureza
transmissiva, reprodutora e conteudista, com escassas mudanças em relação ao que é
preconizado nas orientações legais. De acordo com os achados de Schlindwein (2007),
embora os cursos atendam as diretrizes curriculares, no oferecimento de disciplinas de cunho
mais humanístico, psicologia, filosofia e sociologia, ainda assim, não promoveram mudanças
nas habilidades e competências dos estudantes, visto que não percebem nestas disciplinas a
possibilidade de aquisição de conhecimentos úteis para o campo da profissão.
Embora as pesquisas apontem que diversos professores têm tendência para fazer
determinada transição ou adotar práticas mais comprometidas com a aprendizagem
significativa, um número maior de estudos (ANDRADE, 2002; PASSOS, 2004; SILVA,
2006b; SILVA, 2012; SCHLINDWEIN, 2007; RODRIGUES; 2011; VANZO, 2006) indica a
prevalência de práticas tradicionais centradas nos conteúdos, na perspectiva transmissiva e
instrumental, distante de processos dialógicos, reflexivos e interdisciplinares, pouco se
articulando ao ensino com pesquisa. Dessa forma, as práticas para atender as novas
prescrições legais não são realizadas como o previsto nas diretrizes curriculares nacionais, não
se investindo de fato na formação do profissional da contabilidade com o perfil que é
considerado como um avanço pelos profissionais da área contábil.
A despeito das mudanças curriculares propostas, as fragilidades apontadas nas
pesquisas permitem apontar lacunas que necessitam serem pensadas como condição para se
avançar, de forma mais ampla, na direção de um ensino de atitudes e valores, considerando
inclusive questões de natureza ética, numa perspectiva construtivista, que procure articular
razão e emoção, no qual se considere e valorize a pessoa do estudante e do futuro profissional.
Além dessas considerações, também existe a crítica à legislação no que se refere à
discussão de uma mudança que, de fato, supere a lógica tradicional de formação dos
profissionais, incorporada nos projetos políticos pedagógicos dos cursos (PPC) que, em sua
maioria, caracteriza-se por recomendações que não conseguem se concretizar em práticas
pedagógicas coerentes com as necessidades cotidianas das salas de aula, atuando como
simples intenções esvaziadas de sentido, na medida em que os sentidos são produzidos no
percurso vivido e experienciado. O que requer apostar em mudanças culturais que não se
fazem a partir de "um dever ser" ditado pela norma, mas que levam tempo, demandam
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investimentos. Mudanças que implicam na implantação de políticas públicas e institucionais
que considerem a participação dos sujeitos e de seu desenvolvimento profissional docente,
atentando para suas reais condições de trabalho e de salários, bem como de políticas de
avaliação que estimulem a construção dessa cultura que atualmente tem sido valorizada
apenas pela via da meritocracia na pesquisa acadêmica em detrimento do ensino.
A perspectiva de formação profissional para o desenvolvimento social e a serviço da
difusão do conhecimento desafia a universidade e seus professores a refletirem sobre a
formação que vem sendo oferecida e a repensarem alternativas de superação de um ensino
ministrado de forma fragmentada, baseado na reprodução, descontextualizado e acrítico
(LAFFIN, 2002). Esta perspectiva também convoca estes sujeitos a refletirem sobre a
necessidade de mudanças no currículo, assumindo outra lógica na direção da interligação de
saberes, do ensino por projetos ou por resolução de situações-problema, priorizando o ensino
por competências (SILVA, 2006). Bem assim, desafia o docente a ressignificar suas práticas,
no sentido de desenvolver competências cognitivas complexas, articulando a pesquisa e a
extensão ao ensino, o que implica a conscientização pelo docente de que a transmissão de
conteúdos prontos e acabados para os estudantes não é suficiente. Se quisermos promover o
desenvolvimento do espírito científico e pensamento reflexivo, tornam-se necessários
investimentos profundos num processo de ensinar e aprender no qual a dúvida, o
questionamento, a incerteza, a criatividade e a reflexão crítica convertem-se em
direcionadores de uma aprendizagem que desenvolva a capacidade de resolução de problemas
complexos de forma autônoma, contribuindo para a formação de profissionais investigativos.
Nessa perspectiva, o desafio que se coloca para os docentes universitários é o de atuar
como mediador da aprendizagem, papel que exige rupturas com as práticas tradicionais,
transmissivas e centradas nos conteúdos como um fim em si mesmo. Significa apostar num
ensino construtivista que incorpore a preocupação com a formação de atitudes e valores,
contemple as interações como estímulos para uma aprendizagem com o outro e oriente quanto
ao uso de tecnologias da informação e da comunicação (TIC‟s) como ferramentas para uma
aprendizagem autônoma e contínua.
Sob esse aspecto, o uso das TIC‟s no ensino de ciências contábeis, apesar de
fundamental na aprendizagem dos estudantes por ser uma ferramenta para compreensão e
manuseio da prática contábil que, ao utilizar programas específicos agilizam, aperfeiçoam e
facilitam o controle de dados usados pelas empresas, não pode ter o seu valor restrito a uma
perspectiva eminentemente técnica e instrumental, a reboque de interesses do mercado. Nesse
sentido, parece haver um longo caminho a percorrer para que as TIC‟s possam ser utilizadas
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como ferramentas potencializadoras de forma que o estudante busque trabalhar com dados,
enfrentar e resolver problemas da sua vida pessoal e profissional, assim como ser capaz de
operar numa dimensão concreta da comunicação cibernética, atuando nas formas de
organização dos movimentos sociais e da sociedade civil, a exemplo, do que vem sendo feito
nas redes sociais. Perceber o potencial das TIC‟s e trabalhar com elas no desenvolvimento de
competências dos estudantes torna-se, na atualidade, um desafio para a mediação do docente
no processo de ensino-aprendizagem.
Assim como as TIC‟s, outros desafios se colocam para o docente universitário no
processo de formação de profissionais, um deles diz respeito às políticas públicas voltadas
para a inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais e seu impacto para o
docente e a instituição tendo em vista que demandam mudanças na ação pedagógica e no
ambiente de trabalho. Outro se relaciona ao processo de intensificação da desigualdade e da
exclusão social, acirrado diante do fenômeno internacional crescente de concentração de
renda que coloca na sala de aula indivíduos com diferentes expectativas, interesses,
motivações, sentidos de formação e dificuldades de aprendizagem. Também se insere nesse
contexto a falta de credibilidade política na atual democracia representativa brasileira e a crise
de confiança nos poderes instituídos, envolvidos em processos de corrupção, violência social,
ganância através de abuso de poder, lucros exorbitantes dentre outros aspectos que dificultam
ao docente atuar de modo convincente, na formação de atitudes, valores e ética, com um
desenvolvimento sustentável que considere as diferenças de forma mutuamente respeitosa e
comprometida com o seu próprio bem-estar e do coletivo (DELORS, 2001).
A abordagem desenvolvida até então abrangendo a evolução da profissão da
contabilidade, o ensino da contabilidade no Brasil e os dispositivos legais e, ainda, as
pesquisas realizadas sobre o processo de ensino-aprendizagem na área da contabilidade
evoluem para um quadro que possibilita configurar o problema, objetivo e questões da
pesquisa.
1.4 PROBLEMA, OBJETIVO E QUESTÕES DA PESQUISA
A problemática desenvolvida neste trabalho colocou em evidência vários desafios
contemporâneos aos quais estão submetidos os docentes universitários na concretização das
suas práticas educativas na formação do profissional da contabilidade. Esses desafios,
decorrentes das transformações ocorridas no cenário mundial diante do fenômeno da
globalização e do avanço das TIC‟s, sinalizam a mudança do perfil do contador-
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historicamente construído a partir de uma capacidade técnica para registrar, mensurar,
controlar, demonstrar e informar a situação patrimonial de uma organização - para o perfil de
um profissional com capacidades mais amplas, quais sejam, capacidade de resolver
problemas, comunicar-se, trabalhar com o outro, tomar decisões, refletir e avaliar de forma
crítica, adaptando-se aos novos contextos de trabalho; construir conhecimentos e sua
autonomia profissional; produzir e interpretar dados visando o planejamento e o julgamento,
assim como lidar com conhecimentos da tecnologia da informação.
Os documentos legais, em sintonia com essas mudanças, orientam uma formação
profissional centrada nos conteúdos apontando para um ensino baseado no desenvolvimento
de competências, tais como: mensurar, interpretar, analisar, demonstrar, construir e avaliar
conhecimentos específicos para gerar informações para tomada de decisões; mostrar
capacidade para motivar-se; trabalhar em grupo, em equipes multidisciplinares, exercer suas
responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, organizar atitudes e
construir valores orientados para a cidadania; desenvolver, analisar e implantar sistemas de
informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para
avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da informação; exercer com ética e
proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas pela legislação (BRASIL,
2004).
Entretanto, aquém de todas essas prescrições, a formação de profissionais da
contabilidade ainda enfrenta desafios que passam pela articulação entre teoria e prática, entre
um ensino de conteúdos, tecnicista, instrumental, teórico e excessivamente acadêmico e um
ensino voltado para o desenvolvimento de competências, atitudes e valores, inclusive éticos,
que tornem os sujeitos capazes de enfrentar e resolver problemas circunscritos a uma
atividade complexa, intencional e repleta de incertezas tal como se apresenta no mundo da
profissão.
As pesquisas realizadas apontam que, a despeito das tentativas de mudança de alguns
professores, ainda predomina em muitas IES um ensino centrado no professor, conteudista,
fragmentado, reprodutivo e descontextualizado do campo profissional, revelando que as
proposições legais não têm força para mudar as práticas docentes, ou, em outros termos, o
habitus professoral. Essa cultura institucional dificulta a aplicação na prática ou a
transferência para a prática de propostas, mesmo que limitadas, das diretrizes, na perspectiva
de uma formação mais consistente com os desafios contemporâneos e com o profissional da
contabilidade.
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Na base dessa cultura, podem estar representações de docentes sobre o processo de
ensino-aprendizagem dos profissionais que não são desequilibradas apenas pelos ditames da
Lei. As pesquisas demonstram que, ainda que a legislação proponha mudanças, poucas
ocorrem na prática, algumas não conseguem se engendrar concretamente para produzir
alterações significativas nos currículos e nas práticas docentes. Indicam, portanto, a
necessidade de compreensão das representações sociais dos docentes como forma de desvelar
o implícito, o que está por trás dessa trama entre o que se diz por fazer e o que efetivamente se
faz, tão evidenciado nos estudos.
As representações sociais possibilitam a compreensão dos valores, das visões de
determinados grupos, de suas crenças, condutas, permanências e mudanças, considerando
suas formas de expressão por meio de palavras, intercomunicação nas relações sociais que
estabelecem num permanente processo de construção do conhecimento. Processo histórico,
político, social e simbólico que é apropriado por um sujeito singular e que se incorpora
coletivamente na medida em que interage, construindo a realidade e, ao mesmo tempo, nela se
(re)construindo.
Essa situação contraditória, complexa e desafiante se configura como o problema desta
pesquisa que aponta para a necessidade de investigar os significados, em outros termos, as
representações sociais que os docentes universitários possuem acerca de suas práticas
educativas no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a
formação profissional do contador. Em sintonia com este problema, o objetivo desta pesquisa
é: compreender as representações de docência universitária de professores formadores de
profissionais da contabilidade. Para facilitar a conquista deste objetivo foram formuladas as
questões de pesquisa Como os participantes representam os dilemas e desafios do profissional
da contabilidade na contemporaneidade?

Como os docentes participantes da pesquisa

concebem o ensino e a aprendizagem na perspectiva de formar profissionais da contabilidade?
1.5 MINHA IMPLICAÇÃO COM O OBJETO DA PESQUISA
Nesta subseção, procuro evidenciar o meu envolvimento com a docência universitária
e os aspectos que se articularam provocando meu interesse pelo estudo. Esse resgate
profissional é inspirado na concepção educativa de Freire (2003, p. 73), para quem “[...] olhar
para trás não deve ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas um modo de melhor
conhecer o que está sendo, para melhor construir o futuro”.
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As minhas inquietações com a docência começaram a se esboçar ao assumir a
docência universitária como atividade profissional principal - não se configurando esta prática
como um “bico” - período no qual vivenciei tensões e desafios. Relembrar minha trajetória na
docência me fez enveredar por um processo de autoconhecimento e de introspecção, assim
sendo, à medida que relato as experiências pessoais e profissionais, vou refletindo e tomando
consciência da sua complexidade e da importância da escolha da temática da docência
universitária no contexto da formação do profissional da contabilidade como objeto de estudo.
Ao ingressar, em 2002, como professora do ensino superior, no curso de bacharelado
em ciências contábeis numa IES do setor privado e, logo em seguida, em uma universidade
pública, muito do que desenvolvia na sala de aula fora vivenciado na prática de professora da
educação básica bem como de ministrante de cursos de extensão para auxiliar de
contabilidade e, ainda, na minha experiência de estudante dos cursos de graduação e pósgraduação stricto sensu em ciências contábeis. Na sala de aula, tentava imitar as práticas dos
meus ex-professores, consideradas por mim como relevantes, bem assim aquelas que
permitiam o diálogo e uma relação cordial entre estudantes e professor, geralmente, trabalhos
em grupo por meio de seminários. Evitava repetir as práticas educativas de professores
autoritários, vistos como únicos possuidores do conhecimento que utilizavam a avaliação
como meio de punição para conseguir a atenção dos estudantes e, como estratégia de ensino,
apenas a exposição do conteúdo. Assim, a minha experiência docente inicial era desenvolvida
por meio da intuição e da imitação de antigos mestres.
Como não tinha nenhuma formação para o exercício da docência universitária, passei
a utilizar os conhecimentos de didática construídos no curso de magistério. Conhecimentos e
experiências que me ajudaram a reduzir as tensões na prática docente; a preparar e elaborar os
planos de aula; a organizar a aula em um esquema no quadro sobre o que seria estudado na
disciplina, bem como a perceber se o estudante compreendeu ou não os conteúdos. Nesse
período, a concepção que eu tinha de ensino era de transmitir bem os conteúdos para que os
estudantes entendessem o assunto. No entanto, não foi possível deixar de perceber que os
estudantes, em sua maioria, adultos com interesses diversos, requeriam tratamentos diferentes
daqueles que se estabelecem no então denominado ensino básico. Dessa forma, os desafios
frente à docência eram percebidos como sendo cada vez mais complexos, dada a ausência de
um conhecimento pedagógico para lidar com as dificuldades da docência universitária e a
pouca experiência nas práticas educativas, as quais se traduziam em tensões no exercício da
atividade docente, seja nas relações com os conteúdos, ao serem vistos como verdades
absolutas, seja na relação, tanto de natureza cognitiva como afetiva, com os estudantes.
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Acreditava ser uma “boa professora”, pois os conteúdos eram ministrados garantindo a
otimização do tempo da aula e do conteúdo. Os conteúdos transmitidos eram organizados de
acordo com o número de aulas, de modo que o programa fosse trabalhado integralmente.
Expectativa que se coadunava com a dos próprios estudantes que esperavam do docente a
tradicional exposição dos assuntos. A forma como o currículo era concebido nos cursos de
ciências contábeis não ajudava a mudar essa lógica disciplinar e conteudista de ensino. Nesse
período, pouco refletia sobre a aprendizagem dos estudantes ou sobre qual o significado dos
conteúdos para eles e para sua formação profissional, muito menos, acerca de como relacionar
teoria e prática.
Nas disciplinas ministradas, a prática desenvolvida era esvaziada de teorias, ao
priorizar a aplicação de listas de exercícios, vista hoje como uma atividade mecânica, sem
clareza do objetivo a alcançar, sem aproximação com os conceitos envolvidos e sem uma
reflexão mais ampla que possibilitasse ao futuro contador pensar sobre sua prática e os
contextos a ela relacionados. Entretanto, desenvolvia alguns trabalhos em grupo, geralmente,
sob a forma de seminário, como intuito de superar as aulas de natureza expositiva e
transmissiva, centradas no professor, mesmo não tendo uma finalidade determinada, uma
intenção clara acerca das competências que poderiam ser desenvolvidas pelos estudantes.
A relação professor-estudante, nessa etapa, se constituía muito mais de forma
autoritária. Os estudantes eram considerados como sujeitos receptores de conhecimentos já
elaborados e suas participações se limitavam a responder perguntas cujas respostas já estavam
determinadas. Sem consciência da natureza autoritária dessa relação, considerava que aquela
era a melhor forma de ensinar, tendo em vista ter sido o modo como aprendi, na maior parte
do meu processo formativo, na graduação. Nesse sentido, minha relação com os estudantes,
tanto na faculdade quanto na universidade, era de distanciamento, diferentemente da que eu
mantinha com os alunos da escola do ensino fundamental. Esse distanciamento foi assumido
de forma automática, reproduzindo a postura da maioria dos meus ex-professores de
graduação, uma vez que eu não sabia que relação cultivar com os estudantes: se poderia
permitir a aproximação, o acolhimento e o respeito ou se permanecia afastada, mantendo a
indiferença. As tensões daí advindas causavam incertezas que, aos poucos, foram se
acomodando conforme eu ia percebendo, na prática, que a relação professor-estudante é de
interação e envolve afetos que ocorrem no convívio da sala de aula e, muitas vezes, para além
dela. Mas, essa percepção não acontece de uma hora para outra, constrói-se à proporção que
se vai experienciando, sentindo-se mais confiante e comprometida, aspectos que ajudam na
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construção da autoimagem e autoestima, na construção de conhecimento sobre si e sobre
como os outros lhe veem.
Eu não tinha a compreensão de que meu ensino pouco contribuía para a autonomia do
estudante uma vez que não estimulava o desenvolvimento de competências cognitivas
complexas, isto é, não capacitava a tomar decisões, solucionar problemas mediante atividades
que estimulassem a problematização da realidade e o desenvolvimento de atitudes
investigativas, relacionais e atitudinais. Reproduzia, em simetria invertida, a minha formação
de natureza cartesiana e fragmentada, centrada na transmissão e reprodução do conhecimento
disciplinar, priorizado pela teoria em detrimento da prática, na qual se inseria uma expectativa
de aprendizagem memorística e uma avaliação de natureza classificatória.
Ao assumir a coordenação do Curso de Ciências Contábeis, aumentaram as
responsabilidades a mim atribuídas, assim como, o meu comprometimento com os estudantes
e docentes do curso. Nessa etapa, enfrentei desafios e tensões, principalmente, nas relações
mantidas com os docentes horistas que, em sua maioria, atuavam como auditores, contadores
ou peritos no mundo do trabalho fora da universidade e que ministravam suas aulas,
participavam das reuniões de colegiado, mas não tinham tempo para discutir a docência,
tampouco, eram convocados pela instituição para esse fim. Anualmente, durante o
planejamento pedagógico, no qual um tema de natureza pedagógica - como avaliação, ensino
ou aprendizagem - era abordado por meio de uma palestra, percebia que, nem sempre, essas
apresentações faziam sentido para os docentes do curso de contabilidade. Talvez, até porque
se tinha como ponto de partida os pressupostos teóricos e não os problemas concretos vividos
em sala de aula. A esse contexto, acrescentavam-se a ausência de discussão coletiva sobre os
desafios da docência e a inexistência da troca de saberes sobre as experiências realizadas,
assim, percebia que cada vez mais nós, docentes, atuávamos de modo isolado, sem um
acompanhamento ou reflexão acerca da nossa prática pedagógica; pouco atentos quanto à
necessidade de proporcionar um desenvolvimento profissional que fosse capaz de dar conta
dos desafios da docência universitária na contemporaneidade (ALMEIDA, 2012; PIMENTA;
ANASTASIOU, 2010).
Conforme ia vivenciando, experienciando e refletindo sobre a minha prática docente,
tomava consciência da complexidade da docência e do agir docente, uma ação que teve forte
impacto na minha relação com a aprendizagem dos estudantes. Tive a percepção que muito
poderia ser melhorado e que alguns acontecimentos recorrentes no processo de ensinoaprendizagem poderiam ser reelaborados, tomando como base os conhecimentos prévios dos
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estudantes, para que a ancoragem ocorresse sem dificultar a compreensão do novo
conhecimento a ser veiculado na universidade.
Outro desafio vivenciado na docência foi fazer as adequações no PPC do Curso de
Ciências Contábeis, visando atender as orientações das diretrizes curriculares nacionais, de
2004, com ênfase na formação de desenvolvimento de competências voltadas para área de
atuação, englobando não só as competências cognitivas como também as competências
relacionais, atitudinais e os valores. As mudanças propostas no ensino da contabilidade pelas
DCN‟s foram impactantes, uma vez que não houve preparação para lidar com esses desafios,
pelo menos na maioria dos cursos de ciências contábeis, tanto na instituição privada quanto na
pública, cujas experiências pude vivenciar.
Via-me frente a questões do tipo: Como refletir sobre essas mudanças? Como pensar
um currículo diferente que articulasse teoria e prática e desenvolvesse a interdisciplinaridade,
conforme sugerido pelas DCN‟s, se não sabíamos quais ações que seriam necessárias para
lidar com essa dinâmica? Como romper com as formas tradicionais estabelecidas ao longo dos
tempos, implementando estratégias inovadoras de ensino? Ainda assim, a reformulação do
PPC foi realizada com a colaboração dos docentes do curso num processo durante o qual o
diálogo coletivo contribuiu para uma reflexão sobre a formação do futuro profissional.
Entretanto, naquele momento, não se conseguiu avançar para um formato de currículo
que fosse mais dinâmico e flexível, que integrasse teoria e prática em todo o processo
formativo assumindo o estudante como centro da aprendizagem e o professor como facilitador
do processo. Um currículo que integrasse a pesquisa e a extensão ao ensino, possibilitando ao
estudante interagir com a prática profissional e com a comunidade ao seu redor. Essa
experiência me fez refletir sobre a necessidade de tornar o PPC um projeto real que, de fato,
se concretizasse na sala de aula por meio de ações desenvolvidas pelos docentes no seu
cotidiano. Assim, reorganizei meus conhecimentos e reconstruí o material didático, tendo
como pressuposto a impossibilidade de trabalhar os conteúdos apenas com livros didáticos,
leis ou normas técnicas da contabilidade sem considerar o contexto social, político e histórico
no qual estávamos inseridos. Agia guiada pela consciência de que a construção do
conhecimento envolve, também, a participação dos estudantes, processo para cuja condução
eu não me sentia preparada, visto que os estudantes eram acostumados com um ensino
transmissivo e sem a sua participação.
Nesse caminhar, as atividades docentes foram aos poucos sendo transformadas a partir
da convivência com os estudantes e outros docentes, como também em função da necessidade
de fazer frente às situações incertas e imprevisíveis que o mundo globalizado e a sociedade do
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conhecimento nos colocam em contato permanentemente. Nesse contexto, os conhecimentos
contábeis não ficaram à margem: sofreram alterações significativas provenientes dos avanços
tecnológicos, da inserção do processo de internacionalização das normas contábeis e da
responsabilidade socioambiental demandada às empresas. Transformações que têm impactado
profundamente na cultura contábil brasileira, nos conhecimentos, atitudes e valores dos
profissionais na interpretação e aplicação das práticas contábeis, constituindo um sistema de
normas baseado em princípios e no julgamento profissional.
Vivenciando coletivamente um processo dinâmico e contínuo de construção e
(re)construção do conhecimento, percebi que desenvolver competências necessárias para que
o estudante adquirisse a sua autonomia, ensinando-o a pesquisar, a problematizar, a construir
o conhecimento com o outro, preparando-o para resolver situações-problema e tomar decisões
num ambiente imprevisível e incerto era mais importante do que ensinar um conceito pronto
como uma prescrição. Apesar de compreender as mudanças da atualidade e a necessidade de
avançar na perspectiva de um processo de ensino-aprendizagem que oportunizasse aos
estudantes o desenvolvimento de competências, atitudes e valores éticos, entendi que sem um
conhecimento de natureza pedagógica seria muito difícil concretizar tais ações.
Concomitante às mudanças de paradigmas científicos e legais nos quais a ênfase no
programa curricular passou a ser posta em dúvida, percebi que os conteúdos, por si só, não
eram suficientes para dar conta da formação profissional. Sem negar a sua importância, passei
a estudar sobre docência universitária, competências, estratégias de ensino e avaliação da
aprendizagem. Entretanto, ainda assim, permanecia com um ensino com a ênfase voltada para
os conteúdos, o que denota o quanto enraizada é a cultura docente fundamentada na
concepção positivista de ensino e de ciência. Mesmo tendo avançado em alguns aspectos no
que concerne à relação professor-aluno, no sentido de compreender que o trabalho docente
deveria privilegiar a aprendizagem dos estudantes e não a transmissão de conhecimento por
parte do professor, ainda, permanecia trabalhando na lógica da prática cartesiana.
Nesse contexto, compreendi a necessidade de atuar com o estudante como um sujeito
ativo, possuidor de conhecimento prévio, capaz de interagir com o professor, com os colegas
e com o conhecimento. Sendo assim, foi necessário escutar os estudantes e refletir sobre seus
questionamentos frente ao ensino, conteúdos programáticos e práticas elaboradas distantes da
realidade dos profissionais. Naquele momento, as queixas e as inquietações dos estudantes
também eram minhas. Enquanto docente, tinha consciência das minhas necessidades
formativas, da ausência de saberes específicos para o exercício da docência, embora não
soubesse como buscá-los.
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Apesar de compreender que precisava mudar as aulas, na tentativa de aproximar a
teoria da prática profissional concreta, percebia a fragilidade da relação entre teoria e prática.
Nesse sentido, experimentei trabalhos com estudos de caso envolvendo situações reais ou
fictícias da profissão do contador, todavia, as análises realizadas pelos estudantes eram pouco
consistentes quanto ao que se pretendia desenvolver, no ensejo de formar competências para
aprender a analisar, criticar, tomar decisões, respeitar concepções divergentes, construir
argumentações e elaborar o texto científico. A proposta de incluir a pesquisa nas atividades no
dia a dia da sala de aula foi, lentamente, tomando forma ainda que o tempo fosse inimigo do
seu desenvolvimento e o isolamento e a ausência de uma cultura de trabalho colaborativo
entre os docentes criassem um descompasso entre tempo e atividade. Por muitas vezes,
voltava-se aos exercícios rotineiros, em função das incertezas surgidas, da disponibilidade de
tempo e das condições das disciplinas. Naquele momento, era muito difícil entender que
estratégias poderiam ser utilizadas para influenciar diretamente a aprendizagem do estudante.
Mesmo percebendo avanços, sabia que minha prática docente precisava melhorar,
desejava tornar as aulas mais atrativas e significativas para que a aprendizagem acontecesse
de modo efetivo, no entanto, não tinha a clareza do que significava aprender de forma
significativa. As dúvidas, incertezas e inquietações que foram se acumulando no exercício da
prática reflexiva docente evidenciaram o desejo de buscar uma formação continuada por meio
do doutorado em educação, tendo em vista que, o mestrado acadêmico, realizado na área de
contabilidade, etapa de estudo importante por me iniciar no contexto da pesquisa, pouco
contribuiu para o aprofundamento dos conhecimentos didático-pedagógicos necessários para
atuar como professora universitária, embora tivesse buscado essa formação com a finalidade
de me tornar docente. Relevante nesta etapa, o convívio com alguns colegas, em sua maioria
professores do ensino superior, favoreceu a troca de experiências tanto nas aulas ministradas
quanto nas experiências narradas sobre suas aulas e a relação com os alunos.
Ao ingressar na Universidade Federal de Sergipe (UFS), como professora do curso de
ciências contábeis, constatei que muitas das minhas inquietações e incertezas quanto ao
processo de ensino-aprendizagem e sobre o que é ser um docente também eram questões e
preocupações de outros professores colegas de curso. Tais questões não se limitavam a
queixumes acerca dos estudantes nem a atribuir as limitações da docência às instituições:
havia uma inquietação, uma tensão e uma intenção de querer fazer diferente, muitas vezes,
buscando pela via de tentativas, ora com erros, ora com acertos. Mas, tanto eu quanto alguns
professores percebíamos necessidades formativas que nos impediam de exercer com plenitude
a docência universitária.
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Nesse sentido, a criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi importante, haja
vista passarmos a ter momentos de discussão sobre o ensino-aprendizagem, embora de forma
superficial, indo mais para situações isoladas de alunos com problemas cognitivos, situações
pontuais de uma dada disciplina ou ainda para atendermos notificações do MEC como
reconhecimento do curso.
A oportunidade de participar do II Colóquio de Práticas Pedagógicas Inovadoras na
Universidade, envolvendo palestras e discussões sobre os trabalhos apresentados pelos
professores acerca de suas práticas docentes, foi inspiradora tendo em vista que trouxe
reflexões teórico-metodológicas mais ampliadas, experiências de rupturas com as práticas
tradicionais, incorporando dimensões epistemológicas de aprendizagem e de produção do
conhecimento para além da dimensão cognitiva. Posteriormente, em 2012, cursei como aluna
especial do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEDUC), da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a disciplina “Docência Universitária na
Contemporaneidade: pressupostos epistemológicos, políticos e metodológicos”, na qual
participei de discussões sobre temas relacionados aos desafios da docência universitária, tais
como: concepção de aprendizagem, avaliação e formação profissional. As reflexões sobre
esses temas iluminaram e reafirmaram meu caminho na direção dos estudos sobre a docência
universitária. A compreensão de que não basta apenas o domínio de saberes específicos de
cada campo disciplinar, bem assim, a consciência da necessidade de outros saberes
articulados ao processo de ensino-aprendizagem, numa perspectiva não apenas cognitivoconceitual mas que inclui a preocupação com a formação de atitudes e valores éticos foram se
fortalecendo num constante processo de busca de articulação entre teoria e prática. A vivência
nessa disciplina, a reflexão e o uso de procedimentos metodológicos de investigação no
ensino, articulando teoria e prática, assim como a categorização dos dados a partir do ensino
com pesquisa contribuíram para que eu fosse instigada a realizar uma experiência semelhante
na disciplina que atuava como docente, utilizando uma estratégia de ensino diferente daquelas
que tradicionalmente eram utilizadas.
A experiência nessa disciplina, vivenciada no sentido proposto por Larrosa Bondía
(2002, p. 21) como “aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos
passar nos forma e nos transforma”, refletiu em minha sala de aula no processo de ensinoaprendizagem. Comecei, então, a pensar como trabalhar o conteúdo dialogando com o
contexto real dos estudantes no sentido de favorecer o desenvolvimento de competências,
atitudes e valores para uma formação profissional autônoma e ética. Igualmente, sobre o que
meus alunos precisariam aprender para se tornarem profissionais competentes numa
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sociedade contemporânea e atentos para o que hoje ocorre nas profissões, geralmente,
conectadas às mudanças. Assim, com base nos estudos, debates e vivências proporcionadas
pela disciplina “Docência Universitária na Contemporaneidade”, desenvolvi uma prática
pedagógica em sala de aula que envolveu os conteúdos de forma articulada à realidade dos
estudantes e aos seus conhecimentos prévios. Isto se deu por meio de uma situação-problema,
elaborada conjuntamente entre docente e estudantes, a partir da qual se coletou, analisou e
discutiu dados referenciados à luz dos pressupostos pedagógicos. Uma etapa que valorizou a
reflexão e a construção do conhecimento numa perspectiva emergente, levando-me a produzir
rupturas com o ensino tradicional.
Nessa busca, passei a fazer parte do grupo de pesquisa Docência Universitária e
Formação de Professores (DUFOP) no qual foi possível estudar e pesquisar temáticas sobre a
docência universitária e a formação do profissional. Atividades que, dentre outras, deram
lugar a reflexões e levantamento de questões, gerando como produtos alguns artigos
publicados em anais de congressos, colóquios, assim como publicação em capítulos de livro,
experiências que me ajudaram a delinear a escolha pelo estudo da docência universitária.
A
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Contemporaneidade – PPGEduC e com o grupo de pesquisa DUFOP foi essencial para
vivenciar a pesquisa como espaço de saberes e produção de saberes, vivências e trocas de
experiências vinculados às práticas pedagógicas e investigativas. As discussões realizadas no
DUFOP me levaram a aprender, a (re) aprender num processo dialógico e horizontalizado, em
que fui me formando num continuum, convivendo e aprendendo com o outro com o qual se
produz o conhecimento, desequilibrando as certezas e aprendendo a viver e lidar com as
incertezas, com o inesperado e com o objeto de investigação a ser buscado.
Essas discussões me levaram a ver a pesquisa e o ato educativo como uma ação
implicada que envolve tanto a pessoa como o profissional. O espaço do DUFOP enquanto
comunidade de aprendizagem contribuiu decisivamente para fundamentar, referenciar e
clarificar o objeto da pesquisa situado em torno das representações da docência universitária
sobre o ensino e a aprendizagem na universidade.
Por fim, a afinidade pela temática docência universitária, especificamente, relacionada
à formação do profissional da contabilidade, campo em que atuo como professora e
pesquisadora, mas, principalmente, os obstáculos e tensões surgidos nesse percurso, levaramme a pensar na possibilidade de tomá-los como objeto de pesquisa, a partir das representações
dos docentes universitários, no sentido de contribuir para uma melhor compreensão do
ensino-aprendizagem e formação de profissionais na universidade.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PESQUISA
Nesta seção, explanamos os diversos conceitos implicados no presente estudo, que
orientam a análise dos dados obtidos na investigação, os quais se organizam em torno do
objeto de estudo, envolvendo três conceitos essenciais: o conceito de Representações Sociais,
Docência Universitária ao qual se articula o ensino e a aprendizagem e Formação
Profissional. Associados a estes se encontram outros conceitos e concepções que também
contribuem para subsidiar a compreensão do problema. Optamos por uma abordagem
orientada por paradigmas de formação, procurando construir, de forma sistemática, uma visão
crítica sobre o objeto de investigação. Esta lógica triangular serviu de mapeamento orientador,
clarificando as linhas de investigação e os rumos que procuramos seguir ao longo do presente
estudo, de acordo com o esquema proposto na Figura 1:

Paradigmas

Paradigmas

Figura 1 Esquema conceitual da pesquisa
Fonte: Elaboração própria.

Iniciamos o referencial teórico com o estudo das Representações Sociais cujos
elementos teóricos são fundamentais para compreensão do objeto do estudo, tomando como
base a Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978), que engloba uma perspectiva
analítica multidimensional, em desenvolvimento, aberta para inúmeras e múltiplas
possibilidades.
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2.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ALGUNS PRESSUPOSTOS
A Teoria das Representações Sociais (TRS) tem suas origens nas ideias de Durkheim
desenvolvidas sobre o fenômeno representacional, no campo das ciências sociais, sobre as
representações coletivas, que se exprimem pela maneira como "o grupo se enxerga a si
mesmo nas relações com os objetos que o afetam. Ora, o grupo está constituído de maneira
diferente do indivíduo, e as coisas que o afetam são de outra natureza” (DURKHEIM, 1987,
p. 79). No entanto, ao formular a teoria das representações sociais, Moscovici se distancia de
Dukheim, procurando entender como as pessoas pensam socialmente determinado objeto ou
como o grupo se pensa em suas relações com os objetos que o afetam. Isto é, o sujeito, ao
pensar a relação com o objeto construído, recupera um sujeito que, através de sua atividade e
da relação com o objeto-mundo, constrói tanto o mundo como a si próprio (MOSCOVICI,
2009). Assim, a base teórica do conceito de representação social está na relação dialética
constituída pelo homem entre os aspectos da apropriação da realidade social pelo indivíduo,
de modo que o social e o exterior se tornam internos.
De acordo com Jodelet (2001, p. 22), Moscovici vai além da analise de Durkheim,
insistindo sobre “a especificidade dos fenômenos representativos nas sociedades
contemporâneas, caracterizadas por intensidade e fluidez das trocas e comunicações,
desenvolvimento da ciência, pluralidade e mobilidades sociais”, entendendo as representações
sociais como “[...] fenômenos específicos que estão relacionados com um modo particular de
compreender e de se comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o senso comum”
(MOSCOVICI, 2009, p. 49).
A TRS de Serge Moscovici foi divulgada na França, em 1961, por meio da obra
intitulada La psychanalyse: son image et son public, concebida com o objetivo de “redefinir
os problemas e os conceitos da psicologia social a partir desse fenômeno das representações
sociais” (MOSCOVICI, 1978, p. 14). Passando a atuar como uma forma de conhecimento
científico que assume as representações como objeto da Psicologia Social, centrando o
pensamento a ser construído com base no senso comum1, admitindo os sujeitos sociais como
pensantes. Moscovici introduz uma nova postura epistemológica, ao trazer um novo olhar
para o conhecimento do senso comum, não mais como um conhecimento confuso,
1

Conforme Alonso de Andrade (1995, p. 40) “o senso comum em Moscovici corresponde ao processo de
representação e consiste numa forma de conhecimento de caráter primordial que tem finalidade prática: conhecer
e agir sobre o mundo, atendendo às necessidades cotidianas. Não é privativo de nenhuma camada social. Seus
mecanismos (objetivação e ancoragem) são comuns a todos os seres humanos”.
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inconsistente, equivocado, mas como um conhecimento válido que nasce das relações sociais
(JODELET, 1989), favorecendo uma reinterpretação do senso comum pela ciência, tomando a
vida cotidiana e o saber popular, como pontos de referência.
A perspectiva individualista baseada no dualismo entre o “mundo individual” e o
“mundo social ” constante no paradigma da Psicologia Social tradicional foi rompida por
Moscovici (1978), ao desenvolver uma psicossociologia do conhecimento no qual os
elementos individuais e os fatos sociais eram levados em consideração. Sugeriu a
incorporação entre estes dois mundos, e argumentou que essas dicotomias “se tornaram lentes
deformadoras que nos impedem de ver fenômenos reais, tais como conflitos, as dissonâncias
etc., em toda sua amplitude e significado” (MOSCOVICI, 2013, p. 13). O que torna essencial
a influência dos contextos sociais, não somente nos comportamentos individuais, mas também
na construção das próprias realidades sociais (SÁ, 1998). Neste sentido, Moscovici relaciona
as dimensões científicas e cognitivas aos saberes do cotidiano, os afetos, as práticas, as
tradições, as crenças, abrangendo a objetividade e subjetividade na busca de constituir saberes
sobre a realidade social.
Nesta perspectiva, a relação entre sujeito e o objeto forma um conjunto indissociável,
ou seja, um objeto não existe por si só, mas apenas em relação a um sujeito (indivíduo ou
grupo); é a relação sujeito-objeto que determina o próprio objeto. E os objetos das
representações são os problemas do mundo que nos cerca, as relações que estabelecemos com
esses problemas, com os outros sujeitos e o cotidiano, o que imprime o caráter social a essas
representações. Partindo desse entendimento, Jodelet (2001) expõe que
[...] representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento pelo
qual um sujeito se reporta a um objeto. Este pode ser tanto uma pessoa
quanto uma coisa, um acontecimento material, psíquico ou social, um
fenômeno natural, uma ideia, uma teoria etc.; pode ser tanto real quanto
imaginário ou mítico, mas é sempre necessário. Não há representação sem
objeto. (JODELET, 2001 p. 22).

Para a autora, não há representação sem um objeto. A representação coloca o sujeito
como agente de escolha de suas ações, permitindo-lhe escapar da passividade, o que confere
um caráter construtivo, criativo, autônomo, no sistema das relações sociais, como detentor de
suas decisões e senhor de suas ações. Representar é ao mesmo tempo, pensar, sentir e agir.
Para Moscovici (2012, p. 54),
Representar uma coisa, um estado, não é só desdobrá-lo, repeti-lo ou
reproduzi-lo, é reconstituí-lo, retocá-lo, modificar-lhe o texto. A
comunicação que se estabelece entre o conceito e a percepção, um
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penetrando o outro, transformam a substância concreta comum, criando a
impressão de “realismo” e de materialidade das abstrações [...].

Logo, a representação não seria um simples reflexo da realidade, mas uma organização
significativa que reestrutura a realidade de maneira a permitir a integração das características
objetivas do objeto e do sujeito. O sujeito é marcado por suas experiências anteriores, e, ao
formar sua representação de um objeto, de certo modo, o constitui, o reconstitui, ou reconstrói
em seu sistema cognitivo de forma a adequá-lo ao seu sistema de valores, à sua história, e ao
contexto social e ideológico no qual está inserido e também pelos vínculos que o sujeito
mantém com este sistema social (ABRIC, 1994b).
A representação conecta os aspectos pessoais, interpessoais e socioculturais, ou seja,
envolve aspectos da subjetividade, intersubjetividade e transubjetividade na produção de um
determinado saber. Sendo assim, a significação e o contexto social são os elementos
fundamentais de todos os fenômenos representacionais. Jovchelovitch (2011, p. 42), considera
que a representação é “a matéria e a substância do saber, a estrutura subjacente a todos os
sistemas de saber, o material que constitui todo o saber possível que temos dos outros, do
nosso mundo e de nós mesmos”. Para a autora, a representação está na base da construção da
linguagem e da comunicação. É a essência para o estabelecimento das inter-relações que
constituem a ordem social, “é o material que forma e transforma as culturas no tempo e no
espaço” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 33). Por isso mesmo, o sentido que conferimos a um
objeto determinado, não é uniforme, nem único, muito menos neutro, pois “enraíza no
complexo movimento pelo qual o sentido dos objetos toma forma para os sujeitos, orientandolhe as comunicações e condutas” (MADEIRA, 2000, p.1).
As representações sociais são sociais porque são produzidas e engendradas
coletivamente, ou seja, são produções dos grupos sociais. São sociais porque as pessoas não
são isoladas em um vazio social, compartilham o mundo com outras pessoas, de forma
convergente ou conflituosa, para compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo (JODELET,
2001). Estão ligadas ao pertencimento ao grupo envolvendo afetos e relações constituídas
entre os pares. Expressam a forma como cada grupo social se organiza e constrói seus
significados, através de interações dinâmicas e determinadas historicamente, ou seja, “uma
modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos
e a comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26).
Apesar de não estabelecer um conceito definitivo para as representações sociais,
Moscovici (1978) elaborou características que foram delineando e constituindo-as como um
fenômeno psicossocial compreendido como
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[...] um conjunto de conceitos, proposições e explicações originados na vida
cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas são o equivalente,
em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades
tradicionais: podem também ser vistas como a versão contemporânea do
senso comum. (MOSCOVICI, 1978, p. 181).

Sendo assim, o senso comum, torna-se um instrumento fundamental que possibilita o
desenrolar de combinações interindividuais, contribui para o processo de formação que
orienta e organiza as condutas e as comunicações sociais, como também, intervêm na difusão
e na assimilação de conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, na definição
das identidades pessoais e sociais, nas expressões dos grupos e nas transformações sociais.
Logo, a teoria das representações sociais pode ser abordada como “produto e processo de uma
atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real ao qual ele é
confrontado e lhe atribui uma significação específica” (ABRIC, 1994b, p. 188).
As representações sociais, de acordo com Jodelet (2001, p. 12), constituem “uma
forma de conhecimento, socialmente elaborada e, partilhado que tem um objetivo prático e
concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Uma forma de
conhecimento diferenciado de tantas outras que fazem parte do conhecimento científico,
baseada em saberes que circulam no meio social, oriundos do senso comum, e que constituem
um sistema de acolhida das informações, crenças, opiniões e atitudes, concernentes a um
determinado objeto, concretizadas através das experiências dos sujeitos sociais envolvidos e
dos processos de comunicação existentes. Desta forma, as representações sociais possuem
uma carga emocional muito grande, o que facilita as trocas e partilhas entre diferentes
indivíduos, grupos e comunidades sociais.
A representação, para Jodelet (2001), sempre representativa de alguma coisa (objeto) e
de alguém (sujeito), envolve uma atividade de simbolização do objeto e de sua interpretação,
dando-lhe significados, que nada mais são que as construções cognitivas dos sujeitos sociais.
Uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto e que se refere à experiência
social dos sujeitos. O seu estudo deve envolver todos os aspectos que demonstrem o grau de
pertença dos sujeitos a um grupo social e como eles participam da vida em sociedade e que
cultura expressam. Enquanto uma forma de saber, a representação se apresenta como uma
modelização do objeto, que pode ser apreendida em diversos suportes linguísticos,
comportamentais ou materiais, que dão forma ao objeto e o caracterizam. Assim, analisar as
representações implica responder a três perguntas fundamentais: “quem sabe e de onde sabe”?
referentes ao estudo das condições de produção e circulação das representações sociais; “o
que e como se sabe”? que correspondem à pesquisa dos processos e estados das
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representações sociais e, finalmente, "sobre o que se sabe, e com que efeito”? O que leva a
uma ocupação com o estatuto epistemológico das representações sociais (JODELET, 2001). O
que significa compreender as representações sociais a partir das condições de sua produção e
circulação, de seus processos, de suas etapas e de seu estatuto epistemológico.
É importante salientar que as representações sociais só podem ser estudadas
articulando “elementos afetivos, mentais e sociais integrando a cognição, a linguagem e a
comunicação através da tomada de consciência das relações sociais que afetam as
representações e da realidade material, social e ideacional sobre a qual eles vão intervir”
(JODELET, 2001, p. 26). As representações sociais existem e precisam ser compreendidas,
pois fazem parte de nós, uma vez que o “representacional continua parte do que somos, desde
o mais íntimo e pessoal até as estruturas políticas e sociais mais amplas que constituem
nossos mundos históricos” (JOVCHELOVITCH, 2011, p. 56). Neste sentido, a teoria das
representações sociais se articula,
[...] tanto com a vida coletiva de uma sociedade, como com os processos de
constituição simbólica, nos quais sujeitos sociais lutam para dar sentido ao
mundo, entendê-lo e nele encontrar seu lugar, através de uma identidade
social. Isso significa deixar claro como as representações sociais, enquanto
fenômenos psicossociais, estão necessariamente radicadas no espaço público
e nos processos através dos quais o ser humano desenvolve uma identidade,
cria símbolos e se abre para a diversidade de um mundo de outros.
(JOVCHELOVITCH, 2013, p.65).

Ainda de acordo Jovchelovitch (2000), as representações sociais não só se formam
por meio das mediações sociais como também são as próprias mediações sociais. Na
discussão da construção das RS estão em pauta as dimensões e os processos que possibilitam
a transição entre o conceito teórico abstrato para a análise do objeto real e complexo, tornando
o não familiar em familiar, sem desconsiderar, no entanto, o contexto histórico e social em
que estão inseridos.
2.1.1 Construção das Representações Sociais: dimensões e processos
As representações sociais são consideradas por Moscovici, (1978, p. 44) “como uma
das vias de apreensão do mundo concreto, circunscrito em seus alicerces e em suas
consequências”. Possuem especificações de composição internas à sua estrutura, abrangendo
a função simbólica, o sujeito, a comunicação e o poder de construção do real, entendimentos
que se expressam nos conceitos (significados) atribuídos ao objeto da representação e
imagens (aspecto icônico da representação). Existem três dimensões sobre as quais os
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conteúdos de uma representação podem ser organizados: - Informação; - Atitude e; - Campo
da representação ou Imagem, que mantêm uma estreita relação com os sistemas de saber na
produção de conhecimento pelo sujeito. Uma compreensão que envolve produto e processo e
se estrutura a partir de análises dos múltiplos processos que organizam a dinâmica das
representações.
A informação se relaciona com o conceito, com a sistematização dos conhecimentos
provenientes do contexto sociocultural, sobre o que é representado. Isso significa que o sujeito
(ou grupo), ao representar, interage com diversos espaços instituídos (comunitário, escolar,
trabalho, igreja, família) que dão informações que, por sua vez, concorrem para que o sujeito
torne concreto um determinado objeto, a partir da construção de imagem que ele faz do
mesmo. Um processo no qual se leva em conta que o grau de informação que o indivíduo
possui que pode variar, a depender de certos fatores como a qualidade, o tipo de informação
sobre o objeto, o interesse que o sujeito possui sobre o mesmo, influenciando diretamente na
formação da representação (MOSCOVICI, 1978). Assim, no ato de representar, “entrelaçamse um conjunto de conhecimentos advindos de informações do contexto sociocultural em que
a situação ocorreu” (FERREIRA, 2014, p. 294). O que significa que a relação que o sujeito
estabelece com o saber é fundamental para a ocorrência da produção de conhecimento sobre o
objeto representado.
O campo da representação ou imagem corresponde a uma dimensão que envolve o
pensamento relacionado à atividade mental do sujeito (ou grupo) que elabora, reelabora,
transforma, revisita, repensa o objeto, isto é, o materializa, associando a um conteúdo
selecionado e preciso sobre o mesmo. Um processo dinâmico, em que as imagens produzidas
sobre determinados objetos pelo sujeito são reveladas ao próprio sujeito. Produções que são
realizadas, geralmente, a partir de uma decodificação de signos de determinada cultura e, ao
mesmo tempo, da compreensão do sentido e da organização que são dados a estes. Ou seja, o
sentido das manifestações da imagem vai ser dado ao sujeito por meio do contexto social e da
rede de informações que ele possui (FERREIRA, 2014) que, por ser uma construção
sociocognitiva, tem essa dupla face. O campo da representação ou as imagens acabam
retratando a compreensão e os sentidos que o sujeito constrói desses elementos.

Por fim, a dimensão da atitude diz respeito à orientação de comportamento em relação
ao objeto da representação, à tomada direta de posição do sujeito. Apresenta-se como uma
dimensão avaliativa prévia e reflete o conjunto “de disposições afetivas ou as orientações
positivas ou negativas com relação ao objeto socialmente representado, seja uma atitude
favorável, desfavorável ou neutra” (FERREIRA, 2014, p. 300). Isto porque a atitude é
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estruturada ante um objeto que integra os níveis afetivos e emocionais do sujeito. Sendo
assim, a constituição da atitude “refere-se às experiências subjetivas, fruto de processos
comparativos decorrentes da interação social” (FERREIRA, 2014, p. 300). Por meio da
interação social, o sujeito representa as orientações globais acerca de um objeto social,
imprimindo um sentido ao comportamento associando numa rede de relações que está
vinculada ao seu objeto. Fornecendo, ao mesmo tempo, as noções, as teorias e os fundos de
observação que tornam essas relações estáveis e eficazes.
Estas três dimensões estão integradas, vinculadas uma a outra na construção das
representações. Isoladamente, não há produção de conhecimento ou produção de
representações sociais, uma vez que a sua construção envolve a seleção e organização de
conhecimentos sobre determinado objeto, a construção de conceito real sobre o mesmo,
tornando-o concreto, e a produção de práticas a partir do que foi conhecido. Por exemplo, a
concepção que um determinado professor possui sobre a docência organiza-se em torno do
seu saber, dos conhecimentos práticos utilizados na vida cotidiana, dos conhecimentos
produzidos e daqueles que vão sendo construídos que estão nos discursos dos sujeitos que
expressam valores (FERREIRA, 2014; MADEIRA, 2000).
As representações sociais são estruturadas por meio de processos sociocognitivos,
denominados por Moscovici (1978, p. 110) de objetivação e ancoragem. A objetivação “faz
com que se torne real um esquema conceitual, com que se dê a uma imagem uma
contrapartida material”. É a transformação de algo do mundo abstrato, de natureza conceitual,
em algo corpóreo. Consiste em dar corpo a uma imaginação, isto é, transferir o que está na
mente em algo que exista no mundo físico, ou seja, as noções abstratas são transformadas em
algo concreto, visível, materializando-se a palavra. Assim, uma ideia, um conceito ou até
mesmo uma opinião pode ser representado. A objetivação esclarece como se estrutura o
conhecimento do objeto, orienta as percepções e os julgamentos do indivíduo em uma
realidade socialmente construída. Pois, objetivar significa reproduzir o conceito de uma
imagem, transformar noções, ideias, imagens, em coisas concretas, em realidade,
“materializando-as e adotando assim certa distância a seu respeito” (MOSCOVICI, 2009, p.
111). Para Jodelet (2001), a objetivação é uma operação imaginante e estruturante que
corporifica esquemas conceituais, reabsorvendo o excesso de significações; um procedimento
necessário ao fluxo das comunicações.
A objetivação se distingue em três fases, a saber: a) construção seletiva, entendida
como o momento em que as informações, as crenças e ideias a respeito do objeto da
representação sofrem um processo de seleção e descontextualização. Processo que se dá em

51

função de critérios culturais e normativos, através dos quais o sujeito se apropria de
informações de um dado objeto. Assim, o sujeito acessa informações, apreende-as de forma
seletiva por meio da comunicação entre os indivíduos, de forma fragmentada, distorcida da
sua origem, porém acessível ao conhecimento popular; b) esquematização estruturante ou
formação do núcleo figurativo, entendida como o momento em que uma estrutura imaginante
reproduz conceito proporcionando imagem de fácil comunicação, permitindo ao sujeito
compreender de forma individual e em suas relações. Um processo que se encontra
relacionado ao mundo interno, através do qual o indivíduo procura tornar um fato, uma ideia,
ou um conhecimento novo em algo familiar, coerente com o referencial que já traz consigo e,
para isso, forja uma visão do objeto que seja coerente com sua visão de mundo e; c)
naturalização, que é resultante da formação do núcleo figurativo, etapa que permite a
materialização dos elementos das ciências e da tecnologia, universo reificado em elementos
da sua compreensão ou do seu senso comum. Nessa etapa, naturalizando os esquemas
conceituais, o sujeito torna familiares as imagens associadas a uma realidade própria, coerente
com a sua capacidade de compreensão, e com sua necessidade de eliminar qualquer
contradição que fragilize a base de suas representações sociais já cristalizadas (MOSCOVICI,
1978; JODELET, 2001).
Essas fases da objetivação permitem transformar a representação em uma imagem real
ou esquemas figurativos, fazendo um recorte de opiniões, atitudes e pré-julgamentos
individuais, moldando-os ao crivo do social. De certo modo, a objetivação tem a função de
“facilitar a comunicação dissociando um determinado conceito ou enunciado da concepção
cientifica ou ideológica, e atribuindo a este um significado do senso-comum” (CRUZ, 2006,
p. 116). Entretanto, segundo Jodelet (2001), a objetivação sozinha não garante a fixação do
conhecimento advindo das imagens sendo necessário o processo de ancoragem que, na
relação dialética com a objetivação, é quem vai garantir o movimento contínuo dessa estrutura
de conhecimento.
O outro processo de ancoragem ou amarração se dá, de acordo com Moscovici (1978,
p. 112), quando se reduz a “defasagem entre a massa de palavras que circulam e os objetos
que os acompanham (trata-se de acoplar a palavra à coisa)”, pois ancorar é classificar e
denominar, trazer para perto, para o que é familiar àquilo que se apresentou como estranho ao
cotidiano das pessoas. Consiste em nomear, classificar, criar categorias, situar o não familiar,
integrando cognitivamente o objeto representado, ou seja, o indivíduo integra o que é
estranho, sejam ideais, acontecimentos, relações ou objetos, a um sistema de pensamento
social preexistente cujas antigas representações acolhem as novas (MOSCOVICI, 2009). Um
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processo no qual o indivíduo se torna um organizador das relações sociais, ou seja, “mediante
o processo de amarração, a sociedade converte o objeto social num instrumento de que ela
pode dispor” (MOSCOVICI, 1978, p. 173), fazendo a inscrição do conhecimento em um
repertório de crenças já constituído (CRUZ, 2006).
A ancoragem familiariza o que não é conhecido, aproximando o novo do que já é
existente para que haja uma identificação mínima desse e se possa, então, objetivar a
novidade através de uma exteriorização da experiência que se dá com a significação do
desconhecido para torná-lo apto para ser apreendido, conhecido, comunicado. Dessa forma, a
ancoragem pode ser analisada como instrumento do saber e como atribuição de sentido.
Segundo Jodelet (2001), atuando como atribuição do sentido, a ancoragem compreende o
enraizamento de um objeto e sua representação em um grupo ou em uma determinada
sociedade e está inscrito em uma rede de significações em que são articulados e
hierarquizados os valores já existentes numa cultura. Isto porque, os conteúdos de uma
representação estão vinculados à significação que um dado objeto tem para determinados
grupos sociais. Neste sentido, em um mesmo objeto, se inscrevem diferentes perspectivas,
encarnando diferentes sistemas de valores ou de contravalores (COSTA E ALMEIDA, 1999)
que são ditados pelos valores e crenças do grupo. O que equivale dizer que cada grupo
expressa a sua identidade pelos sentidos que imprime às suas representações, dependendo da
inserção social e cultural dos indivíduos.
A ancoragem como instrumento do saber pode ser vista como um sistema de
interpretação que permite compreender como os elementos da representação, não só
exprimem relações sociais, mas, também contribuem para construí-las. Confere um valor
funcional à estrutura imaginante da representação à medida que esta se torna uma teoria de
referência que permite aos indivíduos compreenderem a realidade (mundo social).

Isso

porque, a representação forjada no grupo acaba servindo a seus agentes como instrumento
referencial que permite comunicar e influenciar aqueles que compartilham de seu grupo,
tornando os elementos da representação social chaves de leitura, generalização e teoria de
referência para compreender a realidade daquele grupo (COSTA E ALMEIDA, 1999). A
ancoragem possibilita a incorporação de novos elementos ao conjunto de saberes já existentes
e antigos por meio do enraizamento no sistema do pensamento em que a representação se
inscreve sobre um sistema de ideias já existentes. É um movimento de “incorporação social da
novidade” atrelada à “familiarização do estranho” (JODELET, 2001). Assim, o sistema de
pensamento preexistente ainda predomina e serve como referência para os mecanismos de
classificação, comparação e de categorização do novo objeto (SANTOS, 2005, p. 33).
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A objetivação e a ancoragem são, de acordo com Jovchelovitch (2013), “[...] formas
específicas nas quais as representações sociais estabelecem mediações, trazendo para um
nível quase material a produção simbólica de uma comunidade e dando conta da
concreticidade das representações sociais na vida social” (JOVCHELOVITCH, 2013, p. 69).
Nesse sentido, Jodelet (1989) procura mostrar que o processo de ancoragem, relacionado
dialeticamente à objetivação, se articula às três funções básicas da representação: a função
cognitiva de integração da novidade, incorporação do estranho ou do novo; a função de
interpretação da realidade e; a função de orientação das condutas e das relações sociais. Um
processo que permite compreender como a significação é conferida ao objeto representado;
como a representação é utilizada como sistema de interpretação do mundo social e
instrumentaliza a conduta; como se dá a sua integração em um sistema de recepção e como
influencia e é influenciada pelos elementos que aí se encontram.
A objetivação, na perspectiva de Moscovici (1978, p. 174), “transfere a ciência para o
domínio do ser”, ou seja, mostra como os elementos representados de uma ciência se integram
a uma realidade social enquanto a “amarração (ou ancoragem) a delimita ao domínio do fazer,
a fim de contornar o interdito da comunicação”, permitindo compreender o modo como os
elementos contribuem para modelar as relações sociais e como as exprimem. Tanto a
objetivação como a ancoragem orientam as condutas, as percepções e as avaliações do
indivíduo (JODELET, 1989).
A Figura 2 revela, resumidamente, dimensões e processos das representações sociais
de forma agregada, interligadas, dependentes, uma vez que não há construção de
representação se uma das partes for excluída. Não tem como se tornar concreto um objeto,
dimensão campo da representação ou imagem, se não existir um arcabouço de informações
sistematizadas sobre ele. Não há produção de conhecimento ou produção de representações
sociais sem essa interligação. A produção de conhecimento, nessa perspectiva, pressupõe
seleção e organização de conhecimento sobre determinado objeto, construção de um conceito
real tornando-o concreto, e a produção de práticas a partir do que foi conhecido.
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Figura 2 – Dimensões e Processos organizadores da produção de conhecimento das
representações sociais
Fonte: Elaboração a partir de Moscovici (1978).

O conhecimento a respeito das dimensões ajuda a compreender como ocorre a
construção das representações, assim como, o uso da informação que dispomos contribui para
tornar um objeto abstrato em uma imagem concreta e a atitude que temos sobre o objeto
revela o sentido afetivo que damos ao mesmo. Por sua vez, é através dos processos que damos
forma ao desconhecido, tornando-o quase palpável e o ancoramos em nosso próprio sistema
de referência (crenças, ideóloga, valores). Sendo assim, cada indivíduo vai formando um
sistema de pensamento diferenciado e, ao mesmo tempo, coerente com o sistema de
pensamento do grupo ao qual pertence. Esse sistema de pensamento é utilizado tanto pelo
indivíduo como pelo grupo, como referência para a interação positiva ou negativa, de um
novo objeto (COSTA; ALMEIDA, 1999).
Porém, é importante salientar que, no processo de reconstrução das representações
sociais, as necessidades e interesses dos sujeitos mascaram certos elementos e provocam uma
defasagem com relação ao seu referente. Essa defasagem é uma marca do grupo, da cultura
impressa no processo de construção da representação. Isto porque a representação não se
inscreve no vazio, ela "encontra sempre um já pensado, latente ou manifesto" (JODELET,
1989, p. 375), presente nos discursos e nas palavras veiculadas, nas mensagens e imagens da
mídia e cristalizadas nas condutas. O encontro da novidade com este conjunto já estabelecido
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gera, também, certo confronto característico de um processo complexo de relações
(MADEIRA, 2000). Assim, Jodelet (2001), considera que esse mascaramento pode causar três
tipos de efeito durante o processo de objetivação: distorção, quando os sujeitos acentuam ou
minimizam características do objeto; suplementação, quando os sujeitos atribuem
características ao objeto que ele não tem; ou subtração, quando os sujeitos retiram
características do objeto devido às normas e valores do grupo.
2.1.2 Teoria das Representações Sociais (TRS): correntes consideradas complementares
A TRS de Moscovici desdobra-se em três correntes que a complementam: a de
Jodelet, a mais fiel à teoria original das representações sociais; a de Doise (1990), de cunho
mais sociológico e a de Abric (1994b) que traz a dimensão cognitivo-estrutural das
representações. Estas abordagens provêm de “uma mesma matriz básica e de modo algum a
desautorizam” (SÁ, 1998, p. 65). Destas correntes a de Abric acabou se constituindo como a
teoria do núcleo central que, pela importância que tem para o estudo ora proposto será
abordada a seguir.
Assim como os processos da objetivação e ancoragem na formação ou construção das
representações sociais, o modelo estrutural das representações sociais de Abric, desenvolvido
a partir da ideia de núcleo figurativo definido por Moscovici (1978), se volta para o conteúdo
cognitivo das representações vendo-o como um conjunto estruturado. Esta teoria, proposta em
1976 por Jean Claude Abric e desenvolvida pelo chamado grupo do Midi, composto por
pesquisadores do sul da França, traz em si a significação de um dos elementos essenciais da
representação que é determinada pelo contexto, podendo ser discursivo ou social. Para Abric
(1994b), a representação social é um conjunto de informações, opiniões, atitudes e crenças a
respeito de um dado objeto, organizadas em torno de um significado central o qual chamou de
núcleo central, que é o elemento que determina o significado de uma representação e, ao
mesmo tempo, contribui para sua organização interna, em torno do qual se organizam os
elementos periféricos e dá sentido à representação.
Determina-se como núcleo central pela natureza do objeto e pelo sistema de valores e
normas sociais que constituem o contexto ideológico do grupo. É neste campo que as
representações sociais se solidificam e estabilizam a partir da vinculação de ideias, de
mensagens de homogeneização reificadas, mediadas pela realização de ações concretas e,
basicamente, resistentes a mudanças. O núcleo central seria uma espécie de componente mais
permanente das representações sociais, utilizado pelos indivíduos como referência para
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orientar suas apreensões e percepções sobre a realidade em que vivem. De acordo com Abric
(1994a), o sistema central é aquele que apresenta maior resistência, é mais estável, coerente,
consensual e historicamente determinado. Tem como características: estar ligado à memória
de um grupo sobre um objeto, bem como às suas normas, saberes e conhecimentos; ser
consensual, definindo a homogeneidade do grupo porque compartilha do objeto; ser estável,
coerente e rígido, resistente à mudança; ser pouco sensível ao contexto imediato, gerando a
significação da representação e determinando sua organização (ABRIC, 1994a).
O núcleo central tem uma dimensão de natureza funcional e outra normativa em relação
ao objeto a que se refere, respectivamente, ao que existe de mais importante no objeto
representado. Porém esse objeto não é neutro para os sujeitos que mantêm uma relação
ideológica, afetiva e normativa com o mesmo (ABRIC, 1994a). A dimensão de natureza
funcional tem uma finalidade operatória: no momento da realização de uma tarefa, serão
priorizados os elementos a ela correspondentes, enquanto a dimensão normativa será acionada
em situações de ordem social, afetiva e ideológica (SÁ, 1998).
Já os elementos periféricos, considerados como aqueles que fazem interface com as
circunstâncias nas quais a representação se elabora e os estilos individuais de conhecer,
podem apresentar menor resistência, ser mais flexíveis ou adaptativos e relativamente
heterogêneos, quanto ao seu conteúdo. O sistema periférico, como complemento
indispensável do sistema central, permite a integração das experiências e das histórias
individuais; suporta a heterogeneidade do grupo; é flexível, suportando as contradições;
transforma-se; é sensível ao contexto imediato; permite a adaptação à realidade concreta e à
diferenciação do conteúdo, protegendo o sistema central. Esse sistema atualiza e contextualiza
constantemente os elementos do núcleo central, resultando na mobilidade e na flexibilidade
que caracterizam as representações sociais (ABRIC, 1994a).
Ao tratar as funções das representações sociais dentro do enfoque estrutural, que
envolve as dimensões do núcleo central e periférico, Abric (1994a) atribuiu quatro funções
essenciais às representações sociais, denominando-as: a) funções de saber, que permitem ao
sujeito compreender e explicar uma determinada realidade de acordo com sua ideologia; b)
funções identitárias, que definem a identidade do grupo além de salvaguardar a sua
especificidade, atuando como uma proteção que situa os indivíduos ou grupos no campo
social; c) funções de orientações, que guiam os comportamentos e práticas dos indivíduos e
grupos dentro de um contexto social, o que permite aos sujeitos manterem ou reforçarem os
comportamentos de diferenciação social nas relações entre grupos e; d) as funções
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justificatórias, que permitem justificar, a posteriori, as tomadas de posição e os
comportamentos (ABRIC, 1994a).
Resumindo, podemos dizer que para Abric (1994a, p. 4), o sistema central é, “estável,
coerente, consensual e historicamente definido”, enquanto o sistema periférico compõe o
complemento imprescindível do sistema central do qual ele depende. O sistema central “[...] é
essencialmente normativo; o sistema periférico, por sua vez, é funcional. Isto quer dizer que é
graças a ele que a representação pode se ancorar na realidade do momento”.
Do exposto, podemos inferir que as representações sociais nascem no cotidiano, nas
interações que estabelecemos com os outros sujeitos, no contexto social e cultural, na família,
no trabalho, no mundo acadêmico, dentre outros, nos quais exista uma realidade a ser
apropriada e partilhada. Este é o caso do estudo ora proposto, no qual os participantes da
pesquisa compartilham de um contexto institucional, que também é social e culturalmente
carregado de crenças, sentidos, significados, valores e conhecimentos sobre a docência e sobre
suas próprias práticas educativas. Desse modo, em se tratando do estudo das representações
sociais sobre a docência universitária, procurando compreender como ela se desenha na
formação profissional, torna-se necessário discutir alguns aspectos conceituais sobre a docência
universitária.
2.2 DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: PERSPECTIVAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E
AVALIAÇÃO
No sentido etimológico, o termo docência tem suas raízes no latim, docere, que
significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender (VEIGA, 2006). Uma ação que,
para Soares e Cunha (2010) se complementa com o termo discere que significa aprender.
Assim, a docência é uma profissão que se diferencia de outras, uma vez que assume como
foco o processo de ensinar e aprender na universidade, compreendidos como elementos
constitutivos da interação entre os sujeitos ativos do processo de ensino-aprendizagem e que
terminam por configurar, pela sua própria natureza relacional, a docência como uma atividade
social e complexa.
A natureza da profissão, como uma atividade eminentemente interacional leva a
docência a ser compreendida como “uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou
seja, uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu objeto de trabalho, que é
justamente outro ser humano, no modo fundamental da interação humana” (TARDIF;
LESSARD; LAHAYE, 2008, p. 8-9). Daí se caracterizando, no âmbito das sociedades
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modernas, como uma atividade social fundamental, na medida em que, conforme Kuenzer
(1997), a docência se constitui como uma ação humanizante e humanizada, uma vez que se
relaciona a toda ação política do professor, localizada nos espaços em que atua sendo
norteadora da base de discussão sobre a formação e identidade do professor.
Tardif (2006, p.118) enfatiza que “ensinar é desencadear um programa de interações
com um grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educativos relativos à
aprendizagem de conhecimentos e à socialização”, tendo em vista que se considera que o
objeto do trabalho docente são os seres humanos, seres individuais e sociais que, numa
relação humana, através do diálogo entre professor e estudantes, podem estabelecer
possibilidades comunicativas em cuja raiz está a transformação do educando em sujeito de sua
própria história (FREIRE, 1980).
Compreender a docência como uma atividade interacional significa compreendê-la
como uma prática social concreta que se estabelece na relação professor/aluno/conhecimento,
diretamente atrelada a condicionantes epistemológicos, sociais, culturais e psicológicos que
constituem o processo de ensino-aprendizagem. A forma como esses condicionantes são
trabalhados pode direcionar o processo acadêmico, assumindo o estudante como centro da
aprendizagem, os conhecimentos como objetos de aprendizagem e o professor como o sujeito
que favorece, através da mediação, a aprendizagem. Sob esse aspecto, o docente, nas suas
intervenções, pode possibilitar a mediação entre o estudante e o conhecimento a ser
apreendido, atuando na zona de desenvolvimento proximal dos alunos (VYGOTSKY, 2001).
A concepção de docência voltada para a aprendizagem do estudante demanda uma
multiplicidade de saberes, conhecimentos, competências e atitudes “que vão além da pura e
simples transmissão de conteúdos; num ambiente em que permeiam singularidades,
diversidades e subjetividades” (MACHADO, 2015, p. 35). Em outros termos, o exercício da
docência voltado para a aprendizagem se configura como um espaço dialético que favorece,
constantemente, mudanças nas formas de pensar, sentir e fazer do docente.
Compreender o docente universitário na dialética do processo de ensino-aprendizagem
significa, como destaca Vieira (2013), concebê-lo como um “arquiteto da pedagogia”,
reconhecendo-o potencialmente “como intelectual crítico e agente de mudança”, tendo como
pressuposto que “a sua ação pedagógica assumirá um sentido ético e político, sustentando-se
em saberes especializados, mas também na sua ideologia profissional e no conhecimento e
questionamento dos contextos” (VIEIRA, 2013, p. 2). O que pressupõe uma prática
pedagógica voltada para o desenvolvimento humano, centrada na aprendizagem do estudante,
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na construção do conhecimento, fato que se dá pelas relações interativas e dialógicas entre
estudantes, professor e o ambiente de aprendizagem.
Entretanto, conforme Ribeiro (2008), o “modelo pedagógico vai ser estruturado a
partir do modelo epistemológico. Mesmo quando o professor não tem clareza sobre as teorias
e concepções que embasam a sua prática, elas estão presentes em suas ações, em sala de aula”
(RIBEIRO, 2008, p. 2). Assim, para compreender as práticas da docência, passa a ser
necessário compreender paradigmas2 de ciência, construídos ao longo dos tempos, que
orientam as formas de pensar, sentir e fazer dos profissionais em geral e do professor em
especial, aqui estruturado numa abordagem realizada a partir do pensamento de diversos
autores (BEHRENS, 1999, 2007; CUNHA, 2005, 2008; MORAES, 2010; SANTOS, 2005,
2010).
Com base nesses autores, pode-se perceber que, atualmente, há um permanente
investimento em buscar reflexões sobre a mudança da sociedade e, portanto, nas práticas
sociais, delineadas a partir de uma nova maneira de compreender o mundo e, especificamente
a ciência. Santos (2010) manifesta a necessidade de se superar a denominada visão moderna
da ciência presidida pela racionalidade científica, que teve sua origem no século XVI com a
revolução científica e se desenvolveu até hoje, substituindo-a por uma visão de ciência
chamada de pós-moderna. Este autor, ao analisar a necessidade de ruptura com o dominante
paradigma positivista da ciência moderna, reconheceu apenas duas formas de conhecimento:
as disciplinas formais da lógica e da matemática e as ciências empíricas segundo a modelo
mecanicista de ciências naturais. Isto porque, uma vez que foi se constituindo como
[...] um modelo global, a nova racionalidade científica é também um modelo
totalitário, na medida em que nega o carácter racional a todas as formas de
conhecimento que se não pautarem pelos seus princípios epistemológicos e
pelas suas regras metodológicas. (SANTOS, 2010, p. 3).

Assim, grande parte das práticas docentes na universidade sustenta-se no estatuto
epistemológico da ciência moderna, no qual se tem como premissa a crença de que o alcance
da ordem, dos princípios, das leis, da estabilidade e das relações causais entre os fenômenos
implica o rompimento com o conhecimento do senso comum e a busca da quantificação e do
rigor das medições que fundamenta o cientificismo. A partir desta lógica, conhecer significa
dividir e classificar para depois poder determinar relações sistemáticas entre o que se separou,

2

O termo paradigma aqui é compreendido como o pensamento que é partilhado e tacitamente aceito pelos
membros de uma comunidade científica; uma forma de fazer ciência, uma matriz disciplinar (KUHN, 2000).
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mantendo o entendimento da parte, construindo uma visão dicotômica entre sujeito e objeto,
razão e emoção, corpo e mente, numa visão dualista (SANTOS, 2010).
Um modelo de ciência baseado no conhecimento objetivo, obtido pela experimentação
e pela observação controlada, buscando o critério de verdade na experimentação e na lógica
matemática ocasionou o surgimento de duas correntes filosóficas: o racionalismo e o
empirismo. A crença era de que na razão se encontrava a essência do ser e de que através da
racionalidade atingia-se a verdade e solucionavam-se os problemas da prática, acreditando-se,
desta forma, que todo pensamento lógico era verdadeiro, imutável, estático, reducionista
(MORAES, 2010). Entretanto, se por um lado, a quantificação dos fenômenos baseada na
razão levou a transformações nos conhecimentos causando grandes avanços nas ciências e na
tecnologia na modernidade, por outro, “a quantificação dos fenômenos levou à perda da
sensibilidade, da emoção, da subjetividade, exilando o homem dos sentimentos e do amor
solidário” (SANT‟ANA; BEHRENS, 2003, p. 17).
Esse paradigma dominante da ciência moderna, na contemporaneidade, encontra-se
em crise (SANTOS, 2005, 2010; MORIN, 2000; MORAES, 2010), em virtude do resultado
interativo de uma pluralidade de condições que podem ser tanto de natureza social como
teórica. Santos (2005) considera que as condições teóricas foram fornecidas pelo próprio
avanço no conhecimento cientifico, tal como o conceito da relatividade da simultaneidade de
Einstein, em contraposição aos pressupostos de Newton sobre tempo e espaço absolutos ou a
visão da mecânica quântica, incorporando o principio da incerteza, dentre outros, que
convocaram a necessidade de uma visão diferenciada que passou a ser constitutiva da ciência
pós-moderna e que representa uma mudança paradigmática em relação à visão da ciência
moderna. A proposta de Santos (2005) apresenta uma nova visão de ciência que dá lugar ao
paradigma emergente no qual se privilegia a incerteza, a interpretação, a criatividade, a
imprevisibilidade, valorizando o conhecimento do senso comum que, no cotidiano, orienta as
ações e dá sentido à nossa vida, incluindo a possibilidade de a história ser construída com a
ação dos seres humanos num tempo e espaço histórico (ANASTASIOU, 2007). Uma visão
mais ampla de ciência que se aproxima do pensamento de Morin (2000) ao propor o
paradigma da complexidade no qual explicita a necessidade atual de uma compreensão da
realidade inserida numa visão da totalidade, de interconexão, de inter-relacionamento, como
forma de superar visão fragmentada do universo, na busca da reaproximação das partes para
reconstruir o todo nas variadas áreas do conhecimento.
De acordo com Cunha, (2008, 2005), a docência universitária recebeu forte influência
da concepção epistemológica dominante, oriunda da ciência moderna positivista, também
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denominada como paradigma hegemônico ou conservador, marcado pelas prescrições e
certezas, fundamentado na racionalidade técnica, na qual, as formas de conhecimento se
estruturaram inspiradas no ideário das chamadas ciências exatas e da natureza que possuíam a
condição definidora do conhecimento socialmente legitimado. Com base nesse pressuposto, o
conteúdo específico a ensinar assume um valor significativamente maior do que o
conhecimento

pedagógico

e

das

humanidades

na

formação

dos

profissionais.

Consequentemente, o ensino passou a ser visto como uma atividade neutra, de natureza
objetiva, que pode ser conduzido a partir da aprendizagem de métodos e técnicas eficazes e
eficientes a serem ministrados numa perspectiva transmissiva, considerando exclusivamente o
papel crucial do docente, descolado da aprendizagem e dos interesses dos estudantes. O que
leva Pérez Gómez (1997, p. 96) a afirmar que tal modelo assume como base o pressuposto de
que “a actividade do profissional é sobretudo instrumental, dirigida para a solução de
problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas”, distante, portanto,
de uma perspectiva construtivista que considere a pessoa do estudante e os desafios inusitados
da prática profissional.
Esse modelo conservador, pautado na fragmentação, levou a cultura educacional à
divisão do conhecimento em áreas, as áreas em cursos, os cursos em disciplinas, as disciplinas
em especificidades, contribuindo para o isolamento dos professores em suas salas de aula
(BEHRENS, 1999). Para a autora, o entendimento dos paradigmas e da sua influência na
formação possibilitam compreender “as concepções que os professores apresentam sobre a
visão de mundo, de sociedade, de homem e da própria prática pedagógica que desenvolvem
em sala de aula” (BEHRENS, 2007, p. 441). Também é importante compreender, conforme
Moraes (2010), que
[...] não se muda um paradigma educacional apenas colocando uma nova
roupagem, camuflando velhas teorias, pintando a fachada da escola,
colocando telas e telões nas salas de aulas, se o aluno continua na posição de
mero espectador, de simples receptor, presenciador e copiador, e se os
recursos tecnológicos pouco fazem para ampliar a cognição humana.
(MORAES, 2010, p. 16).

A partir desses modelos podem ser estabelecidas diferenças entre uma proposta
pedagógica na qual predomina a reprodução do conhecimento e outra que concebe o
conhecimento como um processo de construção, em que a dúvida e a incerteza são estímulos
para fomentar a aprendizagem. As contraposições entre os paradigmas, presentes na literatura
pedagógica contemporânea, fornecem pistas para a construção de propostas didáticas
alternativas. Isto significa que a prática pedagógica, ao procurar inovar, vivencia espaços de
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transição paradigmática, ora avançando frente ao modo tradicional, ora ainda reproduzindo
processos presentes daquele modelo, uma vez que “o novo não se constrói sem o velho e é a
situação de tensão e conflito que possibilita a mudança” (CUNHA, 2005, p. 25). Essas
concepções revelam a posição do docente enquanto pessoa e profissional da educação, tendo
seu agir educativo influenciado pelo paradigma de ciência com o qual se identifica e reflete a
sua visão de mundo, conforme apontado por Santos (2005).
Pode-se, portanto depreender que a partir da visão de ciência que se tem é possível
identificar a concepção de formação, aprendizagem e ensino, seja ela alicerçada no modelo de
ciência moderna, positivista, conservador ou tradicional ou no modelo de ciência pósmoderna, considerado não tradicional ou emergente. Ainda que, na realidade, esses modelos
não sejam encontrados de forma absoluta nas práticas sociais, eles coexistam podendo se
verificar, numa mesma prática do professor, características tanto do modelo tradicional quanto
do modelo emergente; características que convivem e se expressam nas suas representações
sociais.
Nesta pesquisa, esses modelos paradigmáticos ganham relevância na medida em que
possibilitam a compreensão do que pode estar por trás de sentidos e significados da ação do
docente presente nas práticas de formação dos estudantes. Sentidos, crenças, concepções e
atitudes que terminam por formatar, consolidar e legitimar uma cultura institucional
contribuindo, na maioria das vezes, para reproduzir formas de ensinar e de fazer ciência sob
uma perspectiva que isola, fragmenta e aliena, em detrimento de outras perspectivas que
articulam saberes e apostam num ensino e formação de natureza mais holística, integradora de
teoria e prática.
Modelos que se opõem, mas que também se aproximam na sua capacidade de
influenciar práticas, porém com naturezas diferentes. Com a finalidade de subsidiar a
compreensão da influência desses modelos na prática docente, foi elaborado um quadro
comparativo, com características desses paradigmas aludidas pelos autores Contreras (2002);
Behrens (2007); Perrenoud (1993); Masetto (2003); Cunha (2010); Misukami (1986); Pimenta
e Anastasiou (2010); Ramalho, Nuñez, e Gauthier (2004); Soares, Fornzri e Machado (2017),
sobre situações como visão de ensino, papel do estudante e do professor e relação professorestudante na perspectiva do modelo conservador ou do modelo emergente.
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Quadro 1: Comparativo das características de transição dos paradigmas, relacionados ao processo
de ensino-aprendizagem

ASPECTOS

Ensino

Estudante

PARADIGMA CONSERVADOR/
HEGEMÔNICO

PARADIGMA EMERGENTE/
COMPLEXIDADE

Baseado nos fundamentos da racionalidade
técnica, numa perspectiva tecnicista,
instrumental, academicista e aplicacionista,
visando a transmissão de conteúdos
disciplinares que, na maioria das vezes, não
se comunicam entre si, numa lógica
cartesiana. Um ensino centrado na aplicação
dos meios disponíveis para atingir fins
previamente definidos, o que favorece a
reprodução, pois os meios utilizados são os
meios técnicos baseados no conhecimento
científico especializado (CONTRERAS,
2002). Uma visão de ensino que é conduzida
de forma mecânica, linear e simplificada,
sem considerar que a educação é um
fenômeno complexo no qual se articulam
vários saberes.
“Entendido como aplicação técnica, como
prática dirigida à obtenção de resultados ou
produtos previamente definidos, não é uma
prática criativa, e sim apenas reprodutiva,
dirigida a reproduzir nos alunos os objetivos
que guiam seu trabalho” (CONTRERAS,
2002, p. 101).
Centrado no professor com reprodução do
conhecimento cientificamente acumulado,
aposta no distanciamento entre teoria e
prática e na transmissão dos conteúdos
desconectados
e
descontextualizados
(BEHRENS, 2007).

Baseado nos pressupostos da complexidade.
Compreendido
como
um
fenômeno
complexo, o ensino é concebido numa lógica
centrada na aprendizagem dos estudantes,
preocupada
com
a
aprendizagem
significativa,
na
qual
se
assume,
intencionalmente, uma participação ativa
dos sujeitos no processo de construção do
conhecimento (PERRENOUD, 1993). Desta
forma,
o
estudante
é
desafiado
permanentemente a lidar com a incerteza e a
complexidade das situações analisadas,
estabelecendo uma relação dialética e
dialógica entre teoria e prática na formação
profissional, o que se aproxima mais da
formação humanista e emancipadora,
alicerçada
em
valores
e
atitudes
(MASETTO, 2003).
Neste contexto o conhecimento é concebido
como processo de construção em que se
propõe a superação da visão dualista e
reducionista da prática pedagógica, ou seja,
a rearticulação entre as partes, sujeito e
objeto (BEHRENS, 1999; 2007).
Uma atividade interativa capaz de assumir
uma natureza formativa que se desenvolve
no contexto grupal, no qual pessoas com
históricos de vida distintos são convidadas a
se implicarem mutuamente.
Um ensino baseado no desenvolvimento de
competências:
cognitivas
complexas,
socioafetivas e profissionais, que tem como
eixo as atitudes e valores. Que “provoque e
contribua para que os formandos, integrando
suas diversas dimensões, se tornem
profissionais capazes de pensar complexo,
de recorrerem aos saberes construídos na
formação inicial e continuada, de ativarem
suas competências de compreender, criticar,
criar, investigar, formular juízo de valor de
forma ética e tomar decisões diante de
situações
desafiantes,
inusitadas
e
dilemáticas da prática profissional”.
(SOARES; FORNARI, MACHADO, 2017,
p. 9-10).
Considerado
como
sujeito
ativo,
protagonista, construtor de conhecimentos,
criativo, crítico, capaz de se responsabilizar
pelo processo de sua aprendizagem.
Capaz de atuar como um sujeito autônomo
capaz de buscar, por si só, o conhecimento,
dentro e fora da universidade.

Considerado como sujeito passivo, limitado
a registrar as anotações provenientes da ação
do professor, fazendo uso das suas
atividades mentais estritamente para
acumular,
armazenar
e
reproduzir
informações (MISUKAMI, 1986).
Um
“receptor
dos
conhecimentos
acumulados pela humanidade e distribuídos
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por seus professores” (CUNHA, 2010, p.
63). O que implica uma dependência em
relação ao professor, dificultando o
desenvolvimento da sua autonomia.
Atua como porta voz do saber, sendo o
centro do processo de ensino-aprendizagem.
É visto como um técnico, um especialista
que rigorosamente põe em prática as regras
científicas e/ou pedagógicas. É o único
responsável
pela
transmissão
das
informações. Restringe-se à reprodução do
conhecimento. As metodologias utilizadas
são
assentadas
na
reprodução
do
conhecimento, na cópia e na imitação. A
ênfase do processo pedagógico recai no
produto, no resultado, na memorização do
conteúdo, que leva o estudante a cumprir
tarefas repetitivas que, muitas vezes, não
apresenta sentido ou significado para quem
as realiza (BEHRENS, 2005).

Atua como mediador da aprendizagem
assumindo o papel de facilitador do
processo. Exerce sua autoridade mediante a
interação, o respeito, o diálogo e a
negociação.
Utiliza metodologias ativas envolvendo
estratégias de ensino que possibilitem a
participação dos estudantes, a sua imersão
em atividades que suscitem desequilíbrio
cognitivo, nas quais a incerteza, a dúvida e o
questionamento passam a ser marcos
Professor
orientadores para o desenvolvimento de um
ensino dialógico, coletivo e reflexivo. De
acordo com Behrens (2007, p. 526), uma
participação que vai, com o tempo,
“protagonizando os sujeitos para o exercício
da ação coletiva e reflexiva, encaminhada de
forma democrática e participativa". Assumese como um profissional reflexivo, um
sujeito intelectual, capaz de produzir
conhecimentos, de participar de decisões e
da gestão da instituição.
A interação entre professor e estudante e a A relação entre professor e estudante é de
circulação
do
conhecimento
ficam respeito, horizontalizada, voltada para as
fragilizadas uma vez que é o professor quem partilhas, isto é, seu trabalho configura-se
“controla todo o processo, distribui as como uma prática social complexa, incerta,
recompensas e, eventualmente, a punição” em que as interações vivenciadas em sala de
(MISUKAMI, 1986, p. 9). Neste sentido, as aula são carregadas de conflitos de valores,
relações
entre
os
sujeitos
“ficam demandando uma serie de tomadas de
determinadas por questões de poder, decisões que devem ser realizadas com
interesses,
hábitos
ou
atitudes” postura ética e política, através de ações que
(RAMALHO, NUÑEZ, E GAUTHIER, vão sendo ajustadas a cada situação e que
2004, p. 22), onde nem sempre se verifica permitirão ou não, a diferentes estudantes, o
uma preocupação com a aprendizagem aprendizado
em
cada
intervenção
efetiva do estudante, mas com a finalidade (PIMENTA;
ANASTASIOU,
2010).
Relação
de cumprir o programa da disciplina, Negociações que vão sendo estabelecidas na
Professorministrar o conteúdo e realizar a avaliação.
relação entre os sujeitos envolvidos; relações
estudante
humanas, individuais e sociais, vivenciadas
durante o desenvolvimento do seu trabalho,
mas precisamente no processo de ensinoaprendizagem que acontece no dia a dia, na
sala de aula.
Nesse processo de interação é que surge a
superação da dicotomia professor-estudante,
através de uma educação problematizadora,
na qual o professor aprende enquanto ensina,
pelo diálogo com seus estudantes e, ambos,
ensinam e aprendem a refletir criticamente.
Sob esta ótica o estudante é situado como
um sujeito capaz.
Fonte: Elaborado com base em Contreras (2002); Behrens (2007, 2005, 1999).

O quadro possibilita compreender que a visão de ensino, do papel do estudante e do
professor no processo de ensino-aprendizagem, e a visão da relação professor-estudante, de
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acordo com o paradigma conservador ou emergente, são diferentes e contrastantes. Possibilita
visualizar, sob a influência desses paradigmas derivados de distintas concepções de ciências,
que as práticas pedagógicas podem ser compreendidas como resultados de crenças ou
concepções que os docentes têm, de forma explícita ou implícita, a partir das quais atuam
diante da realidade em que vivem, podendo interagir, reproduzindo-a ou transformando-a.
Realidade que, para ser mais bem compreendida, além dos aspectos apresentados no
quadro anterior, torna-se necessário realizar uma breve discussão sobre a concepção do
professor, à luz dos referenciais teóricos, do ponto de vista da reflexão, investigação e
aprendizagem. Pela importância que apresenta para a pesquisa, esses aspectos serão discutidos
a seguir, uma vez que auxiliam na compreensão de práticas docentes que podem ocorrer numa
fase de transição entre o paradigma hegemônico e o paradigma emergente.
Sob esse aspecto, estudos (BEHRENS, 2005; CUNHA, 2005; PIMENTA;
ANASTASIOU, 2010) revelam que as práticas de ensino na universidade têm sido
conduzidas, na maioria das vezes, sob a perspectiva do modelo conservador, ainda que
permeada de elementos que as situem em avanços ou tentativas de enfrentamento e superação
dos problemas oriundos da abordagem segundo esse modelo. Nesta pesquisa, assumimos que
a docência é uma prática social de natureza complexa, imersa num processo no qual ensino e
aprendizagem se encontram imbricados. Atuar nessa perspectiva demanda do professor
formas de pensar, sentir e agir que se aproximam daquelas expostas conforme o paradigma
emergente que o desafiam a exercer uma docência atenta à aprendizagem dos estudantes e a
atuar de forma reflexiva.
O termo reflexão, no dicionário de filosofia, de acordo com Abbagnano (2007, p. 986),
significa "ato ou processo por meio do qual o homem considera suas próprias ações”. Referese a uma ação que defende a reconsideração da atividade realizada, permitindo a construção
de novas ideias, a reconstrução do que for necessário, o reconhecimento das ações que deram
certo e, portanto, merecem ser repetidas e, ou até reelaboradas num constante
aperfeiçoamento. Assim, a reflexão é um elemento muito importante para a formação de
qualquer profissional e, principalmente, para o professor.
A reflexão sobre a prática do processo de ensino-aprendizagem tem sido objeto de
discussão entre diversos pesquisadores (DEWEY, 1979; KORTHAGEN, 2009; MARCELO
GARCÍA, 1999; NÓVOA, 1997; SCHÖN, 2000; ZEICHNER, 1993) e pode se diferenciar, de
forma sintética, de acordo os interesses do objeto da pesquisa, em três níveis, a saber: reflexão
técnica, reflexão prática e reflexão crítica.
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Ao pensar e agir no nível da reflexão técnica, o professor busca a resolução de
problemas dentro de um arcabouço que procura aplicar rigorosamente teorias e técnicas
científicas. O professor, nesse nível de reflexão, atua como um técnico, especialista,
conteudista que avalia a prática a partir de normas estabelecidas no âmbito da racionalidade
técnica. Uma racionalidade que, para Schön (2000), procura dar soluções de natureza
instrumental, utilizando-se preponderantemente de meios técnicos. Essa lógica de reflexão
reduz o conhecimento às regras de causa e efeito, permitindo predizer, manipular e controlar o
acontecimento dos fenômenos cujas soluções podem ser previsíveis nos manuais ou receitas
acadêmicas.
No nível da reflexão prática, o professor pensa e age sob o enfoque da racionalidade
prática, tendo como centro o conhecimento prático, cujo alicerce epistemológico se baseia no
senso comum. Adotando uma visão reducionista dos problemas, aos quais é dada uma
dimensão de natureza prática, busca receitas e soluções para questões do cotidiano, sem muito
interesse pelos aspectos teóricos que se articulam à ação, uma vez que seu interesse está
centrado em examinar a prática pela prática.
Ao atuar no nível da reflexão crítica, o professor opera com a realidade trabalhando no
âmbito de uma racionalidade crítica, ou seja, um processo ideológico, direcionado à
elaboração de “compreensões críticas dos fatores culturais, sociais, políticos, que afetam os
protagonistas da educação e suas práticas” (CONTRERAS, 2002, p. 96). Esse nível de
reflexão, além de englobar os níveis anteriores, tem por finalidade a emancipação e autonomia
dos estudantes. Para Contreras (2002, p. 158), a função do professor como intelectual crítico
exige claros referenciais políticos e morais. Pressupõe uma prática intelectual crítica
direcionada à solução de problemas e situações da vida diária, a partir do desenvolvimento
não só da “compreensão das circunstâncias em que ocorre o ensino, mas que, juntamente com
os alunos, deve desenvolver também as bases para a crítica e a transformação das práticas
sociais que se constituem ao redor da escola”.
Giroux

(1997), numa

postura histórico-crítica, defende

a importância de

considerarmos os professores como intelectuais capazes de atuar na perspectiva da
transformação social ao tempo em que critica a formação de professores com base na
racionalidade técnica, concepção que vê o professor como um mero executor de ideias
preconizadas pelos outros, atuando como um “recipiente passivo de tal conhecimento”, forma
de agir que tem como consequência o esvaziamento da sua função política na sociedade. Para
Giroux (1997) existem possibilidades de ações e mediações docentes que se opõem aos
desígnios do poder e do controle e que canalizam o potencial de resistência dos docentes para
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o desenvolvimento de uma pedagogia crítica, de conteúdos claramente políticos, que elevam a
consciência dos professores frente ao controle e poder instituídos e, ao mesmo tempo, das
estruturas sociais através das quais estes poderão se emancipar, analisando criticamente os
interesses políticos e ideológicos subjacentes aos atos de poder.
Ao se preocupar com o papel intelectual dos professores na produção e reprodução da
vida social, Giroux (1997) propõe como ação docente uma prática intelectual crítica
relacionada com os problemas e situações da vida diária na qual os professores se
desenvolvam para além da compreensão dos objetos específicos de ensino, mas também para
uma compreensão das bases para a crítica e para a transformação das práticas sociais no
conjunto de toda a sociedade. Nesta direção, enfatiza a problemática da cultura, sem perder de
vista a questão pedagógica e curricular, destacando a importância de se investigar os
processos cotidianos das práticas docentes a partir das ações concretas de sujeitos situados e
datados. O autor entende que é aí que se abrem espaços para visualização de enfrentamentos,
resistências e possibilidades efetivas de construção de uma cultura anti-hegemônica, num
processo de constituição de significados simbólicos que possibilitam a elaboração de
alternativas pedagógicas e curriculares de enfrentamento.
No entanto, a maioria dessas reflexões se situa sobre um contexto que se encontra
predominantemente localizado fora dos sujeitos. Muitas vezes restrito à sala de aula, à
instituição escolar, às políticas públicas, às normas ou determinações legais, aos métodos e às
técnicas utilizadas. Para Korthagen (2009), trata-se de uma reflexão que ocorre mais no nível
periférico, circunscrita ao ambiente que circunda os sujeitos, pouco preocupada com o núcleo
da pessoa onde se encontram suas concepções, crenças, atitudes e valores.
Para este autor, a reflexão começa a ser mais profunda quando o professor é levado a
refletir sobre as crenças que, muitas vezes condicionam suas práticas, o que pode levar a
estabelecer relações com a forma como veem a identidade pessoal ou profissional. Ou, até
mesmo, pode ocorrer em níveis mais profundos onde se encontram os significados
relacionados à inspiração pessoal do professor, seus ideais e propósitos morais e às qualidades
nucleares da pessoa, que são responsáveis por suas atitudes e comportamentos.
Ao refletir mais profundamente sobre o processo de ensino-aprendizagem, articulando
aspectos cognitivos e afetivos, o professor traz à tona elementos “inconscientes do ensino para
uma tomada de consciência para que desse modo as pessoas se tornem mais sensíveis aos
aspectos mais importantes das situações educativas” (KORTHAGEN, 2009, p. 57). A reflexão
crítica, quando realizada numa perspectiva atenta também às subjetividades, vai além dos
limites impostos por uma racionalidade científica - também submetida ao estatuto
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epistemológico da ciência positivista - uma vez que inclui no pensar e agir do docente “[…]
aspectos morais, emocionais e políticos do ensino (reflexão ampla), assim como as crenças e
as representações que os professores têm de si e do ensino (reflexão profunda)”
(KELCHTERMANS, 2009, p. 62- 63).
A nosso ver, essa reflexão crítica quando opera de forma mais sensível diante da
realidade termina por se traduzir como um nível mais profundo e adequado de reflexão sobre
o ensino numa perspectiva complexa, tal como aquele relacionado ao contexto em que atua a
docência universitária que envolve não apenas o contexto da prática, mas o cultural, o social e
o pessoal. A teoria das representações sociais vista anteriormente, assumida como um norte
teórico-metodológico para a condução da pesquisa possibilita investigar elementos das
representações dos docentes que vão além dos aspectos cognitivos e, desta forma, trabalhar e
compreender aspectos da prática docente relacionados à razão e à emoção.
Um dos caminhos para que essa reflexão sobre o ensino ocorra na universidade, de
forma mais ampliada, preocupada com a aprendizagem e com a articulação entre o pensar,
sentir e agir pode ser através da articulação da pesquisa ao ensino, desde que esta seja
assumida como um princípio educativo. Vários trabalhos no País procuraram enfatizar a
importância da articulação da pesquisa ao ensino (LÜDKE; ANDRÉ, 1986; DEMO, 2012;
CUNHA, 1996; SEVERINO, 2008), ainda que numa discussão mais voltada para a formação
inicial de professores.
No entanto, não é qualquer pesquisa que, inserida em seu modus operandi,
potencializa a ação do professor para atuar em uma produção de conhecimento voltada para o
ensino, com foco na aprendizagem. Como existem várias modalidades de desenvolver a
pesquisa no âmbito acadêmico, termina sendo uma decisão política do professor e da
instituição a opção por um enfoque mais comprometido com a aprendizagem. Assim, o
impacto da pesquisa na formação de profissionais está relacionado com a finalidade, com o
tipo de pesquisa desenvolvida e com a forma de participação dos professores nesse processo
(PERRENOUD, 1993).
A aproximação do ensino com elementos da pesquisa contribui para o
desenvolvimento de habilidades intelectuais voltadas para a reflexão sobre a prática, condição
fundamental na formação de profissionais. Além disso, concorre para diferenciar o ensino
para a pesquisa que normalmente se faz e que é comumente praticado nos cursos de pósgraduação stricto sensu, cuja finalidade é formar o pesquisador, do ensino com pesquisa que
se deveria fazer (PAOLI, 1988) se fosse assumida a pesquisa como princípio educativo do
ensino superior na formação profissional, viés pelo qual se leva o estudante a refletir sobre
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situações-problema concretas do exercício profissional, incorporando a incerteza, a
historicidade, a interdisciplinaridade e a provisoriedade/relatividade dos conteúdos
disciplinares às suas formas de fazer e pensar a ação educativa. Pela importância que
representa para a formação, o ensino com pesquisa será discutido posteriormente como uma
estratégia privilegiada de articulação entre a teoria e a prática.
A dificuldade para articular-se a pesquisa e o ensino na universidade, para Cunha
(1996) pode ser explicada através da concepção positivista de ciência, presente entre os
docentes, que concebe o conhecimento como produto acabado e as disciplinas como espaço
de reprodução do conhecimento, das atitudes e experiências do docente; reconhece a
importância da ênfase na memória e no ensino baseada nas certezas; admite a crença no
pensamento único, convergente, assim como dá a cada disciplina o estatuto de território do
conhecimento e lugar seguro para transmissão de toda a matéria prevista.
Para Stenhouse (1996), a pesquisa pode contribuir para o desenvolvimento da
profissão, uma vez que a ela se dedicando, o professor passa a atuar como um investigador,
partindo da ideia de que "cada aula sea um laboratório y cada professor um membro de la
comunidade científica” [numa situação na qual a pesquisa] “en contraste com los libros sobre
educación, invita al professor a mejorar su arte mediante el exercício de esta arte”
(STENHOUSE, 1996, p. 134-137). Uma visão que se contrapõe à racionalidade técnica e
aposta na concepção do professor como construtor de saberes no contexto singular da sala de
aula, tomada como objeto de estudo, situação a partir da qual reconstrói sua prática. Ao
procurar articular-se a pesquisa e o ensino, a partir da sua própria prática, o professor
universitário transforma situações de ensino em objetos de investigação e se aproxima do que
Schön (2000) chama de prática reflexiva desenvolvida por meio da reflexão na ação.
O ato de articular-se pesquisa e ensino, tendo em consideração os interesses desse
último, é uma forma como o professor universitário participa na produção de saberes, com
métodos e estratégias sistematizadas; utiliza a pesquisa como mecanismo de aprendizagem;
orienta para a construção de debates sobre as experiências vividas e sobre outras experiências
de pesquisa, proporcionando uma reflexão sobre o trabalho profissional do coletivo como
categoria. Um processo de construção de novos saberes que não pode ficar fechado à
racionalidade científica, mas abre-se a outras racionalidades (RAMALHO; NUNES;
GAUTHIER, 2004).
Favorecer uma aproximação com o ensino contemplando também a dimensão
cognitiva e afetiva dos sujeitos vem a ser, na atualidade, o maior desafio para a pesquisa.
Conforme explana Rios (2006, p. 43), na condução das pesquisas e no seu uso como elemento
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coadjuvante do processo de ensino-aprendizagem, é preciso "encontrar o equilíbrio, fazendo a
recuperação do significado da razão articulada ao sentimento e, no que diz respeito ao ensino,
a reapropriação do afeto no espaço pedagógico", uma vez que, a princípio, tanto na pesquisa
como no ensino deveríamos estar "preocupados não apenas com o produto da aprendizagem,
mas com o processo que possibilitou a mudança dos sujeitos" (GAYOTTO; DOMINGUES,
1995, p. 29).
Entender a forma como os sujeitos pensam e, consequentemente, se posicionam no
processo de ensino-aprendizagem, diante do qual podem atuar de forma reflexiva e
investigativa, contribui para compreender a prática pedagógica da docência universitária.
Porém, resta ainda saber com base na literatura, a concepção dos docentes diante do
fenômeno da aprendizagem dos estudantes.
Do ponto de vista teórico, a aprendizagem pode ser concebida numa perspectiva
mecânica/reprodutivista como uma aprendizagem associativa ou memorização de conteúdos
na qual se assume que o "conhecimento é só o reflexo da estrutura do ambiente, e aprender é
reproduzir a informação que recebemos” (POZO, 2002, p. 48). Sob a perspectiva denominada
de aprendizagem construtivista/significativa, fundamentada na corrente cognitivistaconstrutivista que tem como essência o estudo dos processos mentais dos indivíduos para
compreensão do comportamento, assume-se que a “compreensão do novo conhecimento é
adquirida e construída pelo aprendiz, por meio da interação com algum conhecimento prévio
que ele dispõe” (MASINI, 2010, p. 25).
Na aprendizagem significativa3, o aprendiz não é um receptor passivo; é um sujeito
que possui conhecimento prévio (POZO, 2002), logo, necessita fazer uso dos significados que
já internalizou, de maneira substantiva e não arbitrária, para poder captar os significados dos
materiais educativos, deve ainda dispor de predisposição para aprender - condições estas que
são fundamentais no processo de aprendizagem. Um processo no qual o sujeito, ao tempo em
que está progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está fazendo a reconciliação
integradora de modo a identificar semelhanças e diferenças e reorganizar seu conhecimento,
assim como a consolidação do que está sendo estudado e aprendido. A organização sequencial
é o princípio programático segundo o qual se deve tirar partido das dependências de

3

Na visão original ou clássica de Ausubel, a aprendizagem significativa é compreendida como “um processo por
meio do qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não-linear) e não-arbitrária, a um
aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo”. Sendo que nesse processo a nova informação interage
com uma estrutura de conhecimento especifica chamado de subsunçor (um conceito, uma ideia, uma proposta)
existente na estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 1999, p. 11).
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sequenciais naturais existentes na matéria de ensino, já que é o aprendiz o sujeito que constrói
seu conhecimento, produz seu conhecimento (MOREIRA, 1999).
Neste sentido, a aprendizagem significativa ganha relevância por buscar a
compreensão. Aprender por compreensão significa relacionar os elementos entre si numa
estrutura conceitual ou de significado, o que implica reorganizar esses elementos, tendo como
resultado a aprendizagem de conceitos e princípios na qual o processo de aprendizagem
relaciona a nova informação com os conhecimentos prévios e busca novas relações com
outros conhecimentos ou contextos.
Essa aprendizagem requer uma avaliação gradual, com níveis qualitativos diferentes,
mais difíceis de objetivar e com menor confiabilidade. Requer planejar situações ou tarefas
diferentes desta aprendizagem que se caracteriza como mais duradoura (POZO;
ECHEVERRÍA, 2009). Nessa perspectiva, a aprendizagem é o centro e não a repetição do
conteúdo, a aquisição dos conhecimentos da matéria. O centro é o desenvolvimento pelo
sujeito da capacidade de pensar de forma complexa, de analisar situações, compreender, fazer
analogias, transposições e resolver problemas. Isto é, o foco é o desenvolvimento de
competências e de atitudes e valores éticos; uma aprendizagem que concorre para a formação
de profissionais críticos, autônomos.
No estudo ora proposto, competência é compreendida como “[…] una capacidad que
se proyecta en la forma en que una persona utiliza todos sus recursos personales
(habilidades, conocimientos, actitudes y experiencias) para resolver adecuadamente una
tarea en un contexto definido.” (SANZ DE ACEDO LIZARRAGA, 2010, p. 12-13). Ou
ainda, segundo Kuenzer (2003), como
[...] a capacidade de agir, em situações previstas e não previstas, com rapidez
e eficiência, articulando conhecimentos tácitos e científicos a experiências
de vida e laborais vivenciadas ao longo das histórias de vida; vinculada à
ideia de solucionar problemas, mobilizando conhecimentos de forma
transdisciplinar a comportamentos e habilidades psicofísicas, e transferindoos para novas situações; supõe, portanto, a capacidade de atuar mobilizando
conhecimentos. (KUENZER, 2003, p. 17).

No processo de ensinar e de aprender, as competências a serem trabalhadas são de
caráter diverso podendo ser classificadas em genéricas e específicas. As competências
genéricas se caracterizam como aquelas que podem ser trabalhadas em qualquer componente
curricular e servem a qualquer profissional. Podem ser organizadas em quatro grupos:
cognitivas, socioafetivas, tecnológicas e metacognitivas. As especificas estão relacionadas às
capacidades e aos conhecimentos específicos indispensáveis para a atuação do profissional
(SANZ DE ACEDO LIZARRAGA, 2010).
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Uma aprendizagem compreensiva mobiliza as competências cognitivas por envolver a
capacidade intelectual de pensar complexo e se desdobra em outras capacidades como:
analisar, criticar, sintetizar, avaliar, criar, solucionar problemas, tomar decisões (SANZ DE
ACEDO LIZARRAGA, 2010). A depender da prática docente, isto é, das estratégias
utilizadas, podem ser produzidos desequilíbrios cognitivos que envolvem aspectos emocionais
e práticos, estimulam a motivação, proporcionam a reflexão, questionamentos, ou atividades
instigantes e criativas que levam a uma maior compreensão. Sob esse aspecto, para Monereo e
Pozo (2009, p. 135), as perguntas exercem papel fundamental no desenvolvimento das
competências cognitivas, pois impulsionam os indivíduos a buscarem explicações para os
problemas que são colocados.
Do mesmo modo, passa a ser importante o desenvolvimento de competências
metacognitivas, compreendidas como aquelas que se reportam ao mundo interior do sujeito,
pois se encontram relacionadas à consciência dos profissionais, sobre seus próprios processos
cognitivos e afetivos e como eles se relacionam entre si, “à capacidade de regulação da
própria conduta e da aprendizagem autônoma e à capacidade de transferência das
aprendizagens conquistadas para distintas situações” (SOARES; FORNARI, MACHADO,
2017, p. 11). Incluindo-se aqui as competências socioafetivas que se relacionam à convivência
com outras pessoas, à capacidade de trabalhar em grupo e à disposição e capacidade de
colaborar, relacionar-se de forma empática, controlar as emoções, dentre outros aspectos
(SANZ DE ACEDO LIZARRAGA, 2010).
Essas competências, alinhadas ao desenvolvimento de atitudes e valores, favorecem
uma aprendizagem mais profunda, relacionada com a perspectiva construtiva/significativa de
aprendizagem, uma vez que podem provocar mudanças conceituais, mudanças atitudinais
[…] que funcionam como ferramentas para construir e resolver problemas.
Mas a própria problematização produz respostas que constituem novos
saberes, suscetíveis de intervir, na qualidade de dados ou condições, em
novos problemas; ao mesmo tempo, eles se expõem a ser, por sua vez,
questionados. É essa dialética da busca que as pedagogias do problema
pretendem mobilizar para a aprendizagem, sejam quais forem os dispositivos
preconizados. (FABRE, 2011, p. 646).

Tais competências oportunizam ao estudante transferir para uma situação nova uma
aprendizagem adquirida, atuando como um processo que é facilitador da articulação entre a
teoria e a prática, na medida em que transfere conhecimentos adquiridos para uma realidade
da prática por meio de um problema que desafia que exige uma capacidade criativa de lidar
com incertezas, pois sendo aberto e indefinido, sua resolução depende de um movimento
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interno, implicado e estratégico do sujeito, também permitindo o protagonismo e a autonomia
(POZO; ECHEVERRÍA, 2009).
Para Pozo (2002), a compreensão dessa relação entre o movimento interno, situado no
nível da psique humana, e o mundo externo é fundamental para subsidiar uma aprendizagem
significativa construtivista, assim como para compreender e atuar de forma proativa nas
possibilidades de articulação entre o pensar, sentir e agir no processo de ensinoaprendizagem. Para esse autor, as crenças profundamente arraigadas que alunos e professores
têm sobre o mundo social e natural podem ser interpretadas como teorias implícitas ou
explícitas.
Para Pozo e Echeverría (2009), professores e estudantes têm teorias implícitas sobre
aprendizagem. Na teoria mais simples, denominada de teoria direta, a aprendizagem é
concebida como uma cópia fiel do que lhe foi apresentado. Na teoria interpretativa, a
aprendizagem é o resultado da atividade pessoal do sujeito, sendo elaborada a partir de
diversos processos cognitivos (motivação, atenção, aprendizagem, memória), nos quais, é
fundamental a atividade mental do aprendiz. Já na teoria construtiva, aprendizagem implica
processos mentais reconstrutivos das próprias representações sobre o mundo físico,
sociocultural e mental, assim como de autorregulação da própria atividade de aprender. A
concepção construtivista implica uma verdadeira mudança conceitual ou representacional; um
processo de reconstrução que passa por uma reestruturação teórica, na qual a aprendizagem é
concebida como um estado (teoria direta), como um processo (teoria interpretativa) até ser
concebida, finalmente, como um sistema (teoria construtiva), que requer estruturas
conceituais mais complexas que reorganizem os níveis representacionais anteriores.
Assim, a aprendizagem implícita é aquela que constitui uma parte importante do que
aprendemos todo dia, mesmo sem estar consciente disso enquanto a aprendizagem explicita é
compreendida como produto de uma atividade deliberada e consciente que costuma se
originar em atividades socialmente organizadas e requer um esforço do aprendente (POZO,
2002). As representações implícitas têm um alto conteúdo emocional, são incorporadas aos
sujeitos, relacionadas aos sentimentos e permanecem mais que qualquer coisa que sabemos ou
conhecemos. São mais difíceis de serem trocadas. Nossas crenças implícitas e as ações que
delas derivam precisam ser conhecidas para que possam ocorrer mudanças.
A trajetória de vida pessoal, profissional e científica, tanto dos docentes como dos
discentes, constrói crenças, representações, teorias explícitas e implícitas e valores. A análise
de constructos pessoais e teorias implícitas procurando evidenciar concepções, crenças, e
teorias implícitas presentes nas representações dos professores é fundamental numa pesquisa
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para que se possa revelar o implícito dos indivíduos e, assim, compreender como a
aprendizagem ocorre de uma forma mais ampla, considerando aspectos objetivos, mas
também subjetivos da existência humana.
Importante destacar que a aprendizagem também se desenvolve pela via da
experiência. Uma via que requer, dentre outros aspectos, o uso de metodologias ativas que
valorizem o diálogo, a partilha, a construção do conhecimento, que pode se dar por meio de
situações-problema do cotidiano da prática profissional, o que contribui para uma
aprendizagem mais autêntica. Pozo (2002) argumenta que a aprendizagem sempre implica
resultados, processos e condições, seja ela implícita ou explicita. Entendendo aprendizagem
implícita como “aquela que constitui uma parte importante do que aprendemos todo dia,
mesmo sem ser consciente disso”, enquanto que a aprendizagem explicita “é compreendida
como produto de uma atividade deliberada e consciente, que costuma se originar em
atividades socialmente organizadas”, que requer um esforço do aprendente, uma vez que se
trata de uma aprendizagem que produz mudanças duradoras.
A aprendizagem pela experiência demanda uma formação a ser compreendida numa
visão mais ampla que não pode ser reduzida apenas à dimensão de conhecimentos restritos, a
uma aprendizagem meramente cognitiva centrada na transmissão pura e simples de
conteúdos. Ao contrário, vislumbra uma formação que ocorre numa dimensão cognitiva
complexa além dos conteúdos, envolvendo a formação de competências, atitudes e valores.
Um processo que demanda tempo, interações humanas e desejo de ser professor, além de
investimento institucional.
Uma aquisição de conhecimentos que não pode se dar isoladamente na sala de aula e
na universidade, de forma exclusivamente teórica e conceitual, mas num contexto interacional
que se articule à prática profissional, ao entorno social e às visões teórico-práticas mais
amplas construídas no campo da pedagogia. Isto significa que a aquisição de conhecimentos,
sob essa perspectiva, demanda a compreensão de um processo formativo complexo por parte
do professor, que ocorre de forma singular, adaptativo à realidade e experiencial, que
possibilita lidar com a singularidade humana, articular teoria e prática de forma eficaz e
reflexiva já que, "cada pessoa tem um modo de aprender, um estilo cognitivo de processar a
informação que recebe", o que exige da formação "um alto componente de adaptabilidade à
realidade diferente do professor [...] ser experimentada e também desenvolver uma prática
reflexiva e competente” (IMBERNON, 2002, p. 17).
A experiência educativa, conforme Larrosa Bondía (2002) e Contreras e Pérez de Lara
(2013), é uma forma de promover um processo de ensino-aprendizagem que oportunize a
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sociocognitivos, mobilizem sentimentos, memórias, lhes afetem e desafiem a pensar, a se
questionar, a rever suas crenças, representações, atitudes e valores. Ou seja, provoque
aprendizagens profundas e duradouras sobre si, sobre o contexto, sobre a profissão, tendo
como foco a integração da teoria e da prática por meio da investigação, a problematização e
tomada de decisão sobre problemas autênticos do contexto profissional, assim como o resgate
das memórias de vida e de escolarização, contribuam para o desenvolvimento integral da
pessoa do futuro profissional (SOARES, 2017).
A concepção de experiência compreendida neste trabalho tem suas bases em autores
como Larrosa (2002) e Contreras e Pérez de Lara (2013), como uma forma particular de
vivenciar as situações significativas. Ou seja, a experiência que é significativa não é aquela
que se vive, mas aquela “que toca, afeta, deixa marcas, produz sentimentos e provoca o
sujeito a pensar, a se questionar, a rever suas crenças, representações, atitudes e valores,
portanto que provoca aprendizagens profundas e transformadoras”, e não como acumulação
de sucessos vividos ao longo da vida (SOARES, GARRIDO, CORREIA, 2016, p. 7-8).
Assim, o sujeito da experiência “se define não por sua atividade, mas por sua
passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura” (LARROSA,
2002, p. 24), o que significa voltar-se para o sentir, dar sentido e significado ao agir, pensar,
observar, escutar, num processo reflexivo e crítico que se constrói voltado para a
ressignificação das atitudes, ou, em outros termos, para a construção da autonomia intelectual
e moral no processo formativo.
A docência universitária, conduzida com foco na experiência educativa, procura
contemplar, refletir, validar como conteúdo formativo, numa perspectiva emancipadora, a
subjetividade, portanto, sentimentos, razões, perplexidades, surpresas, desequilíbrios
cognitivos e atitudinais. Assumindo que “experiencia y subjetividad son inseparables y
suponen, entre otras cosas, la irrupción constante de nuevos modos de mirar y de situarse en
el mundo desde la diferencia, desde la singularidad.” (CONTRERAS; PÉREZ DE LARA,
2013, p. 25). Adotar a experiência educativa como fio condutor da prática docente pressupõe
assumir a formação de profissionais como uma prática guiada por valores e finalidades a
serem construídos continuamente com seus protagonistas. Significa assumir que esses valores
e fins não possuem um significado fixo e externo à ação, adquirem significado na própria
ação. Desse modo, uma formação voltada para o desenvolvimento da ética e da autonomia
pessoal e profissional não pode ser outra coisa que a vivência de situações nas quais se pratica
e vivencia o exercício da ética e da autonomia (CONTRERAS; PÉREZ DE LARA, 2013).
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Como parte integrante do processo de aprendizagem se coloca a avaliação, diante da
qual os docentes podem atuar também de formas distintas. Avaliação que pode também ser
vista na literatura numa perspectiva mecânica/reprodutivista ou numa perspectiva
significativa/construtivista.
Na perspectiva mecânica/reprodutivista a avaliação é compreendida como um
processo que visa respostas cujo gabarito se encontra associado à reprodução do conteúdo
comunicado em sala. Tem como finalidade medir a quantidade, a exatidão de informações e a
qualidade da sua reprodução, num processo classificatório, seletivo e excludente, no qual as
provas assumem um papel central determinando o comportamento do aluno, ao tempo em que
se privilegia a memória e a capacidade de expressar o que foi acumulado (MIZUKAMI,
1986). Um procedimento de natureza estática, burocrática, seletiva e classificatória que, via
de regra, é usado como instrumento de controle e de poder. Atua como um fim em si mesmo,
desvinculada do ensino e da aprendizagem. É concebida apenas para medir resultados, sendo
aplicada em alguns momentos específicos, de caráter classificatório, voltada para indicar a
aprovação ou reprovação dos estudantes. Enfatiza a memorização e a repetição, atribuindo ao
estudante o papel de um sujeito passivo, apenas receptor de conteúdos, incapaz de questionar
ou interferir no processo de ensino-aprendizagem. Essa modalidade de avaliação, ao buscar
respostas prontas, uma vez que as perguntas objetivam respostas pré-determinadas, impede a
criatividade dos estudantes e pouco oportuniza a reflexão e a indagação. Sendo vista como um
produto final e pontual, que contempla questões que se encontram estreitamente relacionadas
à reprodução dos conteúdos propostos, enfatizando e valorizando a memorização, a repetição
e a exatidão (BEHRENS, 2005).
Para Luckesi (2002), a avaliação tradicionalmente realizada na forma de exame,
exercida apenas com a função de classificar, não dá ênfase ao desenvolvimento e em nada
auxilia o crescimento dos estudantes na aprendizagem. Uma vez que fica esvaziada da
capacidade de atuar como parte integrante da aprendizagem, pois, quando se assume a função
classificatória se “[...] subtrai da prática da avaliação aquilo que lhe é constitutivo: a
obrigatoriedade da tomada de decisão quanto à ação, quando ela está avaliando uma ação”
(LUCKESI, 2002, p. 35).
A avaliação, para Machado (2013, p. 23), quando exercida como controle e
mensuração, termina atuando como um mecanismo ideológico e de poder nem sempre
percebido de forma consciente pelos docentes na medida em que contribui para hierarquizar
as relações entre os sujeitos na sala de aula e, ao mesmo tempo, desestimular processos de
autoralidade e participação social, uma vez que, "os modelos de avaliação que se orientam
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segundo uma lógica do controle tendem, de formas mais ou menos acentuadas, a mitigar ou
anular a participação dos sujeitos no próprio processo de avaliação".
Na perspectiva significativa/construtivista, a avaliação é concebida com foco na
aprendizagem. Ocorre de forma contínua e processual numa concepção transformadora dos
sujeitos, favorável à negociação e à participação, tanto individual quanto coletiva. Admite
uma variedade de instrumentos metodológicos tais como estudos de casos, resolução de
situações problemas, portfólios, mapas conceituais relatórios, provas nas suas variadas formas
e trabalhos desenvolvidos de forma individual ou coletiva. Procura desenvolver uma
aprendizagem significativa que proporcione a autonomia dos estudantes e a tomada de
consciência individual sobre sua aprendizagem e sobre suas condutas cotidianas, por meio de
processos de autoavaliação, ou que valorizem a metacognição como um mecanismo de
controle e ajuste do estudante sobre seus próprios processos de aprendizagem (MOREIRA,
1999). Possibilita momentos de autoavaliação e avaliação grupal, tendo troca de experiências
e diálogos entre os professores e alunos (BEHRENS, 2005). Assume uma função diagnóstica,
compreendida como um momento dialético do processo de avaliação de percepção da
realidade prévia dos estudantes que fornece insumos para avançar no desenvolvimento da
ação, do crescimento para a autonomia, do crescimento para a competência do estudante e do
professor. Ao atuar, dessa forma, favorece avanços e realizações de feedback, construindo
novas metas, auxiliando na “[...] tomada de decisão quanto às providências a tomar rumo ao
objetivo principal do processo ensino-aprendizagem que é o crescimento e a aprendizagem do
aluno” (VASCONCELLOS, 2002).
No contexto da avaliação de uma aprendizagem significativa/construtivista se insere a
avaliação por competências. Uma avaliação que, para Álvarez Méndez (2011) só pode ocorrer
se o ensino e a aprendizagem forem também concebidos a partir de competências.
Competências que levem em consideração formas de avaliar mais complexas e diversificadas
que aquelas previstas num simples exame; que possibilitem ao estudante fazer uso da sua
capacidade crítica; que aceitem a resposta divergente, crítica e diferente daquela instituída no
gabarito prévio do professor; que avaliem o pensamento criativo, mas principalmente,
favoreçam as condições para que os estudantes possam colocar em prática o seu saber, as
teorias que aprenderam, assumindo posturas, tomando decisões, fazendo escolhas,
demonstrando atitudes e valores, expondo juízos e formas de autoconhecimento,
autoavaliação e automotivação.
Portanto, não se trata de uma avaliação que procura apenas saber se o sujeito sabe ou
não sabe, mas se sabe fazer, se sabe aprender a aprender, se relacionar, pensar, se expressar e
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se comunicar, ser crítico, autoavaliar-se e automotivar-se (MONEREO; POZO, 2009). O que
não significa se constituir como uma avaliação que conceba as competências numa
perspectiva restrita utilitarista e imediata que se limitem apenas a "demonstrações empíricas
executadas por meio de ações concretas, que se reduzem a sua aplicação" (ÁLVAREZ
MÉNDEZ, 2011, p. 247), uma vez que a compreensão que se tem de aprendizagem, nessa
ótica, não pode ser reduzida ao imediato, à pura e simples aplicação, o que implicaria limitar a
própria competência cognitiva dos sujeitos e a sua capacidade de ir além do que o professor
ensina.
Em outras palavras, a avaliação por competências é um procedimento de natureza
processual, a serviço de quem ensina e, sobretudo, de quem aprende que assume a
aprendizagem e a formação como foco dentro de uma intencionalidade formativa. Uma
avaliação que, conforme Zabalza (2003, p. 147-148), se "constituye un mecanismo necesario
para constatar que los estudiante poseen las competencias básicas precisas para el correcto
ejercicio de la profesión que aspiran a ejercer". Uma avaliação que para ser posta em prática,
segundo Álvarez Méndez (2011), necessita da substituição do ensino centrado na transmissão
da informação por outro cuja base seja a compreensão crítica da informação recebida assim
como substituir uma aprendizagem submissa e dependente por outra que se assente no
desenvolvimento de competências intelectuais.
Para Zabala e Arnau (2010), avaliar por competências significa reconhecer que a
avaliação deve ser um meio para identificar no estudante a capacidade para aplicar o que
aprendeu em situação real; significa fazer um exercício de prospecção pensando nos
problemas que a vida vai apresentar para os estudantes no futuro, assumindo a complexidade
de um ensino para a vida e o seu potencial para responder os desafios mobilizando os saberes
apreendidos para colocá-los na ação. Para tanto, esse autor aponta, dentre outras, as situaçõesproblema, próximas à realidade do estudante, como uma estratégia privilegiada para avaliação
de competências, através das quais ele acompanha a capacidade de compreender e analisar o
problema, dispor e mobilizar conhecimentos necessários para resolver a situação e,
finalmente, demonstrar a capacidade de realizar a competência em função das características
específicas de cada situação-problema.
Outra modalidade que possibilita a avaliação de competência é aquela que ocorre a
partir de situações autênticas, compreendida, segundo Machado (2013) como um tipo de
avaliação adequada a ambientes de aprendizagens com enfoque mais construtivistas, nos
quais se busca utilizar tarefas contextualizadas e problemas complexos, explora o erro como
oportunidade de aprendizagem, incorpora aspectos de auto e heteroavaliação a serem
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realizadas tanto pelo docente como pelos próprios sujeitos, dentre outros, contribuindo desta
forma para que os estudantes desenvolvam ao máximo suas competências.
Situações de ensino que se aproximam da realidade concreta do cotidiano dos sujeitos
ou daquelas em que atuarão como futuros profissionais, possibilitando explorar aspectos da
aprendizagem vivenciada na e pela experiência, de forma significativa e crítica, à qual se
articulam aspectos da razão e emoção que podem ser observados na ação, em situações e
contextos particulares nas quais os estudantes sejam levados a refletir e articular o pensar,
sentir e agir. Essa avaliação se intitula autêntica "por su vínculo con el mundo real, con la
vida cotidiana" (ÁLVAREZ, 2000, p. 55) e se estrutura a partir de pressupostos teóricos da
aprendizagem significativa de Ausubel, da perspectiva cognoscitiva de Novak e da prática
reflexiva de Schön. Requer que o estudante integre seus conhecimentos, habilidades e atitudes
ao lidar com tarefas de certa complexidade, geralmente apresentadas como problemas com
várias soluções possíveis que podem ser elaboradas a partir de relações entre variadas
disciplinas. Uma avaliação que pode ser desenvolvida, na prática, a partir de estratégias
variadas envolvendo avaliação de desempenho, uso de portfólios, uso de situações-problema,
dentre outros ou, conforme sugere Trillo (2000), através de um currículo baseado em
problemas e organizado em torno de projetos.
Evidentemente a avaliação autêntica, para sua implantação, enfrenta resistências e
tensões que podem ser explicados a partir de alguns fatores (AHUMADA, 2005). O modo de
produção de conhecimento de natureza especializada e sua transmissão na universidade,
centrado numa lógica cartesiana que fragmenta a natureza do trabalho docente e discente é um
desses fatores. Outro fator é a cultura docente e institucional focada nos conteúdos, situação
que dificulta a implantação de um ensino e, consequentemente, de uma avaliação voltada para
as competências. A esses fatores, se acrescem a falta de tempo, decorrente das formas de
intensificação e autointensificação do trabalho docente por meio das recentes políticas
neoliberais portadoras de uma lógica eficienticista e mercadológica de universidade, assim
como a ausência de formação pedagógica crítica a respeito dos procedimentos de avaliação
mais alternativos, seus desafios e formas de implantação.
Do exposto, pode-se afirmar que a avaliação é uma ação complexa que não se
restringe a realização de provas e atribuição de notas; um processo polêmico, muitas vezes
contraditório, complexo e incompleto, que requer uma constante vigilância epistemológica e
metodológica, para não recair em ações que contradizem a compreensão teórica sobre a
mesma. Uma reflexão que se torna essencial como parte integrante da discussão ora em curso
no quadro teórico, uma vez que possibilita abordar uma etapa importante do processo de
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ensino aprendizagem, que desafia os docentes a tomarem decisões quanto à forma de avaliar.
Decisões, muitas vezes, configuradas a partir de uma perspectiva artesanal de avaliação, na
qual se espelham na experiência de seus colegas. Ou, até mesmo, procuram avançar em busca
de um conhecimento pedagógico mais crítico, que nem sempre é disponibilizado ou exigido
institucionalmente através de um desenvolvimento profissional do docente, para quem atua na
formação de profissionais na universidade. Talvez, por estas lacunas, essa temática da
avaliação ainda se constitua um dos grandes desafios da docência universitária.
Nessa subseção podemos depreender que a maioria das práticas da docência
universitária ocorre sobre influência predominante do paradigma de ciência tradicional, cuja
superação remete à necessidade de se repensar o professor como um profissional reflexivo
que não se limite apenas a compreender a realidade, mas seja capaz de nela intervir,
articulando o pensar, sentir e agir como estruturantes de um ensino e formação profissional
voltados para a aprendizagem do estudante. Que desenvolva uma reflexão crítica
ultrapassando os limites da sala de aula e da universidade, favorecendo uma formação do
estudante, na qual possa estabelecer relações mais ampliadas com o contexto social,
econômico, político e cultural do mundo em que vive. Relações que o levem a assumir
compromissos éticos e políticos, a desenvolver competências, atitudes e valores para não só
participar da sociedade enquanto cidadão, cônscio de seus direitos e deveres, mas também
nela atuar numa perspectiva de sua transformação e do bem-estar coletivo. Um profissional
investigativo que não só produza o conhecimento, mas que coloque a pesquisa a serviço da
formação, na medida em que esta seja capaz de levar os sujeitos a problematizarem e
refletirem criticamente sobre o ensino, a aprendizagem e a formação profissional no âmbito
da universidade. Desse modo, a discussão sobre a formação profissional passa a ser
necessária, constituindo a última etapa a ser apresentada nesse referencial teórico.
2.3 FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES
A formação de profissionais é um processo que envolve a integração do conhecimento
e da cultura com a dimensão pessoal de desenvolvimento humano. Na concepção de Soares e
Cunha (2010) trata-se de um fenômeno complexo sobre o qual existe pouco consenso e que
pode ser identificado a partir de três aspectos: a) não deve ser confundido com conceitos
como educação, ensino, treino; b) envolve, necessariamente, uma dimensão pessoal de
desenvolvimento humano geral; c) implica o caráter imprescindível do engajamento
consciente, voluntário e responsável do sujeito no seu processo de formação.
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Assim, a formação se torna possível se o formando possui projeto de aprender, de
formar-se, pois, como afirma Marcelo García (1999, p. 22), “é o individuo, a pessoa, o
responsável último pela atividade e desenvolvimento de processos formativos”. Configura-se,
em última instância, como “o espaço de negociação entre o projeto pessoal do formando, o
projeto dos formadores e o projeto da instituição na qual se desenvolve a formação”
(SOARES E CUNHA, 2010, p. 32). Ou ainda, um processo de desenvolvimento e de
estruturação da pessoa que contribui para a “maturação interna e de possibilidades de
aprendizagem, de experiências dos sujeitos” (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 19).
Ao se referir à formação de adultos, tal como aquela associada ao objeto dessa
pesquisa, Nóvoa (1988, p. 128), enfatiza que cada sujeito é portador de uma história de vida e
de experiências. Portanto, “mais importante do que pensar em formar esse adulto é refletir
sobre o modo como ele próprio se forma, isto é, o modo como ele se apropria do seu
patrimônio vivencial através de uma dinâmica de compreensão retrospectiva”. O que
significa, segundo o autor, um processo de transformação individual que envolve três
dimensões: constituição de um saber (conhecimentos), saber fazer (capacidades) e saber ser
(atitudes) que, para ser concretizado, necessita da implicação do sujeito em formação de tal
forma que se estimule estratégias de autoformação. Formação que não pode ser vista apenas
“como uma actividade de aprendizagem situada em tempos e espaços limitados e precisos,
mas também como a acção vital de construção de si próprio onde a relação entre os vários
pólos de identificação é fundamental” (PINEAU apud MOITA, 1992, p 114). Tem uma
função que é permanente, que se dá ao longo da vida, acontece dentro e fora da escola, na
qual, cada ser humano “trilha o seu percurso de formação, fruto do que é e do que o contexto
vivencial lhe permite que seja”. Em outras palavras, é “fruto do que quer e do que pode ser”
(ALARCÃO, 1997, p. 7).
Trata-se de um processo que envolve interações, pois, segundo Moita (1992), ninguém
se forma no vazio, uma vez que,
Formar-se supõe troca, experiência, interacções sociais, aprendizagens, um
sem fim de relações. Ter acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter
em conta a singularidade da sua história e sobretudo o modo singular como
age, reage e interage com os seus contextos. Um percurso de vida é assim
um percurso de formação, no sentido em que é um processo de formação.
(MOITA, 1992, p. 115).

Neste sentido, a formação ocorre articulada a uma compreensão inacabada de um ser
humano que está sujeito a aprender (MORIN, 2000, FREIRE, 1996, CHARLOT, 2000), que,
por sua vez se encontra associado a um triplo processo de hominização que envolve as etapas:
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a) de “aprender para se construir, (tornar-se homem); b) de singularização (tornar-se um
exemplar único de homem), e; c) de socialização (tornar-se membro de uma comunidade, da
qual se partilham os valores e em que se ocupa um lugar)”. Além de fazer referência à
construção da pessoa, enquanto ser singular, pertencente a uma comunidade, convoca ainda, o
sujeito para “aprender para viver com outros, homens com os quais se partilha o mundo”
(CHARLOT, 2000, p. 60). Neste sentido, a ética, a alteridade, a solidariedade são dimensões
envolvidas nesse processo de formar-se.
Assim, o conceito de formação se inscreve num processo de ser – trajetória de vida e
experiências em diversos contextos (familiar, profissional, educacional), passado, e num
processo de ir sendo - projetos, ideia de futuro. Não se dá por mera acumulação. É uma
conquista feita com muitas ajudas: dos mestres, dos livros, das aulas etc., todavia depende
constantemente de um trabalho pessoal. Ninguém forma ninguém. Cada um forma-se a si
próprio (NÓVOA, 2003).
Depreende-se, portanto, que existem diversas concepções de formação nas quais se
encontram articulados valores, significados e sentidos, para a prática profissional e para a
experiência de vida, que sinalizam a opção política e epistemológica adotada. Deste modo, a
formação de profissionais na universidade é vista como um ato humano carregado de
intencionalidade que precisa ser questionada. Para Zabalza (2004), há que se questionar - Que
tipo de formação? Para quê? Para quem? Sobre o quê? Quem deve ministrá-la? Que modelos
e metodologias adotar?
Um questionamento que se torna necessário porque a concepção de formação varia de
acordo com as suas orientações básicas organizadas num dado sistema educativo. Para alguns
autores (ZEICHNER, 2003), a formação inicial de profissionais, como nos cursos de ciências
contábeis, precisa ser refletida e indagada quanto aos saberes, conhecimentos, atitudes,
valores éticos e competências, associadas à prática profissional. Uma vez que a formação
também provoca tensões nas profissões e nas suas bases de construção, exigindo mudanças de
sua profissionalização e profissionalidade. Uma formação que se encontra em crise
profissional, fruto dos desafios da contemporaneidade. Nesse sentido, é importante refletir
sobre a profissão, a partir de seus elementos constitutivos: a profissionalidade, o
profissionalismo e a profissionalização, com a finalidade de compreender o que é ser um
profissional, já que esses elementos separam um profissional de um não profissional.
O termo profissão não possui uma definição consensual de acordo com alguns autores
(FANFANI, 1989; POPKEWITZ, 1997; BOURDONCLE, 1991; CARBONNEAU, 2006). De
uma forma mais ampla, o sentido de profissão é polissêmico, pois trata-se de um termo
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complexo, de construção sociológica, no qual “o conceito muda em função das condições em
que as pessoas a utilizam”, daí a indefinição e, ao mesmo tempo, a ambiguidade da palavra, já
que pode tanto designar um conceito construído segundo as regras da sociologia, ou, até
mesmo determinar uma categoria da população economicamente ativa (POPKEWITZ 1997,
p. 38). Etimologicamente a palavra profissão vem do latim, professio, que significa
declaração, juramento. Na antiguidade os romanos a usavam para a ocupação declarada ao
coletor de imposto, sob juramento. Com o cristianismo, o termo adquiriu um sentido
religioso, ou seja, a “profissão de fé”. Na modernidade, o termo secularizou-se sendo utilizado
como trabalho especializado, estável, liberal, dentre outros. Este termo, apesar de não possuir
uma definição única, contempla determinadas características que sinalizam aspectos
determinantes das profissões. Assim, as profissões se distinguem dos ofícios, ocupações,
“pelo fato de que elas são professadas isto é, aprendidas a partir de declarações públicas e não
por simples aprendizagens imitativas” (BOURDONCLE, 1991, p. 78), Ou seja, necessita de
competência intelectual, compreendida como uma habilidade para cumprir todos aqueles
serviços especializados dos quais depende o constante funcionamento da sociedade moderna
(FANFANI, 1989).
Durante muito tempo a compreensão da constituição das profissões se baseou na teoria
funcionalista dos “traços ideais”, na qual se toma como base um modelo ideal das profissões
liberais como medicina, direito, engenharia, contabilidade. Profissões que são determinadas
por um conjunto de características como competência intelectual, ideal de serviço, código de
ética, autonomia e status social, que são consideradas como específicas das profissões
"estáveis” e que vêm servindo de parâmetro para estudos sobre as profissões, conforme já
explicitado por (CARBONNEAU, 2006). Os critérios estabelecidos por esse modelo são de
natureza normativa e, portanto, instituídos num dever-ser a-histórico, descontextualizado e
acrítico. Esses critérios, vistos como fundamentais, são atualmente questionados, pois, nem
sempre os requisitos estabelecidos pelos "traços ideais" são cumpridos já que, entre outros, a
falta de ética e de capacidade técnica são, em muitos casos, apontados e inquiridos na
sociedade, bem como a neutralidade e o universalismo com que esses profissionais exercem
sua profissão (FANFANI, 1989).
Assim, tal modelo não alcança a dimensão de todos os elementos reais constitutivos
dos campos das profissões e, consequentemente, traz uma visão restrita na medida em que
desconsidera as lutas travadas dentro da estrutura social pelos diversos agentes que a compõe,
assim como a sua própria dinâmica. Ao colocar numa redoma o próprio grupo profissional,
não considera a sua posição na estrutura social nem suas relações com outros grupos
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ocupacionais; a situação de mercado dos serviços produzidos pelos profissionais e os tipos de
relações que têm com os clientes e as diferentes formas de organização existentes entre eles
(CHAPOULIE, 1973).
Em contraposição ao ideário da corrente funcionalista, os interacionistas simbólicos
construíram uma teoria sobre as profissões com ênfase nas próprias práticas e no valor do
trabalho realizado por seus membros, ou seja, na capacidade dos grupos profissionais de fazer
reconhecer pela sociedade as suas pretensões. A esse respeito, Bourdoncle (1991, p. 89)
chama atenção para se “ter cuidado com o excesso de relativismo contido nessa abordagem”,
acrescentando, ainda, duas correntes denominadas críticas que têm avançando nas discussões
sobre as profissões, tais como: a neoweberiana, orientada pelo fenômeno de mercado e a
neomarxista, centrada nas relações de produção. Mesmo assim, ainda são fortes os ideários da
corrente funcionalista nos dias atuais quanto à determinação das características de um
profissional. Sociólogos interacionistas e críticos (marxianos, weberianos) rebatem essa
posição e consideram que todas as atividades de trabalho poderiam se tornar “profissionais”,
desde que resultem de uma socialização que permita a aquisição de competências e o
reconhecimento, tomando o trabalho como um processo de construção e de reconhecimento
de si.
O conhecimento dessas teorias é importante para compreender críticas que vêm sendo
feitas às profissões, principalmente em relação à forma estabelecida para a constituição de seu
campo profissional. Para Fanfani (1989), a crise das profissões diz respeito, ao franco
retrocesso que se encontra no modelo de exercício liberal de uma prática profissional que, ao
longo do tempo, foi socialmente dominante para configurar um modelo ideal de profissional;
ao acelerado desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico que leva à
diminuição da capacidade dos profissionais para aprender tudo que há para aprender,
acarretando a dependência de cada profissional em relação a outros campos especializados; ao
surgimento de novos problemas que envolvem uma transformação dos valores e necessidades
que devem ser atendidas pelos profissionais (FANFANI, 1989, p. 41-42).
Tardif (2010) considera que as crises do profissionalismo e das profissões, na
atualidade, estão agrupadas em quatro dimensões: a crise da perícia profissional, relacionada
ao valor dos saberes profissionais, ou seja, dos conhecimentos, estratégias e técnicas
profissionais que provocam incertezas e questionamentos do público em relação aos seus
saberes e competências; a crise da formação, que se expressa na insatisfação da formação
universitária oferecida nas faculdades e universidades que, em sua maioria, não se encontra
assentada na realidade do mundo do trabalho profissional; a crise do poder profissional que se
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refere à perda de confiança do público e dos clientes nos profissionais, em função da
percepção que se generaliza de que os profissionais estão mais preocupados com seus
interesses do que em atender as necessidades de seus clientes e do público em geral e,
finalmente; a crise da ética profissional, envolvendo os valores que deveriam guiar os
profissionais.
A partir da compreensão de alguns aspectos da crise das profissões pode-se
depreender, por um lado, que vários fenômenos colocaram sob tensão o padrão tradicional
que organiza tanto a prática profissional como os sistemas de formação de profissionais dentre
os quais situam-se: as mudanças no marco do trabalho profissional que envolvem as novas
necessidades sociais advindas da globalização econômica; a complexidade da sociedade da
comunicação; as demandas estendendo-se a novos clientes, novas necessidades; o
desenvolvimento e especialização do saber científico, tecnológico, e; a estrutura do
conhecimento curricular frente a necessidade de articulação entre teoria e prática. Por outro
lado, as crises vivenciadas também tensionaram o profissional e sua prática frente aos seus
pares e a sociedade como um todo, assim como levaram à perda de autonomia profissional em
contraponto ao poder do Estado e o domínio capitalista e a ideologia positivista que
intensificam a racionalização do saber. Assim, as profissões parecem ter a possibilidade de se
constituírem considerando as condições históricas, sociais e culturais em que elas se
concretizaram, num processo dinâmico que requer perspectivas diferentes de analise na
constituição do campo profissional, que pode ser compreendido a partir dos significados
expressos pelos termos profissionalização, profissionalidade e profissionalismo.
Estes termos carregam dimensões epistemológicas que, frequentemente, precisam ser
refletidas, uma vez que podem ser vistos tanto do ponto de vista de uma concepção dominante
de ciência que favorece a objetividade, a racionalidade, a neutralidade e a dicotomia, como de
um ponto de vista mais emergente, que valoriza a subjetividade, a intencionalidade, nega a
neutralidade e a dicotomia, privilegiando a construção individual e coletiva dos sujeitos.
Carregam também em si concepções sobre o ato de “ser”, seus anseios por continuar
melhorando o que já sabe “fazer” e as possibilidades de “fazê-lo”, conforme Soares (2009),
segundo a qual, o termo profissionalização remete a um processo coletivo de desenvolvimento
de capacidades e de formalização dos saberes implementados na prática profissional.
Assim, o desenvolvimento sistemático da profissão é fundamentado na ação e nos
conhecimentos especializados que ocorrem por meio da profissionalização e que passa pelo
processo de reconstrução da identidade profissional. A profissionalização compreendida numa
visão restrita “possui uma dimensão cognitiva, ligada a um corpo de saberes específicos e

86

apenas acessíveis ao grupo profissional. [...] dimensões normativa e valorativa, que definem o
papel social e hierárquico da profissão no conjunto da sociedade” (FIDALGO; MACHADO,
2000, p. 262).
A profissionalização, de acordo com Nóvoa (1997, p. 23), é “um processo através do
qual os trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu
poder/ autonomia”. Corresponde a um movimento, para os contadores, que envolve o seu
contexto histórico vigente, sua posição na sociedade, a partir das políticas socioeconômicas a
eles direcionadas, e a valorização da profissão na sociedade, com vistas a atingir sua
autonomia e o reconhecimento social.
“desenvolvimento

sistemático

da

Podendo ainda ser compreendida como

profissão,

fundamentada

na

prática

e

na

mobilização/atualização de conhecimentos especializados e no aperfeiçoamento das
competências para a atividade profissional”, (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004, p.
50). Neste caso, esses autores defendem a profissionalização como um processo sociohistórico que evolui segundo os novos contextos, perpassando as dimensões do conhecimento
(competência profissional), poder, autonomia, grupos profissionais e sociedade.
Desta forma, a profissionalidade consiste no conjunto de atitudes, valores,
comportamentos, diretrizes, conhecimentos, saberes e estratégias que distinguem uma
profissão de outra, construídos e reconstruídos, de forma permanente e coletiva, pelos
profissionais (SOARES, 2009). O conceito de profissionalidade só faz sentido quando se leva
em consideração esse conjunto de significações, associado à visão de um conceito que se
encontra em permanente elaboração. Pode ser entendido como expressão da atuação dos
profissionais na prática, ou seja, aquilo que é específico da sua ação profissional, que é
necessário ao exercício da profissão, a partir do que é definida a identidade profissional, que é
carregado de elementos que constituem esse profissional (SACRISTÁN, 1995). Um processo,
no qual, faz-se necessário também pensar na formação continuada, no aperfeiçoamento das
suas práticas, de acordo com um modelo de desenvolvimento profissional que envolva as
dimensões pessoal, profissional e humana, pautado em situações concretas da prática
profissional.
Porém, o querer aperfeiçoar-se corresponde a um movimento de dentro para fora, que
vai depender do desejo de cada profissional. O que significa dizer que os processos coletivos
não podem prescindir do envolvimento pessoal do profissional na implementação dos saberes
e das práticas comuns, traduzindo-se no profissionalismo, ou seja, atuar com competência e
ética na prática profissional visando garantir o prestígio social da profissão (SOARES, 2009).
Elementos que demandam um comportamento altruísta e compromisso com o grupo
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profissional (comunidade profissional), contribuindo para o aperfeiçoamento do campo
profissional, proficiência para atender a todos os usuários da contabilidade com
responsabilidade, respeito e compromisso ético. O profissionalismo consiste no ato de se
aceitar espontaneamente por um grupo profissional, de um conjunto de atitudes relativas ao
exercício e à sua identidade profissional, que são características dos membros das profissões
autônomas. Neste contexto, o profissional, ao desenvolver competências termina por atuar
eticamente em função delas, regulado por valores permanentes saudáveis e comprometido
com a profissão.
Os valores regulados pela profissão, de acordo com Monteiro (2010, p. 9), chamam-se
de deontologia que termina sendo uma ética aplicada ao exercício de uma profissão, ou seja,
“consiste num conjunto articulado e coerente de normas proclamando os valores e princípios,
operacionalizados em deveres (e direitos), que um grupo profissional reconhece como seu
ideal”. Essa ética profissional, conforme o autor, não anseia abarcar todas as situações
possíveis, mas tem a intenção de auxiliar os profissionais “a julgar e decidir, em cada caso, à
luz dos valores fundamentais da profissão”. Neste sentido, enunciam os princípios ou valores
básicos vinculativos da profissão – exprimindo o seu sentido humano e social – e os
correspondentes deveres para com os seus destinatários, os colegas, a profissão e seu órgão
profissional. Assim, se caracteriza o sentido do código de ética da profissão que norteia como
o profissional deve agir durante o exercício da profissão, contribuindo para a autonomia da
classe e para o prestígio profissional.
Portanto, para ser profissional não basta ter competência intelectual é preciso alcançar
a autonomia. A reivindicação da autonomia, para Fanfani (1989, p. 26), dá origem à
constituição das “comunidades profissionais, nas quais produzem um sentimento de
identidade, de pertencer a um grupo, autorregulação, valores partilhados, a linguagem
comum, as fronteiras (limites) sociais definidos e forte socialização de novos membros”. Para
o autor, os profissionais compartilham uma espécie de atitude de serviço, constituem
associações corporativas, isto é, se constituem em um círculo de gente privilegiada que
monopoliza disposições sobre os bens ideais, sociais e econômicos, e sobre obrigações e
posições de vida (FANFANI, 1989). Mantendo assim seu domínio profissional, por meio da
constituição de um campo de produção e circulação dos "bens simbólicos" que, conforme
Bourdieu (2007, p. 105), “se define como um sistema de relações objetivas entre diferentes
instâncias, caracterizadas pela função que cumpre na divisão do trabalho de produção,
reprodução e difusão dos bens simbólicos”. A associação profissional, neste campo, constitui
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um elemento tático dentro da luta que sustenta as profissões para obter maior autonomia e
reconhecimento social.
Etimologicamente, autonomia significa o poder de dar a si a própria lei, autós (por si
mesmo) e nomos (lei). Poder que não é algo absoluto e ilimitado, assim como não é sinônimo
de autossuficiência (ZATTI, 2007). Logo, a autonomia pode ser compreendida como a
autoridade do sujeito de conduzir a si mesmo, “ser para si”, e tomar suas próprias decisões,
com base em princípios reflexivos críticos e éticos (FREIRE, 1996); um processo de
conscientização da sua condição de ser no mundo. A autonomia profissional implica a
responsabilidade moral do agir profissional. Na prática, é um processo de construção
permanente que envolve o compromisso pessoal e o relacional, o reconhecimento do outro e o
estar no mundo, condições necessárias, principalmente no mundo atual em que o profissional
não pode ter sua função reduzida ao cumprimento de prescrições externamente determinadas,
pelo aumento da burocratização e o controle sobre o trabalhador e suas tarefas, que favorecem
a rotina e mecanização do trabalho e impedem o exercício reflexivo, além de aumentar o
individualismo (CONTREIRAS, 2002).
É no contexto da prática profissional, que tem como âncoras a responsabilidade e a
autonomia que são orientadas por um sentido ético do exercício profissional, que se procura
“estabelecer uma relação direta e até causal, em certos casos, entre a realização de seus atos e
a aplicação de seus conhecimentos, em função dos padrões de competência aceitos dentro de
sua própria profissão” (TARDIF, 2010, p. 249). Assim, o exercício autônomo tem, como
contrapartida, a obrigatoriedade de responder pelo mau uso dos conhecimentos profissionais e
pelos danos causados aos seus clientes. Daí a necessidade do compromisso com a formação
continuada dos profissionais de “autoformar-se e reciclar-se através de diferentes meios, após
seus estudos universitários iniciais” (idem, 2010, p. 249). Características que são
fundamentais para conceber uma definição de profissão, ainda que a dimensão da prática
profissional pareça ser a que mais favorece a visibilidade de quem é esse profissional, qual o
serviço por ele prestado, quais os saberes que são necessários e como a sociedade valoriza a
profissão.
Nesta perspectiva, a formação profissional, como sinaliza Tardif (2006), deve ser
voltada para a reflexão, o discernimento e a compreensão de situações problemáticas do
contexto da prática profissional e para a definição de objetivos pertinentes à situação e a
identificação dos meios adequados para atingi-los. Sendo assim, não se limita à aquisição de
habilidades técnicas, mas é também voltada para a ação e a resolução de problemas concretos
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e às vezes vitais; exige, por conseguinte, a integração de aspectos morais e afetivos próprios
do papel dos profissionais na sociedade, o que exige posicionar-se criticamente.
No entanto, a ênfase exclusiva nessa modalidade de formação no processo de ensinoaprendizagem, centrada nos aspectos cognitivos e instrumentais, em detrimento aos aspectos
metacognitivos, relacionais e afetivos - que também se encontram presentes nas relações
sociais estabelecidas entre os sujeitos envolvidos no mundo do trabalho - evidencia uma
dificuldade dos docentes em incorporarem a preocupação com a formação de competências
cognitivas complexas. Para Pozo e Echeverría (2009, p. 56), é necessário que os "futuros
profesionales, sean capaces de gestionar de forma autónoma el uso que hacen de sus
conocimientos o, enjerga más psicológica, que hagan una gestión metacognitiva de sus
conocimientos". Uma formação profissional que não será feita apenas com o desenvolvimento
de competências, mas também de atitudes e valores, que se articulam ao pensar, agir e sentir.
Compreender a formação implica questionar os modelos formativos e a sua forma de
conceber a relação teoria e prática que, tanto pode ser fruto de um modelo da racionalidade
técnica que privilegia a dicotomia teoria e prática, quanto um modelo da racionalidade
construtiva e dialógica que inclui a racionalidade prática e a racionalidade crítica, romper com
a visão hierárquica e aplicacionista.
Na relação entre teoria e prática, vista numa perspectiva dicotômica da racionalidade
técnica, a ênfase é posta na separação entre os meios e os fins da ação (SCHÖN, 2000). Uma
lógica que hierarquiza o conhecimento, partindo do geral para o mais concreto, que tem
influenciado profundamente a formação profissional. Nesse sentido, Contreras (2002, p. 92)
salienta a necessidade de, na formação profissional, refletir que “o esquema sob o qual se
concebe o currículo profissional é um reflexo da hierarquia de subordinação do aprendizado
prático ao teórico”. Desta forma, os conteúdos disciplinares teóricos acabam sendo
supervalorizados, de maneira descontextualizada da prática profissional, o que leva os sujeitos
a buscarem soluções instrumentais para os problemas “mediante a aplicação de um
conhecimento teórico e técnico, previamente disponível, que procede da pesquisa científica”.
Essa lógica de ensino e formação predomina na universidade, dicotomiza a relação teoria e
prática e favorece a reprodução, dificultando a reflexão sobre esta última, assim como a
construção, por professores e estudantes, do novo conhecimento, estruturado no nível de uma
epistemologia da prática (CONTRERAS, 2002, p. 90).
Essa concepção positivista, de acordo com Chauí (1995), apresenta três consequências
importantes: a) define a teoria de tal modo que a reduz a simples organização, sistemática e
hierárquica de ideias, sem situá-la como uma tentativa de explicação e de interpretação dos
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fenômenos naturais e humanos, a partir de sua origem real; b) estabelece entre a teoria e a
prática uma relação autoritária de mando e de obediência, isto é, a teoria manda porque possui
as ideias e a prática obedece porque é ignorante; c) concebe a prática como simples
instrumento ou como mera técnica que aplica automaticamente regras, normas e princípios
vindos da teoria. Assim, a formação, nessa perspectiva, volta-se para a reprodução,
desenvolvendo mecanismos de acomodação e de integração dos sujeitos, de acordo com o
ideário social dominante, atuando como um meio para induzir os indivíduos a comportar-se
em conformidade (RODRIGUES, 2006).
Esse modelo de formação tradicional defende que a aplicação e a prática das teorias do
processo ensino-aprendizagem devem ocorrer apenas no final do curso. Nesta perspectiva, os
estágios formativos assumem caráter terminal, treino para a utilização do método científico,
na qual a teoria necessariamente vem antes, ficando os estágios no final do currículo de cada
curso. Uma perspectiva na qual cabe “aos „teóricos‟ pensar, elaborar, refletir, planejar e aos
„práticos‟, executar, agir, fazer", cada um desses polos – teoria e prática – com uma lógica
própria, atuando como componentes isolados e até mesmo opostos (CANDAU; LELIS, 2008,
p. 53).
Os pressupostos da racionalidade técnica que orientam a formação postularam-se
como definidores dos conhecimentos necessários para o trabalho dos profissionais na
universidade. Suas bases são “fundadas numa separação epistemológica do conhecedor e do
conhecido” (KINCHELOE, 1993, p. 12), tendo como pressupostos a neutralidade, a
dicotomia entre sujeito-objeto, teoria-prática, a hierarquização entre o saber e o fazer, entre a
elaboração do conhecimento e sua aplicação. O que leva a uma concepção de mundo em que a
racionalização e fragmentação do conhecimento, além da simplificação dos fenômenos,
afetam todos os aspectos da sociedade ocidental, incluindo as instituições e a educação, mas
também, toda a ideologia da constituição das profissões, que emergem em dado contexto e
momento histórico, como resposta às necessidades apresentadas pelas sociedades, adquirindo
estatuto de legalidade (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010).
Por outro lado, encontra-se o modelo de relação teoria e prática baseado na
racionalidade construtiva e dialógica que inclui a racionalidade prática e a racionalidade
crítica. Nesse modelo, o conhecimento é concebido como processo de construção, no qual se
propõe a superação da visão dualista e reducionista da prática, ou seja, a rearticulação entre as
partes, sujeito e objeto (BEHRENS, 1999; 2007), no qual, a teoria é ação e a prática não é
receptáculo da teoria. Uma racionalidade pautada no pensamento reflexivo crítico que visa
dotar o profissional de competências para aprender a aprender e intervir com capacidade e
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autonomia na prática profissional tendo como eixo articulador, as dimensões da ética e da
responsabilidade social. (CUNHA, SOARES, 2010).
Nessa perspectiva, a articulação entre teoria e prática é vista por meio da relação entre
saberes, competências e a ação profissional, e da aproximação com a reflexão crítica ou
pesquisa com foco em situações-problema do cotidiano profissional (RAMALHO; NUÑEZ;
GAUTHIER, 2004). A formação de profissionais com tais competências pressupõe a vivência
concreta de situações dilemáticas que oportunizem: a relação sistemática e analítica entre a
teoria e a prática profissional; a articulação das disciplinas numa perspectiva investigativa,
compreensiva e propositiva frente aos problemas do cotidiano; enfim, situações que
possibilitem ao profissional estabelecer relações criativas e reflexivas com o saber, consigo
mesmo, com os outros e com a sua profissão.
Uma perspectiva de natureza dialética, centrada na práxis, como uma forma de ação
reflexiva que permite pensar a articulação sem negar ou hierarquizar uma em relação à outra,
na qual se busca a totalidade, a transformação. Assim, concreto e abstrato se complementam e
se explicam mutuamente, em uma interação que se efetiva por meio de "um processo
complexo, no qual muitas vezes se passa da prática à teoria e, outras, desta à prática"
(VÁZQUEZ, 2011, p. 233). Relações que não podem ser encaradas de maneira simplista ou
mecânica, isto é, como se toda teoria se baseasse de modo direto e imediato na prática. Para
Vázquez, a prática é o ponto de partida para a construção de novos saberes, ela "determina o
horizonte do desenvolvimento e progresso do conhecimento" (VÁZQUEZ, 2011, p. 215),
porque se debruça sobre o objeto do saber inserido nos contextos social, cultural, histórico,
econômico, educacional. A teoria não se institui apenas enquanto um produto da prática, mas
enquanto o ponto de mediação desta antes de retornar a si mesma, transformada, enriquecida,
aprimorada, deixando atrás de si um rastro de transformação, enriquecimento e
aprimoramento da ação, que denomina de práxis. A teoria e a prática, para Freire (1980), são
indissociáveis e, assim, constituem a práxis, por meio da qual ocorre a ação e a reflexão dos
homens sobre o mundo para transformá-lo.
Nessa concepção, o sujeito possui um papel ativo, no qual “para produzir tal mudança
não basta desenvolver uma atividade teórica; é preciso atuar praticamente. Ou seja, não se
trata de pensar um fato, e sim de revolucioná-lo” (VÁZQUEZ, 2011, p. 209). Articular
dialeticamente e refletir sobre esses saberes e suas implicações é uma tarefa para qualquer
professor, no sentido de ampliar e direcionar melhor seu trabalho a partir de ações conscientes
e intencionais. Assim, a atividade teórico-prática se constitui como um processo dialético em
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que a teoria depende da prática e, esta se fundamenta na teoria, o que rompe com o
distanciamento teoria/prática e abre espaços para a prática pedagógica reflexiva.
Mediante essa concepção, que é integrante do modelo emergente, a relação teoria e
prática não fica deslocada para o final do curso, realizada por meio dos estágios ou de práticas
de laboratório, mas ocorre durante todo o curso. Nesse caso, a prática profissional é um
processo contínuo, gradativo, ascendente em todos os níveis de formação inicial do
profissional que contribui para a formação das competências, pois,
Desde os primeiros anos o aluno estará em contato com o objeto de sua
profissão, trabalhando os problemas de complexidades diversas, de forma
criativa, desenvolvendo na própria prática saberes, poder de autocrítica,
pesquisa, reflexão, na intenção de corrigir sua prática, e como parte do
processo de construção desses saberes que não são teóricos, nem meramente
acadêmicos. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p. 170).

A relação teoria e prática se expressa nas situações didáticas, conforme Lucarelli
(2009), em três níveis: baixo, médio e intenso. O baixo grau de orientação para aprendizagem
significativa se encontra relacionado ao uso de exercício e exemplificação, situações nas quais
o sujeito da aprendizagem desenvolve ações destinadas a demonstrar, provar ou explicar,
através de exemplos e casos que descrevem e sustentam um conceito teórico; o médio grau de
orientação para aprendizagem significativa ocorre por resolução de situações problemáticas,
ou seja, apresentação de problemas que possibilitam ao sujeito da aprendizagem elaborar
estratégias para abordar as circunstancias, apostando no estímulo do pensamento a partir de
uma situação autentica de experiência na qual o aluno se sinta genuinamente interessado, e;
intensa orientação para a aprendizagem significativa tal como aquela que ocorre mediante a
observação, busca de informação e realização de pesquisa, que implica a realização de
atividades que envolvem o pensamento compreensivo, crítico, criativo, que permita sintetizar,
identificar, derivar, retrabalhar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais adquiridos
pelo estudante, assumindo a incerteza, a dúvida e a investigação como elementos
fundamentais e estruturantes para que ocorra uma aprendizagem significativa e construtiva.
Uma metodologia que certamente favorece a relação teoria e prática que se
operacionaliza nas situações didáticas no nível intenso é o ensino com pesquisa. Uma
abordagem que propõe repensar a prática e desafia as instituições de ensino a se constituírem
como um ambiente mais inovador e transformador na construção de conhecimentos.
Compreendendo-se como práticas educativas inovadoras aquelas que são capazes de
transformar uma determinada situação do processo de ensino-aprendizagem na universidade,
a partir da compreensão crítica, do diálogo e do engajamento dos atores nela envolvidos. Na
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qual permeia a negociação e a construção de conhecimento com o intuito de desenvolver a
capacidade do estudante para aprender a aprender, a aprender a ser, a cooperar e trabalhar
com o outro.
Neste sentido, concorre para o desenvolvimento de competências cognitivas,
socioafetivas, atitudes e valores e, portanto, para a autonomia dos sujeitos envolvidos.
Behrens (2005, p. 84) assinala que “a metodologia do ensino com pesquisa assenta-se na
busca do conhecimento pelos alunos e pelos professores, com autonomia, com criticidade e
com criatividade”. Uma atividade que se fundamenta na aprendizagem ativa e demanda dos
estudantes uma atividade cognitiva mais complexa, capaz de potencializar uma aprendizagem
mais significativa, possibilitando sua transferência para novas situações (POZO;
ECHEVERRIA, 2009). Enquanto que, para Cunha (1996, p. 32), essa estratégia reporta-se a
"um ensino que seja realizado com pesquisa, isto é, incorporando os processos metodológicos
dessa atividade, e tendo a dúvida como referência pedagógica", assume o pressuposto do
estudante como centro da aprendizagem e, do conhecimento como algo a ser construído pelos
atores presentes no próprio processo de ensino-aprendizagem.
O ensino com pesquisa tem sido amplamente discutido no meio acadêmico como
estratégia privilegiada de ensino, tendo em vista o seu potencial para o desenvolvimento de
competências, bem como para se estabelecer a relação entre teoria e prática na formação de
futuros profissionais (CUNHA, 1996; SEVERINO, 2008; SOARES, 2013; 2017). Na
proposta de ensino com pesquisa é indispensável que a teoria esteja aliada à prática durante
todo o processo, uma vez que a pesquisa é a conexão entre teoria e prática e ou vice versa;
uma renova e reconstrói a outra, já que não se pode pensar em teoria acabada, final e
imutável. Da mesma forma que não há prática definitiva. Neste sentido, o ensino com
pesquisa pressupõe rupturas paradigmáticas com a cultura instalada na universidade no
processo de ensino e de aprendizagem.
Para Perrenoud (1993), a pesquisa na formação de profissionais deve incorporar a
dúvida e a crítica, elementos fundamentais na construção do conhecimento, fomentando a
análise e a aprendizagem significativa em situações de natureza construtivista onde o
estudante passa por um crescente processo de autonomia ultrapassando os limites da mera
reprodução. Autonomia, nesse caso, vista como um processo a ser construído a partir da
vontade dos próprios sujeitos, enquanto criaturas criadoras (CONTRERAS, 2002) e que não
pode ser resultado de imposições normativas induzidas de fora para dentro na sua formação
profissional. Daí porque sob essa concepção de ensino passa ser importante compreender que
o processo de aprender “pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode
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torná-lo mais e mais criador” (FREIRE, 1996. p. 24), condições que o ensino com pesquisa
possibilita ao estimular a problematização, a dúvida e a busca de respostas.
O ensino com pesquisa, para Cunha (1996), se institui dentro de um novo paradigma
de aprender e ensinar na universidade na medida em que se incorporam ao ensino
procedimentos metodológicos da pesquisa no qual se
[...] valoriza a ação reflexiva e a disciplina tomada como a capacidade de
estudar, refletir e sistematizar o conhecimento e privilegia a intervenção no
conhecimento socialmente acumulado; estimula a análise, a capacidade de
compor e recompor dados, informações, argumentos e ideias, valoriza a
ação, a reflexão crítica, a curiosidade, o questionamento exigente, a
inquietação e a incerteza, características do sujeito cognoscente; valoriza o
pensamento divergente: parte da inquietação e ou provoca incerteza; percebe
o conhecimento de forma interdisciplinar, propondo pontes de relação entre
eles e atribuindo significados próprios aos conteúdos, em conformidade com
os objetivos acadêmicos; valoriza a qualidade dos encontros com os alunos e
deixa este tempo disponível para o estudo sistemático e a investigação
orientada; concebe a pesquisa como atividade inerente ao ser humano,
acessível a todos e a qualquer nível de ensino, guardadas as devidas
proporções. (CUNHA, 1996, p. 120-121).

Tem-se como premissa o fato de que se os estudantes forem estimulados a pensar
sobre os conteúdos, de forma contextualizada, colocando-se objetos de ensino (conteúdos) e
da investigação (ferramentas da pesquisa) articulados de forma próxima à sua realidade,
certamente serão induzidos a refletirem sobre o que estão fazendo a partir da observação,
articulando teoria e prática na análise do fenômeno estudado. Esse processo, que envolve a
transição do professor transmissor para mediador de conhecimento, do estudante passivo para
sujeito ativo na produção do conhecimento demanda tempo e se instala exigindo o
desenvolvimento de determinadas competências e habilidades do estudante além daquelas
exigidas no processo transmissivo, no qual se cobra apenas a “devolução” do que lhe foi
“depositado” na sala de aula através da avaliação escrita. Assim, competências tais como
aprender a aprender e a pensar, ensinar e aprender a cooperar, ensinar e aprender a se
comunicar, ensinar e aprender a trabalhar com o outro, ensinar e aprender a ser crítico, ensinar
e aprender a se motivar (MONEREO; POZO, 2009), terminam sendo trabalhadas, por
professores e estudantes, durante a realização do ensino com pesquisa, por se caracterizar
também como uma estratégia que demanda relações do sujeito entre si e com o conhecimento.
Evidentemente, numa discussão sobre a formação, como parte de um processo que
articula teoria e prática de forma mais ampla, também é fundamental refletir sobre a formação
numa perspectiva ética. Principalmente quando se considera que ética é a reflexão crítica
sobre a moral, é o “olhar agudo que procura descobrir os fundamentos dos valores, tendo
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como referência a dignidade humana e como horizonte a construção do bem comum” (RIOS,
2009, p. 124). Um campo constituído pelo sujeito moral, os valores e os meios utilizados por
ele para atingir determinados fins, que demanda um agir consciente.
A atitude do profissional é uma predisposição carregada de emoção, uma carga afetiva
de respeito ou desrespeito a pessoa envolvida que vai delimitar o agir profissional na
realidade da prática profissional. Por meio do comportamento é que o profissional vai
expressar os seus valores, sentimentos sobre o objeto, elementos que se encontram
relacionadas à ética e a moral. Nesse caso, é fundamental a formação ética, porque não se
forma profissional sem essa dimensão, de tal forma que a questão ética é também um dos
elementos da profissionalidade do profissional.
Por isso Soares, Fornari, Machado (2017, p. 10) sinalizam que a formação, que tem
por finalidade desenvolver saberes, competências, atitudes e valores pautados em princípios
éticos, deve colocar em pauta a questão ética, em contraposição à “representação de
profissional e de profissionalidade restrita, associada, exclusivamente, à habilidade técnica,
que, em geral, orienta os currículos da universidade”. Uma formação que possibilite ao futuro
profissional atuar em situações concretas, com ética, respondendo às situações incertas e
inesperadas, utilizando competências profissionais que o levem a interpretar criticamente,
contrastar, relacionar, construir argumentos consistentes, tomar decisões. Em outras palavras,
competências cognitivas complexas que, essencialmente, abarcam atitudes e valores éticos,
humanos, de respeito à alteridade, a solidariedade, assim como utilizar competências
socioafetivas, no sentido de conviver com o outro de forma colaborativa. (SOARES;
FORNARI, MACHADO, 2017). Uma formação comprometida com sua autonomia
intelectual e moral, na qual se assume o pressuposto que os profissionais são sujeitos
históricos situados e datados, que mantêm uma relação ativa com o saber e podem atuar,
portanto, não apenas como seguidores de normas ou consumidores de saberes produzidos por
especialistas da sua área específica, mas também como produtores de saberes e fazeres sobre
sua própria prática profissional.
O termo ética, atualmente, tem seu campo de significação ampliado, passando a
abranger todos os aspectos da práxis social, seja em suas formas históricas empíricas, seja em
sua estrutura teórica e reflexiva, reportando-se à fundamentação dos princípios de bem, mal e
moral assim como a aplicação desses princípios a situações particulares (ESTRELA;
CAETANO, 2010). Dessa forma, a ética distingue-se da moral, uma vez que a moral é usada
para designar o quê das regras e comportamentos de uma sociedade, enquanto a ética
corresponde a reflexão sobre o seu porquê, em geral.
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A ética envolve a moral na medida em que se traduz em práticas que respeitam
determinados padrões morais, porém, sempre atuando numa perspectiva reflexiva porque a
ética é compreendida como a capacidade de refletir sobre a moral. Vásquez (2017) define
ética como sendo a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, ou
seja, a ciência de uma forma específica do comportamento humano. Assim, a ética parte do
fato da existência da moral e toma como ponto de partida a diversidade de morais no tempo
com seus respectivos valores, princípios e normas, o que é bom ou ruim, o que é certo ou
errado. Vásquez (2017, p. 22) enfatiza que, enquanto teoria, a ética “não se identifica com
princípios e normas de nenhuma moral em particular e tampouco pode adotar uma postura
indiferente ou eclética diante delas”, cabendo-lhe
[...] problematizar, perguntar pelo porquê das ações e juízos morais. No
terreno da moral, os critérios utilizados para conduzir a ação são os mesmos
que se usam para os juízos sobre a ação e estão sempre ligados a interesses
específicos de cada organização social. No plano da ética, estamos na
perspectiva de um juízo crítico, próprio da filosofia, que quer compreender,
quer encontrar o sentido da ação. Há entre a moral e a ética um constante
movimento, que vai da ação para a reflexão sobre seu sentido, seus
fundamentos, e da reflexão retorna à ação revigorada e transformada.
(GUEDES; RIOS, 2007, P. 19).

Assim, moral e ética, apesar de serem diferentes em termos de concepções, estão em
movimento e em constante relação. Isto significa que a questão ética envolve discussões
referentes a valores, ações e condutas, exige uma consciência moral capaz de reconhecer as
diferenças e saber julgar atos comportamentais sendo por isso responsável por seus
sentimentos, suas ações e as consequências do que sente e faz. De tal forma que a consciência
e a responsabilidade constituem condições indispensáveis à vida ética. Na atualidade, a
discussão sobre a moral e a ética vem assumindo dimensões de incompletude, na medida em
que envolvem os processos políticos, sociais e culturais, bem como sofrendo influências da
racionalidade econômico-instrumental sobre as formas cotidianas de vida no ocidente.
Tomar a dimensão ética como centralidade na prática profissional significa definir
critérios e avaliá-los com base em princípios de respeito, justiça e solidariedade, na relação
com os outros, o que designa e é imperativo o reconhecimento do outro. O que também se
reporta às nossas escolhas que necessitem ser questionadas se não tiverem como fim último o
bem comum (RIOS, 2009). Sob esse aspecto, a formação ética proporcionada aos estudantes,
a ética da prática dos profissionais do ensino superior e os aspectos de seu profissionalismo
fazem parte de uma formação ética que possibilita auferir sentido à sua formação científica e
pedagógica, uma vez que favorece a “tomada de consciência de posições coletivas sobre as
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novas possibilidades em termos de maior intervenção social, por parte dos futuros
profissionais” (ESTRELA et al., 2008, p. 7).
Para Oliveira (2012), a ética na pós-modernidade se sustenta na crença de que o
sujeito humano se constitui de sua realidade natural e histórico-social, mas também de sua
capacidade de agir com autonomia, por meio de sua prática efetiva. Um sujeito cultural, capaz
de agir sobre as condições naturais e objetivas da sua existência, atuando ao mesmo tempo
por meio da práxis. Contudo, a formação ética nas universidades ocorre nem sempre
favorecendo aos estudantes uma experiência de vida ética e de desenvolvimento moral, pelo
fato de os conteúdos serem trabalhados em disciplinas isoladas e não de forma interdisciplinar
e articulada com os conteúdos curriculares do curso.
Entretanto, formar o cidadão ético remete à indissociabilidade entre o profissional e o
pessoal. O que implica a necessidade de se refletir sobre que individuo está sendo formado e
qual a visão de mundo que é essencial para se pensar em um mundo melhor, mais justo e
solidário. Para tanto, temos que levar em consideração o sujeito consciente. Ou, de acordo
com Severino (2011, p. 143), é necessário considerar “os valores éticos a que somos
sensíveis, como tudo o mais que é humano, se expressam concretamente sob as formas
culturais”, o que significa levar em consideração o homem e sua historicidade. Para esse
autor, a ética se estabelece num processo permanente de busca do sentido da existência
humana, no seu tecido social e no tempo histórico, não sendo mais apenas abstrata e
inatingível, mas tendo referências também econômicas, políticas, sociais, culturais.
Neste sentido, a formação ética é sobretudo uma tarefa de construção pessoal da
responsabilidade de cada interveniente em que se compromete com a sua própria mudança e
não uma mera aquisição de conteúdos programáticos, que acabam por identificar a formação
um caráter mais tecnicista e instrumentalizador. Atuando paradoxalmente, a ética se encontra
a serviço de uma formação de caráter mais humano e político-emancipador. Em outras
palavras, conforme Bauman (1997, p. 19), uma ética baseada no espírito do cuidado, “sendo
para o Outro antes de poder ser com o Outro”.
Os aspectos descritos mostram ser necessária uma formação voltada para a reflexão, o
discernimento e a compreensão de situações problemáticas do contexto da prática
profissional. Uma condição para inverter a lógica formativa tradicional, limitada à aquisição
estrita de competências técnicas, por outra voltada para a ação reflexiva e crítica, capaz de
integrar também aspectos éticos, afetivos e atitudinais, próprios do papel dos profissionais na
sociedade atual, levando em conta as necessidades do desenvolvimento do profissional, tanto
na capacidade intelectual como nas atitudes, que favorecem o trabalho em equipe, a
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capacidade de escutar, de entender e de interagir com os outros profissionais, especialistas de
diversas procedências, ou seja, uma formação de profissionais reflexivos, autônomos e
críticos, comprometidos com a transformação social.
Uma formação que não pode se dar apenas na perspectiva de atender única e
exclusivamente aos interesses do mercado - ainda que este seja um dos objetivos de qualquer
formação de profissionais - mas como forma de avançar na busca de caminhos para
construção de uma profissão mais autônoma e sinalizar para a necessidade de se repensar os
modelos de formação na universidade, considerando essa prática de natureza complexa.
Vieira (2013, p. 140) expõe que a universidade não pode formar profissional pensando apenas
no mercado de trabalho, mas também deve se voltar para “finalidades mais amplas, relativas à
construção de sociedades mais justas e livres”. O que se requer uma formação mais
emancipatória.
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3 CAMINHO METODOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO
Nesta seção apresentamos o quadro metodológico da investigação utilizado para
responder o objetivo do estudo: compreender as representações de docência universitária de
professores formadores de profissionais da área da contabilidade. Nesse sentido, descrevemos
a abordagem metodológica escolhida, as estratégias de coleta dos dados, o lócus do estudo e
os sujeitos da pesquisa, o processo de recrutamento, o desenvolvimento da coleta de dados,
bem como a estratégia de tratamento e análise dos dados.
3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA
A escolha da abordagem metodológica em pesquisas no campo da educação é sempre
desafiante, principalmente, tendo em vista que este trabalha com um objeto complexo,
multidimensional, mutante, relacional, carregado de valores e historicamente situado.
Portanto, não se enquadra na lógica da neutralidade do pesquisador e da linearidade dos
fenômenos e necessariamente provoca mudanças, em outros termos, favorece um processo
formativo nos sujeitos (pesquisador e pesquisados) que dela participam (PIMENTA, 2014).
No presente estudo, considerando o seu objetivo, a pesquisa qualitativa se mostrou
como a mais apropriada, isto porque esse tipo de pesquisa “[...] defende uma visão holística
dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os componentes de uma situação em suas
interações e influências recíprocas.” (GATTI; ANDRÉ, 2010, p. 30). Dessa maneira,
possibilita a apreensão dos significados atribuídos às situações do seu dia a dia na sala de
aula, no processo de ensinar e aprender, a forma como os professores percebem e se
relacionam com os seus estudantes, com seus parceiros de trabalho e com a instituição onde
exercem a docência, uma vez que procura “compreender a trama intrincada do que ocorre
numa situação micro social” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 6-7).
A pesquisa qualitativa, portanto, é mais pertinente quando se trata da obtenção de dados
em situações complexas, que demandam a captação de sentidos e significados atribuídos pelos
indivíduos aos fenômenos, nas quais emergem conflitos e situações imprevisíveis e nada é
trivial, tudo tem potencial para constituir pistas que nos permitam estabelecer uma
compreensão mais clara do objeto de estudo (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Assumimos neste estudo a vertente das representações sociais que nos insere
concretamente numa perspectiva construtivista, em que o conhecimento não provém nem das
estruturas internas do sujeito nem dos objetos constituídos no exterior do sujeito. Ele decorre

100

da interação entre o sujeito e o objeto na qual se engendram mutuamente (PIAGET, 1983). O
que significa dizer que não há dicotomia entre sujeito e objeto e nem entre o universo
individual e o universo social, pois é na interação que eles se produzem. Dessa perspectiva se
desdobram algumas premissas da teoria das representações sociais, dentre as quais “o objeto
se inscreve num contexto ativo, móvel, pois ele é parcialmente concebido pela pessoa ou
coletividade como prolongamento de seu comportamento e só existe para eles em função dos
meios e métodos que permitem conhecê-lo” (MOSCOVICI, 1978, p. 46).
No caso em estudo, a docência universitária no contexto da formação de profissionais
da área de contabilidade é um objeto passível de representações sociais, pois os professores
que atuam em um mesmo curso de bacharelado participam de um contexto social e
institucional que é comum, necessitam compartilhar sentidos e significados acerca do seu
fazer docente que lhes permitam decifrar o seu entorno e orientar suas ações. Nesse sentido,
constroem singularmente uma representação mental, que é “uma forma de saber prático que
liga um sujeito a um objeto” (SÁ, 1998, p. 32). Logo, leva a marca do sujeito e da sua
atividade de reconstrução e interpretação do objeto, o que atribui à representação um caráter
construtivo e de expressão do sujeito (JODELET, 2001).
Este estudo teve o sentido de conhecer os elementos das representações sociais dos
participantes da pesquisa acerca do processo de ensino-aprendizagem na formação de
profissionais da área de contabilidade, sem, contudo, aprofundar na discussão sobre quais
dentre eles compõem o núcleo central e quais são periféricos, conforme distinção de Abric
(1994b). Ao tempo em que buscou a aproximação da compreensão do processo de construção
dessas representações.
Conhecer as representações sociais permite compreender as práticas sociais, ou seja, o
que origina essas práticas e, nesse sentido, pode contribuir para o investimento no seu
processo de mudança, levando-se em conta que as representações sociais “são princípios
geradores de tomadas de posição ligados a inserções específicas em um conjunto de relações
sociais e que organizam os processos simbólicos que intervêm nessas relações” (DOISE,
1990, p. 125). Tal processo de mudança, entretanto, pressupõe reflexões sobre as práticas e
representações sociais e seu contexto de produção. Dessa forma, conforme Jodelet (2009, p.
691), o campo das representações sociais abre-se para a “complexidade dos fenômenos
estudados, a reabilitação da experiência dos atores sociais, considerados na sua singularidade
e sublinhando a importância do contexto particular que dá sentido à experiência”, dando lugar
a subjetividade, como espaço de construção e reconstrução do conhecimento.
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3.2 ESTRATEGIAS DE COLETA DOS DADOS DA INVESTIGAÇÃO
Considerando que as representações sociais “circulam nos discursos, são transmitidas
pelas palavras, veiculados nas mensagens e imagens midiáticas, sedimentados nas condutas e
agenciamentos materiais ou espaciais” (JODELET, 1989, p. 32), portanto podem ser
acessadas mediante os discursos ou a observação das práticas, neste estudo, adotamos a via do
discurso sobre o fenômeno em questão, através da entrevista semiestruturada e da narrativa
biográfica.
3.2.1 A entrevista semiestruturada
A entrevista e o questionário são os instrumentos mais adotados nas pesquisas em
representações sociais para se acessar pelo discurso seus elementos constituintes (ABRIC,
1994b). Neste estudo, a entrevista foi considerada um recurso significativo de coleta de dados
pela sua flexibilidade e pela oportunidade de estar frente a frente com os sujeitos e desse
modo retomar pontos importantes que possibilitam uma compreensão mais profunda da
perspectiva dos mesmos, portanto captar os significados atribuídos à atuação docente no
processo de ensino-aprendizagem na formação de profissionais da área de contabilidade.
A entrevista semiestruturada é considerada para Macedo (2004, p. 165-166) como “um
encontro, ou uma série de encontros face a face entre um pesquisador e atores, visando a
compreensão das perspectivas das pessoas sobre sua vida, suas experiências, expressas na sua
linguagem própria”. Logo, constitui-se em um importante recurso metodológico para
apreensão de sentidos e significados na compreensão de realidades humanas e do mundo
através do que é dito.
Essa técnica tem a interação entre quem pergunta e quem responde como um dos seus
aspectos fundantes o que permite a “captação imediata e corrente da informação desejada”
(LÜDKE & ANDRÉ, 1986, p. 34) sobre os mais variados tópicos, ao tempo em que também
permite correções, esclarecimentos e adaptações que lhe atribuem certa potência na obtenção
das informações desejadas. É conduzida de maneira flexível pelo pesquisador, mediante
questões abertas, estruturadas num guia situação que possibilita uma aproximação mais
consistente dos significados, experiências, motivos, sentimentos, atitudes e valores dos
participantes acerca do fenômeno a ser investigado (SAVOIE-ZJAC, 2000), na medida em
que se procura averiguar “o conjunto de expressões humanas constantes nas estruturas, nos
processos, nos sujeitos, nos significados e nas representações” (MINAYO, 1998, p. 15), o que
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permite a apropriação das condições de produção do discurso com base no que é dito ou
silenciado, a partir dos seus significados e suas lógicas de produção.
No entanto, a entrevista também representa uma “arena de conflitos e contradições
considerando os critérios de representatividade da fala e a questão da interação social que está
em jogo na relação pesquisador-pesquisado” (MINAYO, 1998, p. 109). Configura-se,
portanto, em um espaço onde “estão em jogo percepções do outro e de si, expectativas,
sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas” (SZYMANSKI, 2004, p.
12). Assim, é imprescindível que seja construído um contexto relacional de confiança,
baseado em princípios éticos e respeito mútuo, como também motivacional, ou seja, a
participação pode estimular os entrevistados, uma vez que pode ajudá-los a expor sua prática,
rompendo com a solidão pedagógica, colocando em relevo o sentimento de desamparo dos
professores frente à ausência de interlocução e de conhecimentos pedagógicos compartilhados
para o enfrentamento do ato educativo (ISAIA, 2003) que caracteriza a docência universitária,
e pode também, desocultar detalhes, fatos, informações que lhes permitam ampliar a
compreensão acerca do seu próprio trabalho.
A entrevista, neste trabalho, se configurou como um espaço relacional de proximidade e
confiança, mediante uma conversa fluida entre os pesquisados e a pesquisadora, mas também
de reflexão e construção de novos sentidos sobre a prática docente, a partir dos
questionamentos da pesquisadora e da estruturação do próprio pensamento e da escuta da sua
expressão na fala, muitas vezes sobre temas relacionados a fenômenos em estudo ainda não
pensados sobre os participantes. Essa ação intencional, estabelecida na relação
pesquisadora/sujeitos-participantes/conteúdos,
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apud

PIMENTA, 2006, p. 133), constitui um movimento do “pensamento para a palavra e da
palavra para o pensamento, configurando-se como característico na/da interação
estabelecida”.
O guia que orientou a entrevista desenvolvida neste trabalho, em consonância com o
objetivo e as questões da pesquisa e tendo como base a problemática, a implicação da
pesquisadora e o referencial teórico adotado, na sua construção passou por diversas etapas, a
primeira delas envolvendo a formulação de um conjunto de questões pertinentes ao objetivo e
questões da pesquisa. Estas questões passaram por uma primeira avaliação da pesquisadora e
da orientadora tendo em conta: a repetição dos conteúdos; a forma de anunciar as perguntas
evitando a indução e o juízo de valor; as possíveis dificuldades de compreensão do docente
colaborador pouco familiarizado com abordagens mais pedagógicas; e possíveis repercussões
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das perguntas nos participantes buscando evitar constrangimentos. Dessa primeira avaliação
resultou a exclusão de dezenas de questões e a organização das restantes em blocos temáticos.
Essa versão do guia foi submetida à apreciação de um docente do curso de contabilidade
de outra instituição pública de ensino que se voluntariou para participar da testagem do guia
de entrevista. Nesse momento, todos os procedimentos necessários para a realização da
entrevista foram seguidos, incluindo a solicitação de autorização para gravar em áudio a
entrevista, o que foi aceito pelo docente colaborador. Durante a entrevista, tivemos algumas
interrupções, às vezes para explicar a questão, outras vezes para discutir um pouco sobre a
situação dilemática que era colocada antes mesmo da realização de algumas perguntas que ia
se fazendo. Em seguida, ao término da entrevista, foi perguntado ao docente colaborador
sobre a duração da entrevista: se foi cansativa; se sentiu dificuldade em compreender alguma
das questões, além daquelas que foram sendo explicadas durante a entrevista; se as situações
dilemáticas (casos) apresentadas eram interessantes, o que poderia torná-las mais claras, e se
contribuíram para estimulá-lo a falar, emitir opiniões; se em algum momento se sentiu
constrangido com alguma questão. Desse processo resultaram algumas alterações nas
questões principais do guia de entrevista no sentido de torná-las mais claras para a coleta das
informações, assim como foram reelaboradas e sintetizadas as situações dilemáticas que
serviriam como elementos disparadores para a entrevista, visando atender ao objetivo da
investigação.
Essa etapa também possibilitou a reflexão da pesquisadora, durante e após a entrevista,
acerca da necessidade de vigilância constante, de busca de uma relação harmoniosa e de
respeito com o entrevistado, o cuidado e a “escuta sensível”. Sem dúvida, foi um momento de
aprendizagem, de acolhimento, de exercício de contenção da fala e de controle da ansiedade, à
medida que o entrevistado/docente colaborador foi expondo seus desafios, dilemas, prazeres,
contradições e constrangimentos frente a situações do ensinar e aprender na formação
profissional. Nesse processo de escuta sensível, a entrevistadora/pesquisadora também era
tocada. Na conversa, o emocional emergia, mesmo sem emitir opiniões ou julgamento de
valor, ainda assim, não me via neutra no processo. Isto porque a pesquisadora também era
professora que vivencia, no cotidiano da sala de aula, situações semelhantes. No entanto,
concordo com Estrela (2007, p. 27) ao afirmar que o pesquisador necessita desenvolver “o
exercício dialético de proximidade e afastamento, para o qual deve ter sido preparado quando
se formou como investigador”.
Assim, esse processo redundou na elaboração de um guia de entrevista (APÊNDICE C)
composto de sete blocos temáticos, como questões principais ou orientadoras e questões
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complementares. Estas últimas questões poderiam ser utilizadas, ou não, para clarificar o tema
proposto, por exemplo, se o participante não conseguisse atingir o nível de explicitação
desejado (AMADO, 2014), ou quando alguns participantes respondessem a questão de forma
muito sucinta, apenas com um sim ou não, de forma a melhor explorar e, portanto, apreender
os sentidos do pensamento do participante sobre o tema.
Também foram elaboradas pela pesquisadora quatro situações dilemáticas (APÊNDICE
C), a partir de fatos, relacionados com o profissional da área de contabilidade e com o
processo de ensino-aprendizagem na universidade, especialmente em cursos de ciências
contábeis. Situações que se constituiriam como elementos disparadores e potencializadores do
pensar e expressar oralmente do participante sobre si e seu fazer, sem se sentir incomodado ou
constrangido, o que implica problematizar atitudes e valores dos docentes envolvidos.
A seguir, apresentamos, de forma sintética, o guia de entrevista semiestruturada
contendo alguns elementos considerados relevantes para a investigação das representações
sobre docência universitária dos formadores de profissionais da contabilidade.
Quadro 2 - Síntese do guia da entrevista semiestruturada
BLOCOS

TEMA

Informar ao entrevistado acerca da temática e a
finalidade da entrevista; possibilitar um
ambiente favorável para realização da entrevista.
Concepção de profissional de Obter dados acerca do profissional da área de
Contabilidade
contabilidade
concebido
pelo
professor
2
participante e sobre questões éticas que
emergem da atuação profissional.
Formação
do
profissional
de Conhecer as concepções dos docentes sobre o
Contabilidade
processo de ensino-aprendizagem, envolvendo
.
reflexões sobre: questões éticas; competências
para formar um profissional; a condução da
3
prática docente; dificuldades para articular
teoria e prática e dificuldade para formar
profissionais, envolvimento do estudante no
processo de ensino-aprendizagem.
Concepção sobre a avaliação da Conhecer a percepção dos docentes sobre a
aprendizagem
avaliação da aprendizagem, a natureza da
4
avaliação e a atitude do docente frente a
avaliação.
Percepção geral do curso
Conhecer a visão dos participantes acerca do
5
curso, e como são estabelecidas as relações
professor-estudante; professor-professor
Professor do curso de ciências Compreender como o professor se percebe como
6
contábeis
professor, quais as dificuldades para exercer a
docência; lacunas formativas.
Meta reflexão sobre a própria Captar o sentido atribuído pelo entrevistado à
7
entrevista
experiência da entrevista.
Fonte: Criado a partir da adaptação da obra de Amado (2014).
1

Apresentação e legitimação
entrevista pelos participantes.

OBJETIVO DO BLOCO
da
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Essa entrevista semiestruturada, utilizada nessa pesquisa em representações sociais, se
configurou como um espaço dialógico que considerou a comunicação social e a relação
Sujeito-Outro-Objeto e, ao mesmo tempo, permitiu à pesquisadora associar dispositivos
metodológicos específicos e formas particulares de tratar os achados da pesquisa (JODELET,
2009), com a finalidade de captar os pensamentos, sentimentos e a maneira como os sujeitos
agem no cotidiano da sua prática docente, na medida em que é capaz de provocar o sujeito a
falar se si, do que sente, a partir da experiência vivida, da experiência que lhe tocou,
revelando preconceitos, recordações, expectativas, atitudes, valores, sentidos, significados e
significantes que se constituem como integrantes das representações sociais.
3.2.2 Narrativa biográfica
A adoção da narrativa biográfica, nesta pesquisa se justificou pelo seu potencial de
compreensão do processo de construção das representações do fenômeno em estudo, o ensinoaprendizagem no contexto da formação de profissionais da área de contabilidade, que
naturalmente foram tecidas em suas trajetórias pessoais, educacionais e profissionais, ou
conforme Jodelet (1989) são ligadas a sistemas de pensamentos mais largos, ideológicos,
culturais, científicos e à condição social dos indivíduos, mas também à esfera de suas
experiências privada e afetiva.
A narrativa biográfica fornece evidências sobre a vida cotidiana dos sujeitos da
pesquisa e os sentidos que eles atribuem às suas experiências. Assim, por meio dessa
estratégia buscou-se estabelecer relação entre a formação/atuação profissional enquanto
contador e o fazer docente na universidade e colocar em evidencia elementos dos contextos
vividos, familiar, educacional e profissional, para a construção de suas representações sobre a
docência tendo em vista que “as histórias de vida podem contribuir para o estudo dos
processos de produção das representações sociais, resgatando a historicidade dos significados
presentes nas representações” (ALVES-MAZZOTTI, 2015, p. 97).
Ao se colocar no centro do debate a pessoa do docente e a sua subjetividade, a partir do
narrado e, tendo como foco a experiência do vivido, se oportuniza o entendimento de como os
docentes participantes da pesquisa sentem e vivem a profissão, os saberes acerca da docência
e a forma como se desenvolveram, o que favorece o questionamento de regras, normas e o
próprio contexto em que se vive e age. O vivido é aqui entendido como “o modo através do
qual as pessoas sentem uma situação, em seu foro íntimo, e o modo como elas elaboram,
através de um trabalho psíquico e cognitivo, as ressonâncias positivas ou negativas dessa
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situação e as relações e ações que elas desenvolveram naquela situação” (JODELET, 2005, p.
29). Em outros termos, o “vivido” imbrica-se ao sujeito que “experimenta e sente de maneira
emocional” (JODELET, 2005, p. 31). É no „vivido‟ que são tecidas as relações entre
experiência e representações sociais.
Nesse sentido, as narrativas biográficas, foram utilizadas como instrumento de coleta de
dados da pesquisa, com o intuito de provocar a reflexão e a escrita de si, enquanto pessoa e
profissional da docência universitária e, ao mesmo tempo, potencializar uma perspectiva
formativa, ao favorecer a reflexão a partir da reconstrução de suas experiências vividas, pois
as “significações das experiências vividas ontem podem ser ressignificadas hoje como base
estruturante para o amanhã” (SOUZA, 2001, p. 217).
De acordo com Josso (2004), a narrativa biográfica pode se constituir como um
poderoso processo formativo porque leva os docentes a se posicionarem perante suas
concepções, atitudes e conhecimentos e perante o meio social em que se desenvolvem
profissionalmente. Os sujeitos, ao narrarem suas percepções sobre como se dá o movimento
de construção do ser "docente que se é" em busca da sua identidade profissional, levam em
consideração as concepções de docência e o contexto concreto em que vivem e atuam ao
longo desse processo de tornar-se professor.
Assim, as narrativas, sejam elas escritas ou orais, potencializam mudanças porque
“permitem representar, examinar, reelaborar, comunicar e projetar a ação” (PIMENTA;
ANASTASIOU, 2010, p. 115). A escolha deste instrumento levou em consideração a
perspectiva apontada por Cunha (1997), de que
[...] quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se
que reconstrói a trajetória percorrida, dando-lhe novos significados. Assim, a
narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, antes, é a representação que
deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da própria
realidade. (CUNHA, 1997, p. 187).

Investigar o processo de ensino-aprendizagem, do ponto de vista dos docentes, como
relata Nóvoa (1995), significa atentar para suas subjetividades, num processo que “não se
pode por em parêntese a especificidade irredutível da acção de cada professor, pois existe uma
relação com as suas características pessoais e com as vivencias profissionais”. Isto porque,
ainda de acordo com o autor, “[...] Não é possível separar o Eu pessoal do Eu profissional,
sobretudo numa profissão fortemente impregnada de valores e de ideias e muito exigente do
ponto de vista do empenhamento e da relação humana” (NÓVOA, 1995, p. 7). Com base
nesses pressupostos e, tendo em vista o interesse de compreender o processo de construção
dessas representações sociais, foram elaboradas algumas questões em torno dos eixos
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temáticos: I - Ser docente; II - Experiências pessoais marcantes para a docência; III - Vivência
de relação teoria e prática e; IV - Vivência de relações interpessoais. A ideia era que os
participantes pudessem escrever uma narrativa de si, livre, fluida e rica de detalhes vivenciais,
especialmente evidenciando experiências marcantes na sua trajetória de vida que contribuíram
para ele ser o professor de contabilidade que é. Também foi solicitado que os participantes
relacionassem e descrevessem suas principais características como professores.
Primeiramente, nos perguntamos qual o entendimento que os participantes da pesquisa
têm sobre o que seria uma narrativa biográfica? Como ajudá-los a desenvolver essas
narrativas? Atentando para esses aspectos e, antevendo que poderiam existir dificuldades de
entendimento dos participantes quanto à atividade sugerida, bem como a falta de clareza das
questões propostas, foi realizada uma pré-testagem com um dos participantes da pesquisa que
se mostrou disponível para ajudar. Presencialmente, entregamos as questões, e esclarecemos
sobre o desenvolvimento da escrita da narrativa. Assim, após conversa e elucidação das
dúvidas do participante acerca dessa atividade, realizamos as mudanças nas questões e
elaboramos um pequeno texto de orientação, para todos os participantes, sobre como elaborar
as narrativas biográficas.
Assim, foi sugerido aos participantes que elaborassem suas narrativas de maneira
espontânea, procurando elaborar uma narrativa, rica em detalhes, descomprometida com o
rigor acadêmico, de tal forma que se evidenciassem as experiências do vivido. Também foi
recomendado que as memórias fossem o princípio norteador das suas escritas. Buscou-se
envolver a pessoa do docente com a intenção de provocá-lo a refletir e se perceber como
carregado de crenças, valores e histórias. Assim, a narrativa biográfica foi elaborada com base
nos eixos temáticos centrais apresentados no quadro abaixo.
Quadro 3 - Síntese da narrativa biográfica
EIXOS
TEMÁTICOS
I
Ser Docente
II
Experiências
pessoais
marcantes para
a docência
III
Vivência de

OBJETIVOS

QUESTÕES ORIENTADORAS

Conhecer as características atribuídas
a si como docentes universitários.
Obter dados que revelem momentos
importantes da construção pessoal e
profissional do docente.
Compreender
os
sentidos
e
significados
atribuídos
pelos
participantes às influências dos
contextos que estimularam o ingresso
na docência.

Quais as suas principais características
como professor?
Que experiências pessoais ao longo da
minha vida, em diferentes contextos
(familiar, educacional, profissional etc.),
contribuíram para que eu seja o docente
que sou?

Compreender
os
sentidos
e
significados atribuídos à relação
teoria e prática no seu próprio

Na minha trajetória formativa no curso de
ciências contábeis e na pós-graduação,
como foram vivenciadas/ trabalhadas pelos
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relação teoria e
prática

IV
Vivência de
relações
interpessoais

processo formativo e na formação
que oportuniza aos seus estudantes na
graduação.

Compreender
os
sentidos
e
significados atribuídos às relações
interpessoais no seu próprio processo
formativo e na formação que
oportuniza aos seus estudantes na
graduação.

docentes as relações entre a teoria e a
prática?
Que relação percebo entre essas vivências
enquanto aluno e minha atuação como
docente no curso de graduação?
Na minha trajetória formativa no curso de
ciências contábeis e na pós-graduação,
como foram vivenciadas/ trabalhadas pelos
docentes
as
relações
interpessoais
(professor x aluno; entre os alunos)?

Que relação percebo entre essas vivências
enquanto aluno e minha atuação como
docente no curso de graduação?
Fonte: Criado pela pesquisadora a partir da adaptação da obra de Amado (2014).

Em síntese, a narrativa biográfica, além de permitir à pesquisadora captar e entender os
pensamentos, sentimentos e a maneira como os sujeitos agem no cotidiano da sua prática
docente, orientada para a preparação de futuros profissionais o que, naturalmente, coloca o
sujeito no centro de relações interpessoais e vivências de cunho afetivo, valorativo e ético
(ISAIA, 2003), visava também provocar a reflexão do próprio sujeito acerca do seu fazer
docente e dessa forma contribuir para seu desenvolvimento pessoal e profissional.
A expectativa é que seja possível emergir “elementos afetivos, mentais e sociais,
integrando a cognição, a linguagem e a comunicação através da tomada de consciência das
relações sociais que afetam as representações e da realidade material, social e ideacional sobre
a qual eles vão intervir” (JODELET, 2001, p. 26). Pois os sujeitos, enquanto seres
cognocentes, articulam experiências, práticas e modelos de comportamento, com implicações
afetivas e normativas, operadas na e pela comunicação social (ABRIC, 1994b; JODELET,
1989; MOSCOVICI, 1978) que expressam a forma como os professores se organizam e
concebem seus significados, por meio de interações dinâmicas e determinadas historicamente.
3.3 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA INVESTIGAÇÃO
Essa pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Sergipe (UFS), no Campus
Professor Alberto Carvalho, especificamente no Departamento de Ciências Contábeis, situado
no município de Itabaiana, a 58 km de distância da capital sergipana. Esse município, em
termos populacionais, é um dos maiores do Estado, com uma população estimada, segundo
censo do IBGE 2017 em 95.196 habitantes. Nele, também se concentra um dos maiores
índices de alunos matriculados no ensino médio de Sergipe. Justamente por essas
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características, o referido campus, além de fazer parte de uma política de interiorização das
universidades federais, foi uma demanda da população local.
O Campus Professor Alberto Carvalho foi criado em agosto de 2006, em decorrência do
Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) do Governo
Federal, que promoveu a descentralização da oferta de vagas e a criação de novos campi no
interior dos Estados e Regiões do Brasil. A democratização da educação oportunizou o acesso
ao Ensino Superior para pessoas que se encontravam à margem da universidade pública,
pessoas que vivem no interior de Sergipe, distantes de recursos educacionais em níveis mais
avançados. O campus tem como um dos principais objetivos atender à região agreste
sergipana, formando profissionais comprometidos com o saber e as demandas da sociedade.
Suas atividades estão voltadas para sete cursos de licenciatura (biologia, física, geografia,
letras, matemática, pedagogia e química) e três de bacharelado (administração, ciências
contábeis e sistemas de informação), cada um com ingresso anual de 50 alunos. Além dos
cursos de graduação, o campus também oferece formação continuada para professores da rede
pública de ensino por meio dos mestrados profissionalizantes de matemática (PROFMAT) e
letras (PROFLETRAS). O campus encontra-se distante da administração central (reitoria, próreitoras e suas unidades administrativas) localizadas a mais de 60 km, na cidade de São
Cristóvão, no interior de Sergipe.
Atualmente, o departamento de ciências contábeis possui onze professores efetivos,
sendo que dois lecionam as disciplinas da área de direito para todos os cursos de bacharelados
do campus, e nove professores que lecionam as disciplinas de ciências contábeis, com
formação nesse campo do saber. Neste momento, o curso de ciências contábeis se encontra
com 267 estudantes regularmente matriculados e, a maioria, reside nas cidades
circunvizinhas, alguns têm que percorrer mais de 61 km de distância para realizar os estudos.
O curso de graduação em ciências contábeis foi autorizado em 2007, e seu
reconhecimento ocorreu por meio da portaria n° 303 de 2012, funcionando, no turno noturno,
com entrada anual e carga horária de 3.000 horas, com tempo mínimo de integralização de
cinco anos. Sendo o projeto pedagógico do curso (PPC) orientado pela Resolução CNE/CES
10 de 16 de dezembro de 2004, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais do curso de
graduação em ciências contábeis, e do Ministério de Educação (MEC).
O PPC de ciências contábeis, instrumento que concentra a concepção do curso,
estabelece como sua finalidade,

110

[...] formar profissionais dotados de valores éticos e humanos, com
habilidades técnicas e científicas na área contábil, aptos para atuarem junto
ao processo de desenvolvimento local e regional, assim como atender à
demanda do mercado das demais regiões, em instituições públicas e/ou
privadas, governamentais e/ou não governamentais, com senso crítico e
reflexivo, de cidadania, pautando-se pela correta e eficiente contribuição
profissional e pela responsabilidade socioambiental. (UFS, 2009).

No projeto do curso, são elencadas características que vão delineando caminhos para
desenvolver a formação profissional, tais como: promover consciência crítica; propiciar o
desenvolvimento da cidadania; oportunizar ações investigativas e extensionistas; promover
ampla formação científica, que permita a apreensão da complexa realidade sócio-econômicoambiental; estabelecer relação entre teoria e prática, contribuindo para a inserção no mercado
de trabalho; interdisciplinaridade; e, estimular a educação como instrumento de inclusão
social sem preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminações (UFS, 2009).
A escolha desse curso para realizar a investigação, visando compreender as
representações de docência universitária de professores formadores de profissionais da área de
contabilidade, se deu em função de ser o espaço em que atua a pesquisadora, o que torna mais
fácil o acesso aos docentes, mas também ocorreu com o intuito de melhor compreender o
contexto para poder nele intervir. Tal escolha, todavia, exigiu o permanente exercício de
tornar desconhecido o familiar, de reconhecer e tentar afastar os preconceitos, julgamentos,
enfim, de exercer a vigilância epistemológica frente ao objeto investigado. Vigilância
epistemológica entendida como um cuidado permanente que o pesquisador precisa ter com as
condições e os limites da validade de técnicas e conceitos, procurando evitar a influência de
noções pré-concebidas (BOURDIEU, 2012) como forma de privilegiar as falas dos sujeitos
em detrimento das concepções prévias e influências de cânones teóricos sobre a construção do
conhecimento. Uma atitude que não é fácil de ser exercida - uma vez que estamos
naturalmente impregnados por uma cultura e historicidade que condicionam a nossa visão de
mundo -, mas que foi facilitada pela natureza da técnica da análise de conteúdo, através da
qual o pesquisador procura valorizar as falas dos sujeitos na construção das categorias e
subcategorias, procurando se distanciar dos dogmas teóricos, ao tempo em vai também
desenvolvendo processos metarreflexivos que levam a um refletir sobre si mesmo na
condução da experiência.
No que concerne aos participantes ou colaboradores da pesquisa, foram definidos sete
professores com formação inicial em ciências contábeis, membros efetivos do quadro docente
do departamento de ciências contábeis que estavam atuando no curso de bacharelado em
ciências contábeis na Universidade Federal no interior de Sergipe, durante o período da
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investigação. A escolha dos sujeitos se justificou por serem docentes que estão em um mesmo
curso e lotados no mesmo departamento e, portanto, partilhando uma realidade e uma tarefa
comum, sobre a qual naturalmente estabelecem processos comunicacionais que concorrem
para a construção de representações sociais (ABRIC, 1994b; JODELET, 1989; MOSCOVICI,
1978). Apesar de o departamento possuir onze professores, dois foram intencionalmente
excluídos por possuírem formação em direito e trabalharem com disciplinas da área da sua
formação na graduação, dois professores estavam afastados para o doutoramento, restando
sete professores contadores que lecionam conteúdos de formação profissional no curso de
ciências contábeis e que, efetivamente participaram da pesquisa permanecendo até o final. Os
sujeitos aderiram voluntariamente a participação na investigação a partir do conhecimento da
natureza do estudo. A identidade dos professores participantes da investigação foi mantida em
sigilo mediante a utilização dos códigos P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7, apresentados sempre no
masculino, para representar, respectivamente, seus depoimentos.
A seguir estão elencadas algumas informações sobre os participantes, adquiridas por
meio de um questionário socioprofissional (APENDICE B), a partir do qual se constatou que
dos sete sujeitos, três são do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Quanto à faixa etária,
apenas um corresponde à faixa entre 51-60 anos, três se encontram na faixa entre 41-50 anos,
e outros três entre 31-40 anos. Todos são graduados, bacharéis em ciências contábeis, sendo
que um também tem formação em administração. Possuem pós-graduação no nível de
mestrado: seis em contabilidade e um em administração, sendo que este último também
possui doutorado na mesma área. Outro aspecto que se evidencia no grupo, ainda em relação à
sua formação acadêmica, é a ausência de formação pedagógica. Apenas um docente teve uma
formação voltada para a docência, todavia voltada para o ensino fundamental.
Tabela 1 – Condição e tempo de experiências na docência
Tempo de
experiência na Regime de
Identificação
docência em
Trabalho
Ingresso
dos sujeitos
2016
na UFS
da pesquisa
Fora da
Na
40 DE
UFS
UFS
2009
3
7
1
P1
2008
8
1
P2
2009
6
7
1
P3
2010
10
6
1
P4
2008
4
8
1
P5
2009
12
7
1
P6
2011
7
5
1
P7
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Atividades
desenvolvidas na UFS
EN

P

EX

A

1
1
1
1
1
1
1

1
1
-

1
1
1
1
1
-

1
1
1
1

Participação
no NDE

1
1
1
1
1
1
1
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Os participantes possuem entre 8 e 19 anos de experiência como docente universitário.
Trabalhando especificamente na UFS, os sujeitos participantes da pesquisa estão situados
numa faixa de tempo de serviço que varia entre 5 anos a 8 anos. Esse dado nos possibilita
identificar que os sujeitos têm uma ligação entre si estabelecida através dos espaços e
condições sociais e culturais que lhes são impostas a partir da vivência institucional, junto à
comunidade local e pelos sujeitos com quem interagem, bem como pela experiência na
docência no ensino superior.
No que concerne ao regime de trabalho todos os participantes se enquadram no regime
de dedicação exclusiva (DE), o que significa que assumem a docência como atividade
principal, portanto, não utilizam a docência como “bico”, todos se encontram sem atuar
diretamente no campo da contabilidade. Além da atividade de ensino de graduação, cinco
estão comprometidos com a extensão, quatro já assumiram cargos atividades administrativas e
apenas dois destes realizam pesquisa de forma contínua. É interessante perceber que todos os
docentes fazem parte do núcleo estruturante docente (NDE) responsável por discutir e refletir
sobre aspectos didático-pedagógicos do curso. Sendo assim, as formas de participação no
desenvolvimento das atividades acadêmicas revelam que existe uma preocupação dos
docentes com situações relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem.
3.4 RECRUTAMENTO DOS PARTICIPANTES E DESENVOLVIMENTO DA COLETA
DE DADOS
Os professores do curso, que correspondiam aos critérios estabelecidos, foram
contatados por e-mail, cujo texto informava a temática do estudo, as razões da escolha dos
participantes e o objetivo e as atividades que seriam desenvolvidas: entrevista semiestruturada
com duração entre uma hora e meia a duas horas e a narrativa biográfica profissional. Todos
os professores convidados aceitaram o convite, mostrando-se motivados e interessados em
colaborar com a investigação. Assim, foram marcados os encontros com os participantes no
intuito de realizar as entrevistas, conforme disponibilidade de cada participante. A escolha do
espaço físico e o horário para a efetivação da entrevista ficou a cargo de cada participante,
desde que o local fosse num ambiente tranquilo e aconchegante sem interferência de terceiros.
As entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto a setembro de 2016, em
horários e lugares diversos. Três docentes participantes preferiram realizar a entrevista nos
seus próprios gabinetes, no departamento de ciências contábeis. Porém, quatro participantes
optaram por realizar a entrevista na própria casa. Para cada entrevista realizada foi observado
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antes o ambiente, quanto à tranquilidade e harmonia, assim como se testou e utilizou dois
gravadores, mantendo-se o cuidado e o zelo para com a recolha dos dados, fundamentais para
o bom andamento da pesquisa.
No primeiro momento, buscou-se um clima descontraído favorável para a realização da
entrevista. A pesquisadora agradeceu a disposição de participar da entrevista, recolocou o
objetivo e duração estimada da entrevista, advertiu sobre o caráter às vezes intimista das
questões, alertando que os participantes se sentissem à vontade para responder ou abster-se
em qualquer questão. Explicou a formas de garantia do anonimato e do caráter restrito do uso
das informações presentes (LUDKE; ANDRÉ, 1986; BODGAN; BIKLEN, 1994); pediu
autorização para gravar em áudio a entrevista; apresentou o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (APÊNDICE A), ao tempo que convidou a ler e assinar. Em seguida, os
participantes da pesquisa foram solicitados a responderem ao questionário de informação
socioprofissional (APÊNDICE B), instrumento utilizado com a finalidade de caracterizar o
perfil dos docentes participantes da pesquisa, que possibilitou a descrição apresentada no item
3.3 dessa seção. Também se colocou à disposição para fornecer os resultados do estudo.
Cabe registrar que na primeira entrevista era grande, mesmo que imperceptível, a
ansiedade da pesquisadora. A alegria de estar começando, propriamente, o trabalho de campo,
o desejo de que tudo desse certo, conforme o planejado e, ao mesmo tempo, lidar com a
incerteza quanto ao resultado daquela interação, exigiu um controle emocional e uma
sensibilidade para estar sempre aberta e disponível. Neste caso, é importante salientar que a
escuta sensível foi fundamental, assim como o cultivo da paciência. Logo no início dessa
entrevista, surgiu um primeiro imprevisto: outro professor interrompeu a entrevista, ao entrar
na sala para nos cumprimentar. Após esse incidente, colocamos uma informação de que
estávamos realizando uma entrevista para que não acontecessem mais interrupções. As outras
entrevistas ocorreram sem interrupções por parte de terceiros.
Durante o desenvolvimento das entrevistas, de modo geral, o clima foi de cordialidade e
de respeito mútuo. Os participantes iam se revelando à medida que iam respondendo as
questões, sentindo-se mais confortáveis, à vontade e mais confiantes. Talvez o fato de ter
iniciado com uma situação dilemática tenha favorecido para que eles expressassem sobre o
que sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer ou fizeram. Assim, a cada
pergunta, a maioria dos participantes relatava detalhadamente a situação, exemplificando,
contando casos que aconteciam em sala de aula, atitudes dos alunos e próprias, manifestando
descontração e necessidade de expor os seus anseios, desejos e dificuldades vivenciadas no
processo de ensino e aprendizagem na universidade. Por vezes, se requeria da pesquisadora
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uma sinalização de concordância ou discordância com a sua fala, através de expressões do
tipo: “você entende” ou “você sabe”. O que foi correspondido por meio de sinais de
entendimento e estímulos usando gestos ou sinais verbais. Durante a realização das entrevistas
adotou-se uma postura de atenção e respeito aos sentimentos, afetos pessoais e às
singularidades dos participantes da pesquisa.
Era perceptível a necessidade dos participantes de falar sobre o seu fazer docente, das
tentativas de resolver seus dilemas e desafios da docência, demonstrando a necessidade de
alguém para escutar suas queixas frente às atitudes dos discentes, da instituição, dos seus
pares e da sua própria vulnerabilidade nesse processo. Tudo isso nos levou a concluir que
faltam espaços para o professor dialogar com seus pares sobre o seu cotidiano que se articula
às experiências da docência, refletindo sobre a sua própria prática. Desta forma, ficou
evidenciada a “solidão pedagógica” dos docentes participantes, de tal forma que a entrevista
terminou sendo também vivenciada como um espaço para a expressão de suas queixas,
expectativas de realizações, desafios e de reflexão sobre a prática.
Entretanto, saber escutar nem sempre é tarefa fácil. Requer uma constante atenção, uma
escuta sensível, livre de preconceitos e teorias preconcebidas. Algo que nem sempre é fácil
para o pesquisador ou pesquisadora que também vivencia as situações explanadas pelos
participantes. Neste sentido, é desafiador para a entrevistadora ficar nessa posição de escuta,
sem emitir sua opinião. Houve um cuidado quanto à natureza da intervenção realizada pela
pesquisadora, que procurou não interromper o pensamento dos participantes, ao tempo que foi
seguindo o fluxo do que eles colocavam, buscando um equilíbrio entre deixar fluir o
pensamento do participante e provocar aspectos mais diretamente ligados ao objetivo da
pesquisa, o que se constituiu em um processo desafiador, que requereu uma escuta sensível, o
não julgamento e o respeito à fala do outro. Pontos cruciais para o desenvolvimento dessa
etapa, durante a qual, se buscou lidar com as próprias fragilidades da pesquisadora na relação
como o entrevistado.
A entrevista trouxe outro desafio que exigiu também atenção redobrada diante de
formulações inconclusas, pressuposições de que a entrevistadora, por ser colega sabia o que se
estava querendo dizer sobre o contexto pesquisado. Nessas situações foi necessário solicitar
esclarecimentos sobre o que estavam falando por se tratar de uma pesquisa cientifica.
No decorrer da entrevista atentou-se, não somente para as falas vindas dos participantes,
mas também para expressões corporais, gestos, configurações faciais, pausas, movimentos
reveladores de constrangimento, ansiedade, impotência, nervosismo aparente, satisfação,
desejo, dentre outros sentimentos, bem como as suas atitudes, valores, crenças e convicções
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que se evidenciavam como presentes no cotidiano da sua docência. Em alguns momentos, a
maioria dos participantes, ao responder as questões, revelou emoções (suspiro, olhos
lacrimejando, redução do tom da voz, às vezes até mesmo com tremor) ao fazer referência às
condições socioeconômica dos alunos do curso, nos momentos de exposição de sua condição
de docente no regime de dedicação exclusiva, exigido pela instituição e quando mostraram
insatisfação por estarem distantes da prática profissional, em escritórios de contabilidade ou
empresas.
Na opinião dos participantes, a entrevista foi desenvolvida com tranquilidade e
provocou reflexões importantes sobre o ser e fazer docente, como narrado a seguir:
Rever algumas práticas para que os alunos participem mais da aula, tentar
implementar os jogos para estimulá-los e motivá-los. Utilizar mais os
exemplos deles, as experiências no escritório, na empresa para trazer a parte
prática e ajudar no entendimento do que for abordado. Algumas coisas eu já
estou tentando, como ser menos radical, e ser mais flexível com algumas
questões como, por exemplo, a data de prova, ser compreensiva com as
dificuldades dos alunos. Mas tudo isso é muito difícil, porque nem tudo a
gente sabe como fazer, mas temos que refletir sobre essas questões, para ser
um docente melhor. (P5).
Não tinha antes parado para pensar sobre muito do que foi perguntado, foi
bom para chamar minha atenção sobre esses assuntos, sobre o meu fazer
como docente, em que eu posso melhorar, aprender e mudar, e a gente
precisa parar para refletir sobre essas coisas. (P4).
Este seu trabalho pode nós ajudar a refletir sobre essas questões, quem sabe
ajudar a melhorar o curso da UFS de ciências contábeis. É importante essa
iniciativa, pesquisa os professores e suas práticas. (P7).
Parar para pensar sobre o ensino e a aprendizagem, de que profissional
estamos falando, quais as competências do profissional, poder falar do
pessoal e do profissional para mim é muito importante essas discussões, nem
sempre temos com quem discutir esses assuntos, que envolvem as nossas
experiências de ensino, precisamos refletir e discutir mais sobre esses temas,
sobre o nosso fazer. (P2).

Essa experiência vivenciada pelos sujeitos da pesquisa (pesquisadora e participantes) se
configurou como um espaço de confiança, de compartilhamento e de reflexão sobre a prática
docente, em que os desafios, dilemas, preocupações, sucessos e insucessos, foram
externalizados de forma implícita ou explicitamente.
O desenvolvimento da coleta de dados das narrativas biográficas foi realizado em duas
etapas. Na primeira etapa, solicitou-se por e-mail, que os participantes escrevessem suas
narrativas biográficas contando experiências pessoais e profissionais vivenciadas ao longo da
vida, que contribuíram para construir o (a) docente que se é hoje. Ficou acordado que,
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posteriormente, seria feita uma leitura prévia pela pesquisadora das narrativas para detectar
necessidades de esclarecimentos sobre as experiências narradas ou outras informações, tendo
em vista que era a primeira vez que os participantes desenvolviam uma atividade desse porte e
eles estavam preocupados se estariam realizando a atividade a contento.
Na segunda etapa foram solicitados aos participantes, por e-mail, alguns
esclarecimentos sobre alguns os fatos narrados que não traziam de forma clara os sentidos e
significados para os sujeitos das experiências vividas, com o intuito de potencializar a
reconstrução de sua vivência pessoal e profissional de forma reflexiva. Assim, foram
devolvidos os textos, para que fossem explicitados, se possível, os pontos solicitados. Tal
como, por exemplo, quando um participante falou sobre a atitude que tem na condução da
aula frente a determinada postura de desinteresse dos estudantes, atribuindo a forma como
conduz a situação à sua formação na graduação, sem deixar claro o porquê e como isso foi
fundamental para o seu agir na docência.
O processo de escrita e de complementações da narrativa, a partir das provocações da
pesquisadora, foi realizado com tranquilidade. Todos os participantes se colocaram à
disposição para qualquer esclarecimento, desde o início dos trabalhos. Para os participantes, a
narrativa biográfica foi uma tarefa interessante, que repercutiu como boas lembranças sobre o
processo formativo, assim como tiveram lembranças não tão agradáveis. Alguns participantes
externaram que esse processo, do narrar e suas experiências, de voltar atrás, de pensar as
coisas, significou recordar fatos esquecidos que, a princípio, não tinham feito até então
nenhuma relação com o que viveram, pensando e repensando os caminhos que trilharam para
chegar à docência e ao docente que se é. No entanto, revelaram que essa atividade da pesquisa
fez refletir sobre o ser e agir docente; uma verbalização que foi apontada pelos participantes
P2, P3, P6, P5 e P7.
Tudo isso evidencia que relacionar o passado ao presente nos ajuda a compreender as
representações que orientam nossa prática. Ao refletir sobre suas ações um participante
questionou suas próprias crenças, atitudes, valores e concepções, como apontado no relato:
[...] eu percebo a partir dessa imersão do narrado que sou uma professora
mais humana. E isso tem muito a ver com a situação que estou vivendo hoje,
como aluna do curso de doutorado. Percebo o quanto os professores são
generosos conosco, alunos. E essa generosidade que hoje recebo me
comoveu e me comove e vem me ajudando também a me transformar eu
uma pessoa mais humana e, consequentemente, numa professora mais
humana. (P5).

O que corrobora as formulações de autores como Josso (2004), referidas anteriormente,
de que esse movimento reflexivo pode se constituir como um processo formativo, na medida
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em que o participante é capaz de perceber, se dar conta, provocar mudanças em si,
aprendendo uma vez que vai ressignificando suas crenças e concepções; reconhece que nem a
pessoa nem o profissional são neutros e que, através dessa reflexão, pode contribuir para
compreender o seu ser e fazer docente, as causas que originam suas atitudes e possibilidades
de mudanças efetivas.
Em síntese, os dados obtidos mediante a entrevista e a narrativa biográfica
possibilitaram a explicitação dos sentidos e significados atribuídos pelos participantes à
docência universitária na formação de profissionais da área de contabilidade, evidenciando
ambiguidades e contradições, no que tange a atitudes, valores, percepções e grau de
consciência e compreensão acerca do objeto em análise. Além disso, permitiram a
compreensão acerca do processo de construção dessas representações de docência.
3.5 TRATAMENTO DOS DADOS
Essa seção encontra-se estruturada em duas partes. A primeira refere-se ao tratamento
dos dados relacionados à entrevista semiestruturada que possibilitou a definição de categorias,
subcategorias e a interpretação dos resultados com a elaboração das inferências. A segunda
parte se dedica a explicitação do tratamento dos dados oriundos das narrativas biográficas,
cujas categorias foram previamente concebidas relacionadas aos eixos temáticos e questões
apresentadas aos sujeitos.
3.5.1 Tratamento dos dados obtidos na entrevista semiestruturada
O processo de tratamento dos dados levou em consideração a teoria das representações
sociais que privilegia a linguagem tomando o discurso dos sujeitos ponto de partida. Optou-se
pela técnica de análise de conteúdo, por que ela permite, conforme Chizzotti (2006, p. 98),
“[...] compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou
latente, as significações explícitas ou ocultas”. Uma ideia que também é legitimada por
Gomes, (2010, p. 84), quando afirma que “através da análise de conteúdo, podemos caminhar
na descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que
está sendo comunicado”.
Nesse estudo, no tratamento dos dados buscou-se desvendar o sentido do depoimento
dos sujeitos, fragmentando o seu conteúdo em unidades de sentido, ou seja, uma formulação
sintética bastante conectada com o pensamento do participante e os temas a elas relacionados.
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Em seguida, foi feita a reintegração dos dados fragmentados pela análise na forma de
categorias e subcategorias. Assim, na análise do conteúdo das entrevistas, as categorias
surgiram dos dados fornecidos pelos sujeitos, embora inspiradas no referencial teórico.
Procedeu-se, deste modo, a categorização emergente em que “o sistema de categorias não é
fornecido, resultando antes da classificação analógica e progressiva dos elementos. […] O
título conceptual de cada categoria, somente é definido no final da operação” (BARDIN,
1977, p. 119).
Desse modo, a análise de conteúdo permitiu visualizar os núcleos organizadores dos
discursos, as variáveis e categorias, bem como os conflitos e consensos estabelecidos nas
pessoas e suas interações relacionados aos grupos estudados. Também possibilitou observar
os dados por meio de uma visão ampla, na qual o conjunto do material coletado permitiu
construir categorias do grupo, fornecendo insumos visando acessar as representações sociais
dos participantes da pesquisa sobre ensino, aprendizagem, avaliação e formação profissional.
Tudo isso inspirado no objetivo deste trabalho e o tratamento da informação contida nas
mensagens das respectivas entrevistas semiestruturadas, envolvendo a análise dos
significados, que nos permitiu classificar os diferentes elementos procedentes da entrevista.
Esse processo envolveu três etapas, que foram adotadas no tratamento de dados nessa
pesquisa: a) pré-análise; b) exploração do material; c) interpretação dos resultados, (BARDIN,
1977). Todas as entrevistas foram transcritas e devidamente analisadas, garantindo-se assim
as regras de exaustividade, exclusividade, homogeneidade, objetividade e produtividade para
o processo de análise categorial.
Na pré-análise se organizou o material a ser analisado com o objetivo de torná-lo
operacional, começando pela transcrição das entrevistas semiestruturadas, realizada na integra
pela própria pesquisadora. Nesse procedimento observou-se, nas falas dos sujeitos, o tom de
voz, as paradas para reflexão, os risos, o retorno à questão, momentos de tensão e
descontração, dentre outros, na tentativa de construir uma matriz de interpretação. Tal
direcionamento exigiu da pesquisadora tempo e esforço para uma escuta atenta e
comprometida com a fidedignidade do conteúdo; um trabalho interessante por permitir uma
familiarização inicial com o conteúdo trazido pelos participantes da pesquisa, o que facilitou a
sistematização das ideias e a organização de todo o material sob análise, começando pela
leitura flutuante, ou vertical, do conjunto do texto transcrito, de forma atenta e cuidadosa.
Essa fase possibilitou um contato maior com os conteúdos oriundos da coleta de dados,
traduzindo-se em um momento importante para a análise de conteúdo, isto porque deu início
ao reconhecimento do texto, apresentando as primeiras impressões e orientações, na tentativa
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de apreender, de uma forma individual e, depois, global, as principais ideias e os seus
significados gerais. Logo após, iniciou-se um processo de percepção sobre o sentido da fala
do sujeito, ao tempo em que eram destacados trechos essenciais e descritivos do pensamento
de cada participante, levando em consideração o objetivo da pesquisa. Assim, os temas
recorrentes no discurso expresso pelos participantes da pesquisa, eram identificados na
perspectiva de dar início a classificação dos dados.
A segunda etapa, de exploração do material, referente à seleção das unidades de análise
ou significados, teve como finalidade a definição de categorias. Ou seja, referiu-se a análise
categorial que, para Bardin (1977, p. 37), consiste no “método das categorias, espécie de
gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos elementos de significação
constitutivos da mensagem”. A partir dessa perspectiva, optamos pela análise temática, que
emerge dos discursos dos entrevistados, durante a qual realizamos os recortes de parágrafos
separando os dados por assunto (juntando nas gavetas). Neste sentido, o tema era escolhido
pela pesquisadora com base nas unidades de sentido, construídas a partir das entrevistas de
cada participante, isto é, por meio de uma aproximação com o que disse o participante. Seja
considerando diretamente a fala concreta contida na mensagem explícita, seja considerando as
significações não aparentes do contexto, tendo em vista os interesses e objetivos de pesquisa,
o material estudado e as teorias embasadoras.
Assim, foram sendo construídos os temas que as representavam. A organização desta
análise foi importante para ajudar na sistemática das demais que se seguiriam. Com a
finalidade de organizar a análise, o texto foi estruturado por parágrafos separados por um
espaço, em que cada parágrafo foi iniciado com o tema (escrito em maiúsculo), seguido da
unidade de sentido (escrito em minúsculo) e da unidade de contexto (fala do sujeito
entrevistado), sendo que no final tinha um código para identificar o entrevistado (P1, P2 etc.),
atribuindo-se uma cor, no texto, para identificar cada participante. Ao longo da análise dos
textos de cada entrevista, os pensamentos dos participantes que tinham temas semelhantes
atrelados às respectivas unidades de sentidos foram agrupados na perspectiva de definir
categorias e subcategorias posteriormente. Uma tabela contendo somente os temas e as
unidades de sentido foi criada com a finalidade de tornar a busca mais rápida e, na medida em
que surgiam novos temas ou unidades de sentidos, esses eram acrescidos à tabela original.
Após esses passos, ou seja, com o texto da entrevista de cada participante organizado,
com os temas, unidades de sentido e unidade de contexto, organizados em parágrafos com
identificação do participante por meio do código e cor, realizamos a classificação, em ordem
alfabética com auxílio do computador (classificação do texto – link A/Z). Em seguida,
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juntamos todos os textos, colocando um abaixo do outro e, novamente realizamos uma nova
classificação, agora envolvendo os textos de todos os participantes da pesquisa. Assim,
agrupamos todos os temas e criamos subdivisões, nas quais também foram incluídas as
unidades de sentido, que foram aglutinadas em temas maiores que as representavam. Esse
esforço foi necessário para garantir a exclusividade, isto é, para que a unidade de registro
pertencesse a uma única categoria. Toda essa sistematização foi desenvolvida visando a
formulação das categorias de análises, nas quais organizamos as falas dos sujeitos que
explicitavam sentidos convergentes resguardando assim a sua homogeneidade. Esse processo
também foi realizado com exaustividade, ou seja, foi assegurado que a análise de todas as
entrevistas com a finalidade de que cada categoria abrangesse por completo o conjunto das
unidades de sentido colocadas sob seu teto, sendo analisadas à luz do referencial teórico,
juntamente com as suas subcategorias, que passaram a estruturar o sistema de categorias
resultante da análise de conteúdo das sete entrevistas, levando-se em consideração a sua
objetividade e a produtividade, que nesse caso se buscou atingir ao construir categorias que
tivessem relação com o objetivo e as questões de pesquisa. Seu detalhamento é apresentado
conforme especificado a seguir: Categorias correspondendo (1; 2; 3; 4 e 5); Subcategorias
(1.1 e 1.2; 2.1; 2.2 etc.); Dimensões ( 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3; 2.1.1; 2.1.2 etc.), que nuances
apresentadas pelos participante (1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.1.2.3; 2.2.1.1 etc.). A seguir, apresentamos
o quadro 4 com a síntese do sistema de categorias.
QUADRO 4 - Sistema de categorias da análise das entrevistas
CATEGORIAS DE ANÁLISE
1 CONCEPÇÃO DE PROFISSIONAL A SER FORMADO
1.1 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
1.1.1 De natureza técnica e instrumental
1.1.2 De natureza técnica e gerencial
1.1.2.1 Capaz de se adaptar as mudanças
1.1.2.2 Capaz de gerenciar informações
1.1.2.2.1 Capaz de expressar a informação por meio de relatórios escritos
1.1.2.3 Capaz de tomar decisões
1.1.3 De natureza socioafetiva
1.2 ATITUDES PROFISSIONAIS
1.2.1 De natureza autônoma
1.2.2 Espírito investigativo
1.2.3 De natureza ética
1.2.4 Compromisso com sua formação continuada
2. PERSPECTIVAS DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAL
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2.1 FINALIDADE DA FORMAÇÃO
2.1.1 Garantir boa base teórico-cientifica ao estudante, futuro profissional
2.1.2 Garantir uma formação voltada para uma aproximação da prática profissional
2.1.3 Expectativa de mudança em atendimento às exigências da Internacionalização das normas
contábeis e da sociedade
2.1.4 Articular o ensino à pesquisa
2.1.5 Preocupação com a ética profissional
2.1.6 Desenvolver competência relacional
2.1.7 Trabalhar na perspectiva de transformação da realidade
2.2 ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA
2.2.1 Valorização da teoria
2.2.1.1 Valorização da teoria pela teoria
2.2.1.2 Valoriza a teoria, mas reconhece a prática com base em exercícios hipotéticos
2.2.1.3 Valoriza a teoria, mas reconhece o valor da prática contábil
2.2.2 Valorização da prática profissional na formação
2.2.2.1 A partir de situações autênticas
2.2.2.1.1 Com base em manuais acadêmicos
2.2.2.1.2 Através de casos concretos que traz para a sala
2.2.2.1.3 Profissional que vem para falar de situações reais
2.2.2.1.4 Estudantes que atuam na área profissional
2.3 DIMENSÃO ATITUDES E VALORES
2.3.1 Meios (ou caminhos) para a formação ética
2.3.1.1 Através da Reflexão
2.3.1.1.1 Formando profissionais a partir do desenvolvimento de atitudes e valores
éticos através da reflexão tomando como base o estudo de caso
2.3.1.1.1.1 Importância do estudo de caso
2.3.1.1.1.2 Importância do debate e do desenvolvimento do pensamento crítico
2.3.1.2 Através da Prescrição
2.3.1.2.1 De forma direta pelo professor
2.3.1.2.2 A partir de situações vivenciadas com / pelos estudantes
2.3.2 Atribuição da formação ética
2.3.3 Através das atitudes docentes e discentes frente ao processo de ensinoaprendizagem
2.3.3.1 Centradas nos estudantes
2.3.3.2 Centradas no professor
2.4 ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
2.4.1 Envolvimento do estudante no processo de ensino-aprendizagem
2.4.1.1 Apresentação do plano da disciplina
2.4.1.2 Através da forma de condução (mediação do professor)
2.4.1.2.1 Motivar e incentivar
2.4.1.2.2 Conhecer e diagnosticar os alunos
2.4.1.2.3 Desenvolver competências relacionais
2.4.1.2.4 Desenvolver o pensamento crítico
2.4.1.2.5 Sanar dificuldades de aprendizagens dos alunos
2.4.1.2.6 Se atualizar e se adaptar às mudanças
2.4.1.2.7 Saber utilizar os recursos de ensino
2.4.1.2.8 Valorizar a prática profissional na sala de aula
2.4.1.2.9 Articular ensino e pesquisa
2.4.2 Lógica de abordagem dos conteúdos
2.4.2.1 Dificuldades dos estudantes
2.4.2.2 Atitudes dos docentes frente às dificuldades dos estudantes
2.4.2.2.1 Sensibilidade para trabalhar lacuna dos estudantes
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2.4.2.3 Ênfase na exposição teórica
2.4.2.3.1 De forma exclusivamente teórica
2.4.2.3.2 Exposição teórica interagindo com outras abordagens
2.4.2.3.3 Ênfase na memorização dos conteúdos por meio dos exercícios
2.4.2.3.4 Utiliza formas de abordagens variadas
2.4.2.3.5 Seminário/ papel do seminário
2.4.2.3.6 Envolvimento do estudante através do ensino com pesquisa
2.4.3 Estratégias de avaliação da aprendizagem
2.4.3.1 Foco da avaliação
2.4.3.1.1 Numa visão reducionista
2.4.3.1.2 Numa visão mais ampliada
2.4.3.1.3 Avaliação depende do contexto
2.4.3.2 Natureza da avaliação
2.4.3.2.1 Concepção de avaliação tradicional
2.4.3.2.1.1 Como questões de múltipla escolha
2.4.3.2.1.2 Como treinamento para realização de exame
2.4.3.2.1.3 Como instrumento para verificar a compreensão do aluno
2.4.3.2.1.4 Como continuidade da resolução de exercícios
2.4.3.2.2 Avaliação processual
2.4.3.3 Atitudes docentes frente à avaliação
2.4.3.4 Atitudes docentes frente à avaliação a partir da visão dos estudantes
2.4.3.4.1 Quanto à forma como os estudantes reagem à avaliação
2.4.3.4.1.1 não processual
2.4.3.4.1.2 processual
2.4.3.4.2 Quanto ao desempenho dos alunos na avaliação.
2.5 RELAÇÃO PROFESSOR-ESTUDANTE
2.6 RELAÇÃO PROFESSOR-PROFESSOR
3. FATORES QUE INTERFEREM NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
3.1 DIFICULDADES ENFRENTADAS NA FORMAÇÃO
3.1.1 No nível do currículo
3.1.2 No nível do exercício da prática profissional
3.1.3.1 Importância do Estágio
3.1.3.2 Aproximação com prática profissional
3.1.2.3 Em função das condições dos docentes
3.1.3 No nível do desempenho/mediação
3.2 LACUNAS FORMATIVAS DO DOCENTE
4. CONCEPÇÃO DE DOCENTE
4.1 AUTOPERCEPÇÃO
4.1.1 Como bom professor
4.1.2 Comprometido/intransigente/rigoroso
4.2 SATISFAÇÃO DOCENTE A PARTIR DA REALIZAÇÃO DO ESTUDANTE
4.3 DESAFIOS E EXPECTATIVAS DOS DOCENTES
4.3.1 Relacionadas aos estudantes
4.3.2 Relacionadas ao docente
4.3.3 Relacionadas à prática profissional
4.3.4 Relacionadas às relações interpessoais
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5. REFLEXÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA ENTREVISTA
5.1 PRODUZIU REFLEXÕES SOBRE A PRÓPRIA PRÁTICA DOCENTE
5.1.1 Provocou a reflexão individual
5.1.2 Necessidade da reflexão coletiva sobre o fazer docente
5.1.3 Provocou a percepção da necessidade de pesquisas coletivas sobre a docência
5.1.4 Provocou o reconhecimento de necessidades formativas
Fonte: Dados da pesquisa (2017).

Essa etapa, além de ser trabalhosa porquanto feita manualmente, também exigiu um
cuidado rigoroso em relação à compreensão das mensagens, atentando para a relevância do
dito e do não dito pelos participantes, uma vez que, nem sempre os entrevistados explanam o
que pensam e sentem, sendo necessária a leitura das entrelinhas, procurando revelar o que está
implícito e que se torna importante para a pesquisa, principalmente quando se busca as
representações sociais dos sujeitos. De fato, a análise categorial possibilitou uma riqueza
neste estudo das interpretações e a construção de inferências. Tratou-se da fase da descrição
analítica, a qual diz respeito ao corpus, entendido como qualquer material textual coletado e
submetido a um estudo aprofundado, orientado pelas suposições e referenciais teóricos. A
codificação, a classificação e a categorização são básicas nesta etapa (BARDIN, 1977).
Na última etapa da análise de conteúdo procedeu-se a construção das inferências,
interpretação dos dados organizados em torno das categorias. As inferências aqui
compreendidas como elaborações decorrentes do esforço de dedução pelo raciocínio da
pesquisadora, admitindo como verdade uma proposição que não é conhecida diretamente, mas
que se evidencia a partir da sua associação com outras proposições já admitidas como
verdadeiras (ABBAGNANO, 2007). Assim, a descrição detalhada dos dados das entrevistas,
com apoio da categorização, colocou em relevo as contradições, ambiguidades, atitudes,
sentimentos de cada participante, sobre o processo de ensino-aprendizagem na formação de
profissionais da área da contabilidade, evidenciando as diferenças de perspectivas entre os
participantes do curso, o que possibilitou uma análise mais consistente do conjunto dos dados.
Essa análise nos permitiu formular cinco proposições interpretativas ou inferências, a saber: o
contador na contemporaneidade concebido como um profissional autônomo e com múltiplas
competências; ambiguidade entre a importância da prescrição do código de ética e a descrença
na possibilidade de sua generalização (concretização) no campo da contabilidade; a formação
de competências desejáveis para os futuros profissionais é concebida, principalmente, em
decorrência da apropriação de teorias e técnicas; a formação ética concebida numa
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perspectiva essencialmente cognitivista e; avaliação da aprendizagem centrada na mensuração
de conteúdos teóricos e técnicos assimilados pelos estudantes. Sendo que duas delas se
relacionam com a primeira questão de pesquisa e as outras três com a segunda questão. Todas
elas serviram de base para a discussão dos resultados, com vista a obter a resposta às questões
de pesquisa e à formulação de conclusões acerca dos objetivos.

Figura 3 – Relação entre questões de pesquisa e inferências
Fonte: Elaboração própria (2018).

Em síntese, no tratamento dos dados das entrevistas semiestruturadas, realizado por
meio da análise de conteúdo buscou-se construir um sistema de categorias e a elaboração das
inferências, conforme esquema apresentado na Figura 4.
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Figura 4 - Passos utilizados na análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas
Fonte: Elaboração própria com base em Bardin (1977).

3.5.2 Tratamento dos dados obtidos na narrativa biográfica
O tratamento dos dados recolhidos por meio das narrativas biográficas baseou-se na
análise de conteúdo, tendo sido, no entanto, definidas a priori as categorias, pela
pesquisadora, de tal forma que os eixos temáticos estruturantes das questões das narrativas
acabaram se convertendo em categorias. Nesta perspectiva, a pesquisadora classificou
diretamente as unidades de análises ou significação de acordo com estas categorias prévias e
elaborou as subcategorias (BARDIN, 1977). Ciente da limitação dessa análise quanto a
abrangência de novos conteúdos importantes que poderiam não se encaixar nas categorias
previamente elaboradas, em virtude do engessamento que estas poderiam causar, buscamos
trabalhar com os eixos temáticos em tornos dos quais os participantes foram convidados a
narrar, procurando expressar as categorias de forma mais ampla, o que levou à elaboração de
subcategorias que, juntamente com as categorias, se constituíram como a base para a análise
dos dados de forma entrelaçada com o sistema teórico-conceitual.
Nessa etapa foram lidas todas as narrativas e, em seguida, organizadas em um quadro
apresentado por eixo categorial. Assim, foram agrupadas as narrativas dos setes participantes
por categorias com suas respectivas unidades de contextos e, em seguida, foram criadas as
unidades de sentido e as subcategorias, atentando-se para as dimensões e as nuances. Essa
classificação foi realizada com a intenção de cruzar elementos da identidade dos participantes
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a partir de uma análise das trajetórias do vivido que influenciaram na forma do ser e do agir
na docência com os achados da entrevista semiestruturada. A escrita das narrativas, de acordo
com cada participante, variou em profundidade e extensão. A maioria dos participantes deu
ênfase às suas histórias de vida partindo do contexto familiar, das relações estabelecidas com
outros sujeitos e as influências sofridas. Outros centraram mais nos processos vivenciados no
contexto educacional, relatando desde a escola básica até a pós-graduação, enquanto a
minoria focou na graduação e pós-graduação. Também houve participante que priorizou as
experiências do contexto profissional considerando as influências sofridas que se constituíram
como fundamentais para exercer a docência. Essas escritas resultaram na apresentação de
dados que se tornaram ricos para o objeto em estudo, constituindo um processo que se
configurou como um caminho para acessar as representações e seu processo de construção,
uma vez que, ao elaborar seu discurso, o sujeito atualiza sentimentos, valores, crenças e
percepções de experiências passadas, o que favoreceu a identificação de alguns elementos
dessas representações.
A seguir apresentamos o quadro 5 com os eixos temáticos, representando as categorias
e suas subcategorias respectivas.
Quadro 5 - Síntese de categorias da análise das narrativas biográficas
CATEGORIAS
Ser Docente
Contextos que
influenciaram
seu ser docente
Relação teoria
e prática
Relações
interpessoais

SUBCATEGORIAS
Características pessoais na relação com os alunos
Princípios e valores que norteiam sua vida e prática docente
Contexto familiar
Contexto escolar
Contexto universitário (graduação e pós-graduação)
Contexto profissional no campo da contabilidade
Experiência na docência do ensino superior
Experiência com o conselho de contabilidade
Vivências no seu processo formativo (graduação e pós-graduação)
Vivências que oportunizam aos discentes
Vivências no seu processo formativo (graduação e pós-graduação)
Vivências que oportunizam aos discentes

Fonte: Elaboração própria (2017).

O tratamento dos dados com base na análise de conteúdo de Bardin (1977) contribuiu
para diminuir a influência de concepções prévias, pressupostos teóricos e crenças oriundas da
experiência profissional presentes na historicidade da pesquisadora.
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4. REPRESENTAÇÕES DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE PROFESSORES QUE
ATUAM NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE
Esta seção tem por finalidade apresentar a discussão dos resultados da pesquisa
expressa na forma de inferências construídas a partir da análise dos dados, num processo
dialógico entre as ideias trazidas pelos sujeitos participantes da pesquisa e os referenciais
teóricos por eles convocados, com vistas a responder ao objetivo deste estudo, qual seja
compreender as representações da docência universitária de professores formadores de
profissionais da contabilidade, em outros termos, acessar os elementos que compõem o
universo dos significados dessas representações.
Está estruturada em duas subseções nas quais se desenvolve a discussão das
inferências a elas relacionadas, tendo como norte as questões da pesquisa, quais sejam: como
os participantes representam os dilemas e desafios do profissional da contabilidade na
contemporaneidade? Como os docentes participantes da pesquisa concebem o ensino e a
aprendizagem na perspectiva de formar profissionais da contabilidade?
4.1 DILEMAS E DESAFIOS DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE NA
CONTEMPORANEIDADE
Esta subseção buscou responder à primeira questão de pesquisa que se refere aos
dilemas e desafios dos profissionais da contabilidade, quais sejam: a concepção do contador
na contemporaneidade como um profissional autônomo e com múltiplas competências e a
ambiguidade entre a importância da prescrição do código de ética e a descrença na
possibilidade de sua concretização no campo da contabilidade.
4.1.1 O contador na contemporaneidade concebido como um profissional autônomo e
com múltiplas competências
Esta inferência coloca em evidência a visão da totalidade dos docentes participantes da
pesquisa do profissional contador na contemporaneidade como um sujeito que exerce sua
profissão com autonomia tendo como base um conjunto de competências cognitivas e
técnicas. Dentre os indicadores desta inferência estão os dados reiterados que emergem dos
depoimentos críticos em relação ao perfil do profissional contábil, historicamente construído
e, ainda, predominante no contexto atual, como ilustram os depoimentos apresentados a
seguir:
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[...] profissional técnico tem uma visão mais da contabilidade financeira e
fiscal. É um profissional com conhecimento limitado, ele debita, credita, faz
os registros, controla o patrimônio. (P7).
[...] tem uma visão voltada para o fisco, muito mais restrita para atender às
regras, às leis e às normas [...] atender àquelas necessidades que são mais
relacionadas com registro, controle, acompanhamento, buscando
atendimento ao fisco e se baseia em normas e regras para seguir [...]. (P3).
Profissional que sabe manusear o sistema [...] que está só escriturando os
livros e apurando os impostos mensalmente. (P1).

Pode-se perceber que os participantes questionam o perfil profissional que executa
tarefas prescritas e restritas, para atender exclusivamente a interesses das empresas privadas
ou estatais e desenvolve suas atividades de forma instrumental, mecânica, apoiando-se nos
conhecimentos técnico-científicos adquiridos, “padronizados cujos modos operatórios são
codificados e conhecidos de antemão, em forma de rotinas, de procedimentos ou mesmo de
receitas” (TARDIF, 2010, p. 248).
A concepção restrita do profissional da contabilidade, no Brasil, remonta ao século
XIX, com os cursos profissionalizantes voltados para atender o contexto social, político e
econômico do período colonial, com o objetivo de realizar o controle dos gastos públicos e
das atividades comerciais que começaram a se expandir naquela época (SCHMIDT, 2000). A
atividade se estabelece com o objetivo de implementar o registro e o controle do patrimônio
das organizações (públicas e privadas) cujas normas eram pré-estabelecidas. Ao longo do
tempo, foi se ampliando para acolher as demandas do desenvolvimento econômico do país e
da sociedade, tendo em vista o crescimento dos negócios em diversas áreas e o crescimento
dos serviços públicos, regrados por uma legislação que ditava as normas a serem seguidas por
este campo (LEITE, 2005). A contabilidade, assim compreendida, acabou por se caracterizar
como um campo de trabalho que se desenvolveu de forma “subserviente às determinações
legais e, nesse aspecto, sempre se mostrou eficiente” (LAFFIN, 2002, p. 81).
É importante salientar que essa concepção restrita de profissional, que teve sua origem
no técnico em contabilidade, também foi estendida ao contador formado nas instituições de
nível superior, a despeito da inclusão de novas funções no campo da profissão contábil que
exigiam capacidades outras, não apenas a de registrar fatos contábeis, mas de analisar e
interpretar esses fatos, com a finalidade de evidenciar elementos essenciais para a tomada de
decisões das instituições, tendo em vista, o novo cenário de expansão industrial e as demandas
do mercado de capitais, regulamentado a partir dos anos 1950 no Brasil. Assim, o ensino
superior não conseguiu se desvencilhar da estrutura do curso técnico, preservando a lógica de
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formação atrelada à prescrição legal, tecnicista, atendendo estritamente aos interesses do
mercado de trabalho, ou, como aborda Laffin (2002, p. 84) “ancorado na concepção de
sociedade que tem o mercado como eixo e totalidade da vida humana”.
Conforme se vê, essa perspectiva restrita de profissional se coaduna com uma
concepção de heterogestão do trabalho de natureza taylorista e fordista que tem como
fundamento a distinção entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, sustentáculo da
hegemonia capitalista. Para Kuenzer (1986, p. 15), apoiando-se em Gramsci (1968), a
heterogestão "é uma forma de organização de relações técnicas e uma concepção de trabalho
coerente com os interesses hegemônicos da classe dominante" que se estende a todos os
trabalhadores e foi introduzida pelo taylorismo, no início do século XX, nas relações
capitalistas de produção na perspectiva de construção de um novo tipo adequado de homem
para o trabalho.
A atividade do profissional, de acordo com esse modelo hegemônico, possui uma
natureza “sobretudo instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação
rigorosa de teorias e técnicas científicas” (PÉREZ GÓMEZ, 1997, p. 96), que não faz sentido
no cenário de complexidade e incerteza que caracteriza a sociedade e o mundo do trabalho na
atualidade.
A inferência de que a totalidade dos participantes da pesquisa concebe o contador na
contemporaneidade como um profissional com autonomia e múltiplas competências se
evidencia, ainda, quando eles apontam as novas demandas para o profissional da
contabilidade:
Antes o profissional de contabilidade era tido como o profissional que só
executava, executava, pagava os impostos e acabou. Hoje não. Ele é
chamado para também tomar ciência das direções que estão se dando na
empresa. (P4).
[...] não pode ser um contador técnico apenas, lendo a legislação do Imposto
de Renda, lendo apenas a Lei Societária, as mudanças ocorridas, sem saber o
porquê daquilo. [...] Tem que ter uma visão de mundo, uma visão também de
negócio, entender que a empresa não se resume só nos dados contábeis. É
um contador gerencial que entende da atividade-fim da empresa, quem são
os clientes da empresa, que tipo de produto a empresa vende, enfim, quem
são os concorrentes. (P7).
[...] atribuições que envolvem mais conhecimento intelectual, mais da
resolução de problemas, de situações mais difíceis. (P2).

A visão mais ampliada de profissional, de acordo com os participantes da pesquisa,
envolve saberes, competências, atitudes e valores que permitem compreender o mundo dos
negócios e sua complexidade. Situa o profissional da contabilidade numa fase de transição
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paradigmática, portanto, de superação do perfil profissional de natureza exclusivamente
técnica em direção a um profissional autônomo, capaz de adaptar-se às mudanças do contexto,
mas principalmente, gerir, analisar e interpretar informações, solucionar problemas e tomar
decisões.
O perfil do profissional da contabilidade da contemporaneidade apontado pelos
participantes também tem sido evidenciado em pesquisas na área contábil. De acordo com
Machado e Casa Nova (2008), o contador exigido atualmente pela sociedade não deve apenas
registrar e analisar, mas também prever e sugerir, trabalhando muito mais como um gestor da
informação do que um aglutinador de dados. Um profissional que conhece e compreende o
seu ambiente de atuação e interage com o mundo interno e externo da organização para
resolver problemas e ou para tomar decisões que beneficiem a gestão.
É importante salientar que essa visão mais ampliada do contador se aproxima da
compreensão de profissional apontada por Soares (2017), como um sujeito que possui
saberes, competências, destrezas, atitudes e valores que lhe permitem agir de forma
autônoma, ética, reflexiva e investigativa diante dos desafios da prática profissional. Desta
forma, pode-se depreender que a atividade do contador se torna cada vez mais complexa em
decorrência dos avanços científicos e tecnológicos que demandam dos profissionais saberes
que os tornem capazes de enfrentar os novos desafios, condição para o exercício de uma nova
profissionalidade, bem assim que agreguem tais dimensões na direção da construção de sua
autonomia.
Na visão de um participante a demanda por esse perfil profissional já é uma realidade
e envolve novos conhecimentos e competências:
[...] o perfil do contador mudou, ele está mais no perfil de gestor do
escritório, do negócio, do que executando atividades burocráticas. [...] É um
profissional que vai ter capacidade de iniciativa, liberdade de pensamento,
liberdade de busca, de indagação, de conhecimento. (P2).

O depoimento reafirma a natureza cada vez mais complexa da atividade do contador, o
que vai ao encontro da proposição de Tardif (2010) de que o profissional é desafiado
permanentemente na contemporaneidade a se apropriar de saberes amplos, de diversas
naturezas, oriundos da formação inicial ou contínua e da experiência pessoal e profissional.
Saberes ancorados numa tarefa complexa, delineados a partir das situações de trabalho e que
se encontram articulados ao contexto institucional e social em que os sujeitos atuam. Saberes
que dependem tanto das condições de trabalho como da personalidade e da experiência
profissional e pessoal. É evidente que a questão dos saberes dos profissionais também está
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relacionada aos “poderes e regras mobilizados pelos atores sociais na interação concreta”,
assim como “aos valores, à ética e às tecnologias da interação” (TARDIF, 2010, p. 22).
Ainda no que concerne aos conhecimentos necessários ao profissional da
contabilidade, dois dos participantes (P4 e P6) fazem referência a “um profissional
multidisciplinar” enquanto reconhecem que tais conhecimentos devem ir além daqueles
relacionados à área específica da profissão contábil. Neste sentido o participante (P6) afirma
que são necessários também conhecimentos ligados ao “direito, administração, economia”, e
que o profissional também “precisa dominar a tecnologia da informação, conhecer a fundo as
ferramentas que existem no mercado”. Mesmo sem detalhar os saberes e conhecimentos das
diversas áreas concebidos como necessários para a atuação do profissional contábil, os
participantes percebem que, nos dias atuais, é imperativo que os profissionais dialoguem com
outros saberes que não estão exclusivamente no seu campo profissional específico, seja para
resolver uma situação problema, seja para tomar decisões ou elaborar estratégias de negócios.
A mudança do perfil do profissional da contabilidade, de acordo com a totalidade dos
participantes, provém das demandas contemporâneas do contexto do trabalho, ou seja:
[...] Eu acho que é uma determinação do mercado mesmo. Quando eu falo
mercado, estou falando de forma abrangente. A sociedade, o mundo
contemporâneo, as organizações, as pessoas, a cultura das pessoas, a
globalização, as TICs. (P3).
Eu acho que tem uma mudança muito grande em função da demanda dos
negócios [...] essa dinâmica de mercado forçou para que o escritório também
se modernizasse, ganhasse essa dinâmica de funcionamento. (P2).
Eu acredito que o perfil do profissional da contabilidade vem se
modificando, principalmente a partir de 2005, com a entrada das chamadas
Normas Internacionais de Contabilidade [...] com a instalação do Sped, da
escrituração eletrônica de dados para o atendimento das necessidades da
sociedade que quer informação em tempo real, informações tempestivas e a
confiança da informação. [...] A sociedade hoje exige isso. A questão da
comunicação em tempo real, a transparência das informações, a
fidedignidade das informações. (P6).

Os docentes participantes têm consciência de que a configuração de normas
internacionais contábeis, no final do século XX, impulsionada pela globalização da economia,
cada vez mais, vem exigindo do contador novos atributos e habilidades, a exemplo daquelas
adotadas pela International Accounting Education Standards Board (IAESB), órgão dedicado
à elaboração de normas de educação na área de contabilidade que estabelece as habilidades de
natureza intelectual, técnica e funcional, pessoal, interpessoal, comunicacional e
organizacional necessárias para os contadores atuarem na contemporaneidade.
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Assim, dois docentes entrevistados (P6 e P1) chamam atenção para elementos
relacionados com a escrituração eletrônica e as normas internacionais da contabilidade, como
cruciais para a mudança de postura do profissional da contabilidade, além de colocar como
questão central a necessidade do contador prestar as informações de forma tempestiva, ou
seja, de fornecê-las em tempo hábil, a serviço dos usuários, assegurando a confiança da
informação. Sob esse aspecto, em consonância com o processo de escrituração eletrônica, foi
instituído no Brasil em 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), com o intuito
de unificar as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e
documentos que integram a escrituração comercial e fiscal das sociedades empresárias,
mediante fluxo único e computadorizado de informações (BRASIL, 2007).
Pesquisadores que atuam na produção do conhecimento contábil, a exemplo de Fortes
(2009), acreditam que sistemas como o SPED causam uma mudança de cultura nas
organizações no que diz respeito ao tratamento dado às informações contábeis, principalmente
no que concerne à relevância, cuidado e fidedignidade das informações, ocasionando um
aumento de responsabilidade e zelo pela informação. Fortes (2009) compreende estas
mudanças como “uma revolução silenciosa” que tem implicação na gestão das organizações e,
principalmente, no campo contábil e jurídico, atingindo diretamente o profissional da
contabilidade que precisa participar efetivamente como ator no processo das mudanças e
inovações na contemporaneidade. Mudanças e inovações, também destacadas por Dantas et
al. (2010), que ressalta o fato de que a internacionalização das normas contábeis vem
provocando profunda transformação nas bases do conhecimento contábil, de natureza
comportamental, na interpretação e aplicação das práticas contábeis, constituindo um sistema
de normas baseado em princípios e no julgamento profissional que, se por um lado, procura
determinar o que fazer e como fazer, por outro, tem como pressuposto possibilitar ao
profissional decidir sobre o que necessita ser feito.
Na atualidade, é perceptível que nas bases legais que orientam as práticas sociais do
contador, envolvendo tanto o SPED como as normas internacionais, não deixa de existir uma
tentativa da construção (modelagem) das práticas contábeis, através de um "dever ser", uma
prescrição que tenta determinar o fazer do contador. No entanto, nas normas internacionais, o
"dever ser” não é a única base para a estruturação do pensamento e ação contábil, uma vez
que, ao permitir a formação do juízo, a avaliação, o julgamento e a perícia do profissional,
termina por estimular a análise e as singularidades de cada caso, com suas possibilidades e
incertezas, num permanente processo de reflexão e análise para a tomada de decisão, de
(re)construção do objeto de trabalho de acordo com a perícia do profissional. Abre-se, assim,
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a perspectiva para maior participação do profissional contador nas decisões a serem tomadas,
o que implica maior autonomia para o profissional e para a profissão.
Cabe destacar que as transformações ocorridas no final do século XX e início do
século XXI, provocaram também:
[...] uma mudança de postura e de entendimento da ciência contábil na qual
demonstre competências para produção e interpretação de dados, para
tomada de decisões, planejamento, avaliação, julgamento, habilidades de
comunicação oral e escrita, conhecimentos de tecnologia da informação.
(SILVA, 2014, p. 35).

Os participantes da pesquisa comungam com essa compreensão do autor quando
apontam a necessidade de o profissional da contabilidade apropriar-se de múltiplos saberes e
competências; atualizar constantemente seus conhecimentos; dotar-se de uma visão de mundo
mais abrangente alcançando os aspectos políticos e culturais necessários para compreender a
realidade e assumir com responsabilidade e compromisso a profissão, o que implica a
ampliação de competências e a ressignificação de atitudes e valores.
A inferência de que os participantes da pesquisa concebem o contador na
contemporaneidade como profissional com autonomia e múltiplas competências pode também
ser evidenciada quando os sujeitos, em sua totalidade, atribuem a este profissional
competências cognitivas complexas, conforme os depoimentos a seguir:
[...] perfil de profissional que é o de tomador de decisão, que busca
informações para melhorar a situação da empresa, para solucionar
problemas, adaptar a empresa aos dias atuais, para enfrentar as mudanças.
[...] são características do profissional da contabilidade ser tomador de
decisão, adaptabilidade, flexibilidade. O profissional tem que ser adaptável a
qualquer situação. E se o profissional não consegue se adaptar, ele fica para
trás. Não é só se atualizar, mas se adaptar também. (P3).
[...] domina os sistemas de informação da contabilidade de forma integrada,
atuando com competência em todos os setores da empresa. O contador agora
tem que trabalhar para dar informações úteis e não se preocupar apenas com
o fisco! Tem que se preocupar com o balanço que tem que representar a
realidade patrimonial. [...] Quando o contador tem consciência da sua
profissão, ele consegue extrapolar a técnica, ele já vira uma espécie de
controller na empresa. (P1).
[...] precisa ser uma pessoa dinâmica. Ter a percepção desse dinamismo, que
as coisas mudam, que o que ele fez hoje, amanhã já está diferente, já saiu
uma novidade [...]. (P2).

Embora os docentes participantes não se refiram em seus depoimentos, de forma
explícita ao termo competência, essa ideia fica subentendida na medida em que os
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entrevistados manifestam demandas de um "saber fazer" envolvendo a gestão de informações
diversas voltadas para o atendimento de novas exigências das empresas e da própria
sociedade. Demandas que remetem a competências cognitivas complexas uma vez que estas
se encontram estreitamente articuladas a mobilização de saberes para tomada de decisões e
solução de situações-problemas, de acordo com Sanz de Acedo Lizarraga (2010).
As competências cognitivas complexas, conforme Sanz de Acedo Lizarraga (2010, p.
22), envolvem processos de “compreender, evaluar y generar información, tomar decisiones
y solucionar problemas”, através dos quais os sujeitos mobilizam seus recursos e potenciais
para fazer algo em uma situação concreta. São competências que abrangem capacidades para:
examinar, opinar, julgar, avaliar, criticar, criar procedimentos para novas práticas, prestar
serviço com responsabilidade e de forma tempestiva, tomar decisões, gerir informações,
solucionar problemas e adaptar-se às mudanças do contexto. Competências que podem ser
associadas a esquemas de ação, desde aqueles mais simples até formas mais elaboradas de
mobilização do conhecimento, como a capacidade de argumentação na defesa de um ponto de
vista, a capacidade de opinar ou decidir, de diagnosticar e enfrentar situações problema, de
pensar sobre e elaborar propostas de intervenção na realidade (MACHADO, 2002).
A competência para pesquisar, produzir conhecimento, é sinalizada pela maioria dos
participantes como importante para o profissional da contabilidade, na atualidade:
[...] precisa ser uma pessoa que busque, curiosa no sentido de não se
contentar com aquilo que está posto, precisa ter esse espírito investigativo.
Então eu acho que a expressão melhor seria essa: espírito investigativo, ele
precisa ter isso, buscar conhecimento, buscar informação, ele precisa ter esse
perfil. [...] espírito investigativo para ser independente e, a partir daí, ser
autônomo na construção do seu próprio conhecimento, na busca de
informação, que é isso que ele vai precisar buscar no mercado de trabalho.
(P2).
Mesmo que eu seja um profissional da contabilidade, eu preciso saber
pesquisar [...] e quanto mais eu puder pesquisar uma área que tenha
realmente interesse, que apareça a pesquisa, mais eu vou poder contribuir,
dar valor às pesquisas que podem ajudar na minha prática. (P1).

Apesar de enfatizarem a importância de saber pesquisar, os depoimentos sugerem uma
associação da pesquisa à mera busca de informação e de teorias elaboradas por outrem, e não
como uma ferramenta de problematização da realidade, indagação dos fenômenos e
construção de novas formas/novos saberes para intervir no contexto profissional.
A habilidade para a comunicação é outra competência considerada, pela maioria dos
participantes, como fundamental para o profissional da contabilidade:
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[...] O profissional também tem que saber se comunicar. É fundamental,
você tem o conhecimento de contabilidade, você vai mostrar para o
empresário quais são os caminhos que ele tem para melhorar a situação
financeira. [...] ter capacidade de identificar isso e saber comunicar nas
diferentes formas, tendo em vista, os diversos perfis dos empresários. (P3).
Hoje, o profissional da contabilidade é chamado a participar de reuniões. É
um profissional que tem que saber se comunicar. O contador, muitas vezes,
preparava um relatório, mas não tinha oratória nem a didática para explicar.
Então, tem que preparar um profissional que consiga chegar, lá na frente,
numa reunião na empresa, para explicar o que diz aquele relatório. (P7).
O profissional contador tem que saber redigir, porque ele vai fazer os
relatórios. E isso é um problema, porque não sabe redigir e analisar também,
às vezes, ele vê aquela grande quantidade de números, dados e não sabe
analisar e não sabe redigir para transmitir. Dar informação para tomada de
decisão, para gerar valor mesmo. E ele, ao transmitir, não fala isso
verbalmente, ele fala por meio de relatório, por escrito. E o pecado está aí: às
vezes, ele até tem uma boa técnica contábil, mas não sabe a comunicação.
(P5).

Os depoimentos apontam a necessidade de o profissional saber se comunicar, de forma
oral ou escrita, ainda que restrinjam essa ação ao ambiente estrito das empresas. A
competência comunicacional tem sido cada vez mais exigida dos profissionais na atualidade,
seja porque necessitam se comunicar com a comunidade científica da qual irão participar, seja
porque são desafiados cotidianamente a se comunicar com a própria sociedade, tendo que
fazer, muitas vezes, a necessária transposição didática (CHEVALLARD, 1991) do texto
científico nesse processo de comunicação.
Além da comunicação, as competências sócio relacionais são apontadas como
importantes para o profissional da contabilidade pela maioria dos participantes,
exemplificadas nos depoimentos:
O profissional da atualidade precisa ter capacidade para se relacionar. Enfim,
se relacionar em equipe e trabalhar, ter capacidade de relacionamento,
relações interpessoais, ter a independência. (P2).
Hoje também, para colher informações, tem que saber se relacionar. Não
consegue buscar todas as informações sozinho. Ele precisa de uma rede de
pessoas [...] para buscar essa informação de qualidade, tem que ter uma
relação muito boa com as pessoas. [...] Antigamente, praticamente, a gente
não via o contador. O contador ficava dentro de uma sala, só emitindo os
boletos para pagar o fisco. (P3).
Um profissional bem formado tecnicamente, mas que também tem que ter
cultura e tem que ter segurança emocional muito forte, justamente para
conseguir sair dessas situações éticas bem extremas. Tem que ter uma
segurança emocional muito grande. (P5).
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Tais competências são importantes para os profissionais da contabilidade posto que
cada vez mais eles precisam interagir com pessoas com diferentes funções, áreas de
conhecimento e experiências. Assim, no desempenho da sua atividade, o profissional lida com
valores, necessidades, sentimentos, experiências e significados que influenciam seus
comportamentos e dos sujeitos com quem interage (KORTHAGEN, 2009). Tomar
consciência desses aspectos subjetivos e de como eles influenciam no modus operandi de
cada indivíduo e em suas relações implica uma permanente negociação de expectativas,
interesses e necessidades entre os sujeitos envolvidos (MACHADO, 2015).
Ademais, como foi sinalizado por um dos participantes, é fundamental o controle
emocional para enfrentar situações de conflitos na relação com o outro. Ter consciência das
nossas emoções e como elas influenciam nossas decisões e relacionamentos contribui para a
articulação entre o pensar, sentir e agir de forma adequada evitando, inclusive, situações de
explosão emocional, frustração ou agressão na relação com o outro. Nesse sentido, conforme
Monereo e Pozo (2009, p. 28), passa a ser importante para os profissionais "percibir el estado
emocional del otro, sus expectativas, motivaciones y estrategias" como condição para que se
trabalhe o desenvolvimento da competência socioafetiva.
É importante salientar que um dos participantes possui a percepção de que a
contabilidade tem uma função social, conforme manifesto:
Então esse profissional se vê forçado a se adaptar a essa nova realidade,
produzindo informações com mais qualidade, para todos os usuários na
sociedade [...] para que não só um pequeno grupo entenda, mas que a
sociedade entenda, que a sociedade julgue e que a sociedade possa utilizar
esta informação [...] para construção do bem coletivo. [...] saber avaliar, ter
visão crítica. Então o contador precisa examinar o que precisa ser feito,
opinar sobre a forma como deve ser feito, criar procedimento para novas
práticas que sejam mais eficientes. (P6).

O depoimento destaca a necessidade de o profissional ter uma visão crítica dos
métodos e processos de trabalho, sendo capaz de opinar e sugerir novas práticas e novas
formas de fazer. No entanto, a visão crítica a que se reporta o participante parece mais
preocupada com o objeto imediato do trabalho e, portanto, distante daquela preconizada na
literatura. Visão crítica que, de acordo com Giroux (1997), é compreendida como a
capacidade de analisar e questionar as estruturas sociais e institucionais em que trabalha, o
que inclui o questionamento das relações de poder e saber instituídas e os interesses políticos
e ideológicos subjacentes aos atos de poder. Visão que vai além da pura e simples
contemplação que possa ser feita pelos docentes sobre suas práticas e incertezas, mas implica
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também um engajamento político e social, comprometido com processos emancipatórios
assumidos na perspectiva da sua transformação da sociedade (GIROUX, 1997).
A discussão dessa inferência permitiu evidenciar como elementos das representações
sociais dos sujeitos participantes da pesquisa a visão crítica do perfil do contador
historicamente construído, percebido como um profissional restrito, executor de tarefas
prescritas e rotineiras, incapaz de dar conta dos desafios da contemporaneidade; e, em
contrapartida, a concepção de um perfil mais amplo de profissional considerado como
gerencial, capaz de atender aos interesses das empresas, da sociedade e dos próprios sujeitos
enquanto pessoas e profissionais. Profissional autônomo com múltiplas competências,
saberes, atitudes e valores. Entretanto, essa concepção de profissional se revela ainda pouco
problematizada,

pouco

consistente,

oriunda

de

pouca

reflexão,

exigindo

maior

aprofundamento da concepção de profissional preconizada.
Os elementos das representações dos participantes não são assumidos unanimemente e
revelam também que alguns participantes enfatizam aspectos mais cognitivos e técnicos e
outros incorporam na concepção do perfil de profissional atitudes e valores. O que pode ser
explicado pelo fato de que mesmo compartilhando um mesmo ethos profissional e acadêmico,
as pessoas utilizam vocabulários próprios, pensamentos distintos, formas de ver, perceber e
sentir o mundo de maneiras diferentes, a partir da sua historicidade e do lugar que se inserem
nos diversos espaços sociais, o que não significa a inexistência de uma representação social,
em outros termos, de uma representação compartilhada pelos sujeitos de um mesmo grupo
social, no caso em questão, os docentes do curso de Ciências Contábeis de determinada
universidade pública. Isto porque, esses aspectos diversificados podem integrar os elementos
periféricos da representação, mais suscetíveis a mudança, sem comprometer o núcleo central
que caracteriza a representação compartilhada (ABRIC, 1994a).
4.1.2 Ambiguidade entre a importância da prescrição do código de ética e a descrença na
possibilidade de sua concretização no campo da Contabilidade
Os dados apontam, nas representações da totalidade dos participantes, a existência de
ambiguidades acerca das questões éticas, concebendo, de um lado, a necessidade de
prescrição de regras e normas a serem seguidas pelos profissionais, expressas no “código de
ética” e, por outro lado, a descrença na possibilidade de sua generalização (concretização) no
campo da contabilidade. Assim, todos os participantes comungam com a crítica às posturas
antiéticas dos profissionais da contabilidade, como ilustram os depoimentos:
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Na minha percepção, vejo que é um profissional da contabilidade que faz
registros inadequados, em função do pedido do presidente da empresa, é um
profissional que trabalha de forma inadequada. [...] ele não se sente, em
nenhum momento, constrangido em fazer, mesmo sabendo que está errado.
Então é uma postura inadequada e que não é recomendada, pelo contrário,
deve ser sempre... Eu ia dizer reprimida, mas não é reprimida, é reprovada. É
uma atitude reprovada. (P2).
[...] um profissional submisso, [...] que está trabalhando exclusivamente para
empresa, para atender as demandas e as necessidades da empresa [...]. É um
profissional que é vendido, um profissional que o que a empresa determinar
ele faz, ele não é um profissional ético. (P7).

As críticas formuladas que adotam a mesma lógica do código de ética possuem um
sentido de prescrição do dever ser, ao invés de refletir criticamente sobre a situação posta
procurando identificar possíveis causas das atitudes antiéticas de alguns profissionais. O que
implicaria analisar criticamente as crenças, valores, experiências, saberes, bem como o
contexto social, cultural, político no qual estão inseridos.
Reafirmando a necessidade de prescrição, de regras e normas, alguns participantes
destacam a introdução de novos aspectos no código de ética:
Mudou a exigência da postura ética, dentro do Código de Ética, nas Normas
Brasileiras de Contabilidade, e no Código de Processo Civil existem artigos
que trazem a punição, culpa, ou a responsabilidade para o contador. [...]
Hoje, a culpabilidade existe e os contadores sabem das responsabilidades
que têm ao tomar um posicionamento que não esteja de acordo com as
normas brasileiras. [...] Hoje tem até aquela obrigação de a gente fazer,
reportar os acontecimentos se tiver indícios de lavagem de dinheiro, o
contador é que tem obrigação de comunicar ao COAF – Conselho de
Controle de Atividades Financeiras, que é a Unidade de Inteligência
Financeira no Brasil. Então afunilou muito. Ele tem que mostrar que hoje
nós... Se a gente aceitar, a gente não vai mais ter essa possibilidade de dizer
que foi obrigado. (P1).

Assim, mesmo condenando a postura antiética do contador, o participante assume as
prescrições do código de ética de forma mecânica e acrítica sem estabelecer critérios,
julgamento de valor diante de situações do seu cotidiano e das condições de produção dessas
posturas, tal como enfatizado por Rios (2009), portanto, sem assumir a ética como reflexão
crítica sobre as regras de conduta, portanto sobre a moral. O que evidencia uma concepção de
profissional que se distancia da autonomia preconizada pelos participantes.
Isso não significa dizer que seja dispensável “um código de princípios e deveres (com
os correspondentes direitos) que se impõe a uma profissão e que ela se impõe a si própria,
inspirados nos seus valores fundamentais” (MONTEIRO, 2005, p. 24). Esse código, em tese,
legitima a autonomia profissional, associada à coletividade cultural que determina, ela
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mesma, a norma à qual o profissional deve seguir desde que seus conteúdos façam sentido
para os profissionais que, conscientemente, o incorporem às suas atitudes.
A autonomia profissional implica a responsabilidade moral do agir profissional que, na
prática, se traduz como um processo de construção permanente, que envolve o compromisso
pessoal e o relacional, o reconhecimento do outro. Um processo que não se reduz ao
cumprimento de prescrições, externamente determinadas. Traduzindo-se em um direito,
conquistado pelo indivíduo no exercício cotidiano da profissão, de tomar suas próprias
decisões livremente; uma independência moral e intelectual que se valida e expressa nas
nossas atitudes, posturas e ações (CONTREIRAS, 2002).
A perda de autonomia resulta na falta de controle sobre o próprio trabalho, e se traduz
na perda do sentido moral e ético (CONTREIRAS, 2002), o que envolve não só o
profissional, mas a pessoa e a sua existência enquanto ser social, justo, solidário e responsável
por um mundo melhor. Conforme Hargreaves (1994), a moralidade do profissional não é
apenas uma questão pessoal, é também uma questão política. Logo, só se pode assumir o
compromisso moral a partir da autonomia, e não da obediência a regras sem uma
reflexividade sobre o porquê, para que e para quem e como eu exerço essa conduta
(CONTRERAS, 2002).
A visão pouco reflexiva sobre as atitudes antiéticas e sobre as prescrições do código é
compreensível tendo em vista que, a moral na modernidade tem o sentido de “refrear, para
assegurar e manter a ordem” (BAUMAN, 1997, p. 12) e reprimir o caos, assegurando que
indivíduos façam o que é certo, caso contrário, alguma forma de coação teria que entrar em
jogo.
No entanto, o que se coloca, para Vázquez (2017), é a necessidade da compreensão de
uma ética desenvolvida na práxis e pela práxis num processo permanente de busca do sentido
da existência humana, no seu tecido social e no tempo histórico, construída tendo como
referências as questões econômicas, políticas, sociais, culturais e, principalmente, o potencial
do próprio indivíduo imerso num paradigma emergente, capaz de refletir sobre sua própria
prática a partir de critérios que foram incorporados, ensimesmados e que passaram a constituir
uma "cultura em si" em contraposição a uma "cultura do outro em si".
Apenas um participante sinaliza que o caminho para o enfrentamento e superação dos
problemas no que se refere às questões éticas e morais passa pela preocupação com a
necessária reflexão sobre a prática profissional, tal como pode ser representado através do
depoimento a seguir:
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O profissional de contabilidade deve atender às necessidades da sociedade,
tem que saber a importância da profissão, conhecer o que está fazendo, o
potencial da tomada de decisão com a utilização da contabilidade da maneira
correta, com informações precisas. Com isso, haverá um respeito maior do
profissional, um entendimento do que ele preconiza com relação a normas,
princípios e regras. [...] a questão ética deve ser discutida sempre. Porque
não tem construção sem a ética. A questão da ética desde a criança,
formando dentro de casa, os valores da sociedade, a construção conjunta, a
melhoria para a sociedade como um todo. Você está formando esse
indivíduo agora para que? Por que esse indivíduo tem que dar retorno para a
sociedade? Como o trabalho dele pode ser importante para a sociedade?
Conscientizar desde a formação do indivíduo que deve ser também dentro de
casa, nessa construção para o coletivo; uma coisa que vem sendo perdida há
muito tempo. [...] A conscientização de o que é certo e porque é certo. Não é
só um conjunto de normas que tem que ser seguido, mas o efeito disso para
coletividade, o efeito disso para o ser de forma recíproca. (P6).

O depoimento salienta que a ética profissional não se resume a um conjunto de normas
a serem seguidas, mas se caracteriza pela compreensão e assunção de valores que se
expressam em atitudes que são boas para si e para os demais, independentemente de se ter
uma

punição

ou

uma

vigilância

externa.

Atitudes

preocupadas

com

o

outro,

independentemente de quem seja, e que são fruto de uma reflexão que termina por constituir
uma cultura de ser profissional de forma autônoma e não de estar profissional mediante uma
vigilância que lhe é imposta. Cultura que pressupõe uma reflexão crítica e autocrítica
integrando razão e emoção. Uma reflexão que se coloca como necessária para produzir
mudanças nas atitudes, crenças e concepções; na qual se assume como premissa que por trás
de certas atitudes se encontram arraigadas concepções de ciência e de profissão.
Disso se depreende que competência profissional não pode ser dissociada de uma
reflexão e de atitudes pautadas em valores éticos, o que configura o profissionalismo. Uma
vez que a prática profissional tem como âncoras a responsabilidade e a autonomia, orientadas
por um sentido ético do exercício profissional, na qual se procura “estabelecer uma relação
direta, e até causal, em certos casos, entre a realização de seus atos e a aplicação de seus
conhecimentos, em função dos padrões de competência aceitos dentro de sua própria
profissão” (TARDIF, 2010, p. 249).
O outro lado da ambiguidade sobre ética nas representações do profissional da
contabilidade, dos docentes participantes é a descrença generalizada na possibilidade da
concretização, na prática, dos preceitos do código de ética no campo da contabilidade. Tal
descrença é subentendida nos depoimentos, da maioria dos participantes, quando revelam que
as posturas antiéticas estão impregnadas nos sujeitos, como ilustrado a seguir:
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É um profissional que já está completamente corrompido pelo sistema, pelo
local que ele trabalha na empresa. Porque só está levando em consideração
burlar o fisco. Apenas isso. [...] Trata-se de uma pessoa que está analisando a
situação da empresa para pagar menos impostos, mas não leva em
consideração nenhuma o que isso pode acarretar, lá na frente, com uma
possível fiscalização, uma auditoria. (P3).
Mas veja só, não quer dizer que, hoje, tendo a culpabilidade, acabou-se esse
tipo de profissional. Ainda existem profissionais que vão fazer. Aquele tipo
do contador que se pergunta: dois mais dois quanto é? Aí o contador vai
dizer: você quer que dê quanto? Porque aí eu posso maquiar aqui o balanço.
Existe e eu acho que sempre vai existir. Porque é coisa do ser humano.
Posicionamento que a pessoa toma. [...] ele acha que ele nunca vai ser pego,
porque ele aposta na impunidade. [...] vão existir profissionais éticos e
profissionais não éticos em todas as profissões. O que mudou foi que, hoje,
existe a punição, a responsabilidade para ele. [...] Então, a tendência é que
diminua esse tipo de profissional que vai maquiar o balanço porque o dono
da empresa quer, vai diminuir. Só vai existir aquele que tem a certeza. Não
tem a pessoa que tem a certeza de impunidade. Então pode ser que esse vá
continuar fazendo. (P1).

Os depoimentos reconhecem que os comportamentos antiéticos são inerentes aos seres
humanos. A ideia presente é de que o código de ética, ou outras legislações que se refiram à
conduta dos profissionais da contabilidade, só são colocados em práticas em decorrência do
temor às sanções ou penalidades. Para Vázquez (2017), a moral efetivamente surge quando o
homem supera essa natureza puramente natural e instintiva e passa a incorporar uma natureza
social, integrando-se como parte de uma coletividade, com a qual se relaciona de forma livre e
consciente através de uma rede de relações sociais. Neste sentido, Lisboa (2010) considera
que cada pessoa carrega seus próprios valores e suas próprias crenças, mas quando se trata da
ética profissional em contabilidade deve haver consenso no grupo sobre o conteúdo do código
de ética profissional, ou seja, do conjunto de atitudes e valores relativos ao trabalho e à sua
identidade profissional.
Todavia, o código profissional, no contexto de complexidade e incerteza que
caracteriza a sociedade contemporânea, não parece dar conta da diversidade de situações
dilemáticas e desafiantes vivenciadas pelos profissionais, configurando a crise da ética
profissional que, conforme Tardif (2010, p. 252), pode ser compreendida como a própria crise
dos valores que deveriam guiar os profissionais diante dos quais estabelecem conflitos, o que
termina por caracterizar um processo no qual fica cada vez mais difícil estabelecer princípios
reguladores que sejam consensuais para a profissão contábil. Nesse movimento os
profissionais interagem com essas situações renovando os fundamentos do seu ofício numa
epistemologia da prática profissional.
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O que equivale dizer que a ética, na atualidade, é considerada como parte da
construção do sujeito humano na sua existência, no tempo histórico e no espaço social, tendo
em vista que o conjunto de regras de conduta se sustenta na crença de que o ser humano se
constitui a partir de sua realidade natural e histórico-social, mas também a partir da sua
capacidade de agir com autonomia, por meio de sua prática concreta (OLIVEIRA, 2012).
A descrença na possibilidade da concretização do código de ética também é apontada
por alguns participantes ao se referirem ao risco de perda do emprego, fato que justifica a
submissão às empresas e a adoção de posturas antiéticas, conforme depoimentos:
Eu acho que quem não está subjacente a essa prática de burlar leis, regras,
normas, quem corre menos esse risco é o profissional liberal. Porque ele tem
uma (carteira) de clientes que se ele perder um ele não vai perder a receita, o
ganha-pão dele. Vai diminuir a receita, mas ele não vai perder o ganha-pão.
Mas o profissional que é empregado e que se não fizer o que o gestor manda,
ele vai ser demitido. Eu acho que esse está muito suscetível a fazer; a não ser
ético em prol da manutenção do emprego. [...] no setor privado, o
profissional se não fizer o que o patrão manda, vai ser demitido. (P5).
São desafios que o profissional vivencia na sua profissão, que é de escolher,
tomar uma posição, uma decisão. Escolher uma posição é muito complicado.
Não é fácil. Porque no código de ética, no papel, tudo funciona; a
contabilidade é perfeita, funciona tudo. Mas, na prática, a coisa não é bem
assim. Se todo mundo fosse ético, se todo mundo fosse profissional, se as
empresas, os gestores fossem éticos, se o mundo dos negócios fosse ético, o
profissional não ia precisar nem de código de ética. Mas sabemos que, no
mundo dos negócios, a coisa não é assim, tão fácil. (P7).
Existe a independência do profissional que, às vezes, fica restrita quando
você é funcionário da empresa. Porque a gente tem o código de ética do
profissional, mas também a gente tem o código de conduta dentro da
empresa. Então a gente tem que seguir, teoricamente, aquilo que a empresa
determina. [...] Eu não vou me prejudicar, não vou colocar minha profissão
em risco. Perder meu registro porque a empresa está mandando fazer “A” e o
certo é fazer de outra forma, o certo é o “B” e eu sei que aquilo ali pode
fazer com que eu seja penalizado por isso. Porque, na realidade, quando
acontece o fato, ele vai dizer que a culpa é sempre do profissional e, muitas
vezes, foi à empresa que determinou que fosse feito. Então, são situações do
dia a dia que dificultam a profissão. A gente tem uma posição: a ética existe
e o código exige que você seja ético. (P7).

Se por um lado, criticam o profissional quando este assume uma postura pouco ética,
indo contra as normas, por outro lado, a reconhecem como inevitável, diante do risco, por
exemplo, da perda do emprego. Essa ambiguidade, conforme Estrela e Caetano (2010) é
compreensível, considerando a existência de uma avalanche de produções normativas, muitas
vezes confusas e com interpretações diversas. Ademais essas normas são definidas de forma
centralizada sem um debate amplo entre os profissionais e entre os futuros profissionais na
perspectiva da construção de consensos possíveis acerca das mesmas.

143

Portanto, diante de situações incertas, muitas vezes dilemáticas, no exercício
profissional, é de se esperar que os sujeitos não contemplem ao pé da letra as normas, seja
porque são ambíguas, como referido acima, seja porque eles na sua singularidade atribuem
sentidos, constroem significantes a partir de valores e das suas experiências pessoais e
laborais que orientam as suas decisões. Isso significa que a norma será sempre ressignificada
por cada um que, na sua condição ontológica, transforma a informação em si, em informação
para si.
Reconhecer a existência desse processo de ressignificação individual das normas não
significa cair no relativismo, no "laissez-faire” (funcionamento livre, sem interferências),
onde tudo pode, pois isso significaria o fim do que justificaria a profissão, em outras palavras,
significaria o fim da profissão, entendida segundo Campo e Fanfani (1989, p. 22), como um
"grupo especializado en el desarrollo de una tarea específica" atuando como uma corporação
que tem conhecimento, saberes, competências, atitudes e valores próprios que precisam ser
compreendidos, apropriados, conservados ou reelaborados, reproduzidos e praticados ao
longo dos tempos, o que requer dos profissionais processos de aperfeiçoamentos e zelo pelo
conjunto dos membros da corporação e vai ao encontro de cada um fazer individual,
arbitrário, contrariando essas características, essas normas e as orientações estabelecidas
coletivamente.
Assim, é fundamental a realização de um processo permanente de debate,
problematização de situações concretas vivenciadas pelos profissionais fazendo emergir as
diferentes representações e perspectivas dos sujeitos, para construção de novos
enquadramentos (de ajustes e aperfeiçoamento) para o exercício das normas e práticas
profissionais, reafirmando o sentido da profissão como espaço de reflexão e do engajamento e
compromisso consciente dessa profissão. Nessa perspectiva, com a força do coletivo
consciente, posturas antiéticas perdem o sentido.
Nesse processo, os profissionais vão desenvolvendo sua consciência uma vez que "[...]
a consciência - como a moral em geral - pertence a homens reais que se desenvolvem
historicamente. Também a consciência moral é um produto histórico; algo que o homem cria
e desenvolve no decurso de sua atividade prática e social." (VÁZQUEZ, 2017, p. 187). Deste
modo, a consciência moral que não é inata ao homem, muito menos se manifesta
independentemente do seu desenvolvimento histórico-social, não é apenas uma internalização
de regras e valores socialmente definidos exteriores ao sujeito, mas se caracteriza como algo
socialmente construído na interação com a realidade que o rodeia envolvendo fatores
subjetivos e objetivos. Em outras palavras, a consciência moral resulta "numa avaliação e
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num julgamento de nosso comportamento de acordo com as normas que ela conhece e
reconhece como obrigatórias [...] algo que o homem cria e desenvolve no decurso de sua
atividade prática e social" (VÁZQUEZ, 2017, 185-187), num processo em que reflete sobre a
prática profissional transformando-a como o faz a si mesmo.
A discussão dessa inferência permitiu demonstrar, como elemento das representações
sociais dos sujeitos participantes da pesquisa, a visão de ética restrita a um código externo ao
sujeito, como uma prescrição e um dever ser que se aproxima mais da moral e não como uma
reflexão crítica da moral. Evidenciou a concepção de ética associada à punição,
responsabilização, sanção, como um habitus naturalizado mecânica e acriticamente,
estabelecido numa relação heterônoma. Mas, ao mesmo tempo, demonstrou também,
contraditoriamente como elemento das representações, a naturalização do desrespeito à ética
profissional justificado em função dos riscos para o profissional.
Em síntese, a discussão tecida até aqui com vistas a responder à primeira questão de
pesquisa qual seja: como os participantes representam os dilemas e desafios do profissional da
contabilidade na contemporaneidade, permitiu identificar alguns elementos que compõem a
representação dos professores formadores desses profissionais. Dentre eles, a concepção do
profissional da contabilidade na contemporaneidade com perfil gerencial, capaz de atender
aos interesses das empresas privadas e instituições públicas socialmente legitimados; um
profissional com saberes, atitudes, valores, múltiplas competências, capaz de se comunicar e
de estabelecer relações com outras pessoas em diversos contextos e com a sociedade de forma
geral, se implicando com as mudanças da sua profissão relacionadas aos conhecimentos
teóricos e práticos; capaz de solucionar problemas, realizar julgamentos da prática e tomar
decisões. Esses elementos redundariam na ruptura do estado de aceitação acrítica dos
profissionais em relação aos desmandos das empresas, e na capacidade de exercer eticamente
e de forma autônoma a profissão.
Entretanto, a concepção de profissional autônomo presente nas representações dos
participantes é de natureza cognitivista, a qual é garantida pela apropriação e reprodução de
teorias, técnicas e normas, construídas por outrem, portanto restrita, na medida em que
desconsidera a reflexão crítica, individual e coletiva, sobre o contexto e a própria prática
profissional como elemento da autonomia. Nesse sentido, o discurso sobre o profissional
autônomo parece se traduzir em uma prática profissional centrada na heteronomia, termo que
significa dependência, submissão, obediência, compreendida por Kant como um agir de
acordo com normas feitas por outros, o que implica a sujeição do indivíduo à vontade de
terceiros ou de uma coletividade (KANT apud ZATTI, 2007). Assim, o indivíduo se submete
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aos valores da tradição e, passivamente, obedece aos costumes por temor à reprovação da
sociedade ou por conformismo. O contraponto à heteronomia, portanto, a autonomia, não
significa autossuficiência e sim, a capacidade de problematizar, refletir, fazer escolhas que
contemplem o que é justo, o que é certo e válido para si e para os demais, o que implica, para
os profissionais, a vivência em processos de “autoformar-se e reciclar-se através de diferentes
meios, após seus estudos universitários iniciais” (TARDIF, 2010, p. 249).
Outro elemento dessas representações é a visão de ética profissional restrita à
subordinação a um código externo ao sujeito, como uma prescrição e um dever ser que se
aproxima mais da moral e menos de uma reflexão crítica da moral, e que naturaliza o
desrespeito à ética profissional.
Diante do exposto é possível afirmar que os participantes concebem como principal
dilema o convívio, por um lado, com um perfil profissional restrito, historicamente
construído, que executa tarefas prescritas e limitadas às normas determinadas por um grupo,
para atender exclusivamente a interesses das organizações privadas ou públicas e desenvolve
suas atividades de forma instrumental, mecânica, apoiando-se nos conhecimentos técnicocientíficos adquiridos sem uma reflexão sobre a prática. E, por outro lado, com um perfil
gerencial que possui capacidade de atender aos interesses das empresas, da sociedade e dos
próprios sujeitos, enquanto pessoas e profissionais; um profissional autônomo, com múltiplas
competências, saberes, atitudes e valores, perfil este que, para ser construído exige mudanças
nos sujeitos - englobando saberes, competências e atitudes - além de mudanças no contexto e
na cultura.
Os participantes trazem esse dilema porque, por um lado, desenvolveram um habitus,
no qual se estruturou uma cultura de atitudes cristalizadas, mas, por outro lado enfrentam
desafios que impelem a uma mudança profunda que, para ser implementada, exige que os
sujeitos ressignifiquem conhecimentos, saberes, competências, atitudes e valores assim como
exige também mudanças na cultura de forma mais geral. É claro que o sujeito pode mudar e
se essa mudança é sustentada no coletivo, de forma dinâmica e reflexiva por uma corporação
forte, é possível provocar mudanças de baixo para cima, reafirmando uma epistemologia da
prática profissional (TARDIF, 2010) sem deixar de atentar que o contexto também provoca a
conservação de habitus adquiridos e perpetuados ao longo do tempo.
Quando os participantes da pesquisa falam sobre esse perfil novo, não revelam uma
mudança em suas representações, aí caberia dizer nas representações sociais dentre as quais
um dos elementos é o discurso, mas que envolvem crenças, atitudes e valores, estes últimos
responsáveis pelo tom do núcleo central das representações. Ao que tudo indica, frente a esse
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dilema apresentado, a alternativa é a afirmação desse novo perfil, afirmação discursiva que é
feita e se configura muito mais como componente, como parte dos elementos periféricos da
representação de profissional dos participantes, na medida em que diversos elementos como a
visão cognitivista de autonomia, a visão prescritiva de ética e descolada da reflexão crítica
sobre o contexto e a prática, a percepção de inevitabilidade de ceder às pressões das
organizações, dentre outros que remetem a crenças, valores e atitudes, entram em contradição
com o perfil de profissional preconizado por eles.
Desta forma, tais representações revelam ambiguidades típicas das representações
sociais uma vez que os elementos periféricos destas são mais suscetíveis de mudanças em
função das pressões que, no caso, são oriundas do cenário internacional, das tecnologias da
informação e comunicação, do processo de democratização da sociedade que traz inúmeros
desafios aos profissionais. Esse cenário, leva ao discurso da necessidade de um novo perfil, o
que pressiona para adoção desse discurso preconizado. Essa compreensão estrutural das
representações que envolvem elementos periféricos e do núcleo central aponta que primeiro
se mudam os elementos periféricos e que, a depender dos contextos e da própria história do
sujeito, é possível avançar para mudanças do núcleo central das representações.
As mudanças no âmbito do núcleo central se constituem como um processo mais
complexo que é enfrentado por meio de uma formação transmissiva, cognitivista, bem como
por um processo auto e heteroformativo que considere as questões subjetivas, e ainda aquilo
que os sujeitos pensam e sentem sobre as situações dilemáticas em contexto de grupo. Um
contexto onde se possa problematizar e provocar discussões sobre o sentido desses valores,
dessas atitudes e das consequências para si, para o outro e para a sociedade. Um contexto que
provoque a reflexão sobre o papel social da profissão e, por conseguinte, da formação dos
futuros profissionais.
4.2 PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DOS DOCENTES
QUE ATUAM NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE
Essa subseção busca responder a segunda questão de pesquisa acerca das concepções
dos docentes participantes referentes ao processo de ensino-aprendizagem capaz de formar os
profissionais da contabilidade que entendem como requeridos na contemporaneidade. Nessa
perspectiva, a discussão dos resultados será empreendida tendo como base as inferências:
formação de competências desejáveis para os profissionais na contemporaneidade associada à
apropriação de teorias e técnicas; formação ética concebida numa perspectiva essencialmente
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cognitivista; avaliação da aprendizagem centrada na mensuração de conteúdos adquiridos
pelos estudantes.
4.2.1 Formação de competências desejáveis para os profissionais na contemporaneidade
associada principalmente à apropriação de teorias e técnicas
A formação de competências profissionais, na visão da totalidade dos participantes da
pesquisa, resulta essencialmente da aquisição de uma gama considerável de teorias e técnicas
reconhecidas como válidas cientificamente. Esta inferência se expressa de diversas formas,
por exemplo, na anterioridade da teoria em relação à abordagem da prática no processo de
ensino-aprendizagem como evidenciam os depoimentos:
Eu tenho que dar alguma teoria primeiro para, depois, ir para a prática e isso
não agrada muita gente. (P1).
Primeiro aula expositiva, depois, um convite para trazer essa interação e esse
entendimento do que foi trabalhado em sala e, depois, a condução realmente
com exercícios, com práticas, com discussões, com estudo de casos
direcionado. (P6).
[...] eu começo a trabalhar a parte conceitual desde o início. É fundamental
para entender contabilidade e, depois, eu vou para a prática, eu faço a prática
utilizando os conceitos. [...] tem que ter os conceitos que são importantes
para desenvolver a prática, que é ir lá e fazer o débito, o crédito que não tem
jeito; é uma forma de você entender o raciocínio contábil. [...] Então eu
quero saber se ele entendeu determinado conceito e se ele sabe aplicar
aquele conceito, praticamente. Porque a gente precisa do conceito para
desenvolver a prática, sem o conceito não vai. (P5).
[...] o aluno tem que ter uma boa formação teórica, e isso o curso tem que
garantir: uma boa formação teórica, uma base teórica. Pois é a partir dos
conceitos, das teorias que ele (aluno) consegue entender a prática que vai
fazer. [...] É preciso que ele saiba, que ele tenha a consciência de porque está
executando aquela ação, porque está fazendo daquele modo. (P2).

O ensino conduzido sob uma perspectiva que prioriza a teoria induz os estudantes a
uma assimilação acrítica que não dialoga com outras teorias e nem com o contexto da prática,
revelando a crença de que quem sabe a teoria é capaz de atuar diretamente na prática.
Portanto, pouco favorece a reflexão, o aprender a aprender com o outro a construir
conhecimentos com base na troca simbólica entre os sujeitos e a partir da problematização dos
desafios próprios do contexto profissional. Dessa forma, a teoria é esvaziada de sentido, seja
para resolver problema relativo a uma situação concreta seja para subsidiar a compreensão de
um novo conhecimento, o que concorre para a formação de um profissional sem as
competências cognitivas necessárias para enfrentar os desafios da prática e tomar decisões de
forma autônoma.
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Essa visão da anterioridade da teoria em relação à abordagem da prática possivelmente
tem relação, também, com a caracterização do curso como de ciência aplicada que
implicitamente sugere, conforme Pérez Gómez (1997, p. 32), uma "subordinação dos níveis
mais aplicados e próximos da prática aos níveis mais abstratos de produção do conhecimento"
que reduz o conhecimento prático a um conhecimento estritamente técnico.
Tal visão se fundamenta ainda na separação entre o trabalho manual e intelectual,
entre quem manda e quem executa, contribuindo para a hierarquização das práticas sociais na
academia e no mundo do trabalho. Sob essa ótica, os profissionais são compreendidos como
aqueles que se mostram capazes de aplicar a teoria para resolver situações práticas de maneira
instrumental, a partir de um conhecimento, preferencialmente de natureza científica,
produzido por outrem (SCHÖN, 2000). Uma perspectiva que vai sendo construída de forma
tácita, implícita e que, na maioria das vezes, vai naturalizando as ações desenvolvidas no
cotidiano do docente universitário. Ações que passam a ser aceitas de forma acrítica, sem que
sejam percebidas as concepções que estão por trás de tais práticas acadêmicas. Desse modo,
as ações vão ocorrendo espontaneamente tornando-se um habitus que nem sempre é
percebido de forma consciente.
A supervalorização da teoria assumida pelos docentes participantes da pesquisa pode
ter origem na própria história de desqualificação do trabalho docente que, conforme Contreras
(2002, p. 33), ao longo do tempo "[...] sofreu uma subtração progressiva de uma série de
qualidades que conduziu à perda de controle e sentido sobre o próprio trabalho", induzindo-os
a serem meros reprodutores de teorias produzidas por cientistas, e dependentes de estruturas
de racionalização externas ao seu trabalho.
Transpor esse ensino que prioriza a teoria descolada da reflexão sobre os desafios do
contexto da prática profissional pressupõe a adoção de um processo formativo integrador que
articula, de forma dialógica e dialética, teoria e prática, assumindo como ponto de partida
dilemas e desafios do contexto profissional. Dilemas e desafios que funcionam como conflitos
cognitivos e motivam os estudantes a buscar conhecimentos teóricos e práticos capazes de
contribuir para a compreensão, análise e formulação de alternativas aos problemas
relacionados aos fenômenos em estudo. Possibilitando aos sujeitos ultrapassarem os limites de
uma reflexão/atuação de natureza predominantemente acrítica, descontextualizada e
essencialmente tácita que é decorrente de uma concepção de formação restrita, essencialmente
cognitivista, tecnicista, estritamente relacionada ao acesso à teoria e à técnica.
Significa ir além de um ensino pouco atento ao desenvolvimento de atitudes e valores,
que separa razão e emoção, desqualificando a importância desta última na atuação
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profissional, o que, por si só, torna-o deficiente e deficitário, notadamente para profissões que
lidam com pessoas. Isso implica valorizar a experiência profissional, o conhecimento e a
vivência dos seus dilemas e, dessa forma, estimular a problematização e a reflexão sobre a
prática concreta, assim como a construção, por si próprios, de sentidos, em si e para si, de
conteúdos e teorias comumente ministradas sob o modelo da racionalidade técnica. Significa
convocar para uma experiência a ser vivenciada no âmbito de uma complexidade que toca,
afeta, mobiliza sentimentos e cognições e, por isso mesmo, provoca a problematização e a
reflexão em diferentes níveis, na qual se articula o pensar, sentir e agir, a razão e emoção, o
profissional e a pessoa, transformando a sala de aula e o processo de ensino-aprendizagem
num território de problematização, experiência e aprendizagem para estudantes e docentes
(SOARES, 2017).
Isso não significa desconsiderar a importância da teoria, mas reconhecer que ela só faz
sentido para o sujeito que aprende se for trabalhada em função de responder aos referidos
dilemas e desafios. Pois ela "[...] em si não muda o mundo, só pode contribuir para
transformá-lo justamente como teoria, isto é, a condição de possibilidade - necessária, ainda
que insuficiente - para transitar conscientemente da teoria à prática" (VÁZQUEZ, 2011, p.
238).
Assim, as teorias, no processo de ensino-aprendizagem, deixariam de ser um fim em si
mesmo, passariam a ser um recurso valioso para o desenvolvimento de competências
cognitivas dos estudantes, a exemplo das competências para compreender, criticar, formular
hipóteses, resolver problemas, dentre outras, indispensáveis para a atuação profissional futura.
Nesse sentido, o ensino voltado para o desenvolvimento de competências e atitudes,
mediante um processo de relação teoria e prática - dialógico, dialético e reflexivo - se
configura como o mais capaz de formar profissionais autônomos e competentes do ponto de
vista cognitivo, técnico, político e ético requerido num contexto de complexidade e incerteza
caracterizado, entre outros aspectos, pela profusão de teorias muitas vezes contraditórias e
com prazos de validade exíguos (POZO; ECHEVERRÍA, 2009).
Implementar tal processo formativo pressupõe que o professor fomente nos estudantes
a capacidade de mobilizar saberes prévios e outros construídos na trajetória formativa para
tomar decisões e resolver situações-problemas. E ainda que invista no desenvolvimento de
competências socioafetivas, a exemplo da colaboração, da empatia, do controle das suas
próprias emoções nas relações interpessoais (SANZ DE ACEDO LIZARRAGA, 2010), as
quais são fundamentais, tanto no processo formativo quanto na atuação profissional.
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É importante destacar que o investimento nas competências não visa apenas formar
profissionais, mas também potencializar o processo de ensino-aprendizagem e o
desenvolvimento integral do estudante. Para tanto, faz-se necessário colocar no centro do
processo formativo a pessoa do estudante; deslocar o eixo norteador do ensino centrado nos
conteúdos e na sua transmissão para o desenvolvimento de competências, atitudes e valores;
capacitando-o para o enfrentamento de situações desafiadoras do seu cotidiano e da prática
profissional, através de vivências e experiências que articulam teoria, prática e a pessoa ainda
na universidade, nas quais, os conteúdos teóricos precisam fazer sentido na formação de um
sujeito crítico, criativo, participativo e ético.
Outro aspecto dos dados, sinalizador de que a formação profissional é concebida
principalmente pela apropriação de teorias e técnicas, se evidencia, ainda, pela adoção
preferencial da aula expositiva, como ilustram os relatos:
Tem disciplinas que, essencialmente, a gente tem que trabalhar com aula
expositiva [...] Não tem outro recurso. Por exemplo, em Contabilidade Geral
I, eu não tenho como utilizar recursos para estar fazendo, para trabalhar com
outro mecanismo que não seja a aula expositiva. (P2).
A gente usa muito aulas expositivas e manda (ler) muita literatura tributária.
Não que a gente leia em sala, mas (pausa), se o aluno ler aquele material de
tributária, ele tem maior entendimento da parte de como empregar na
contabilidade, a regra do ICMS, a regra do imposto de renda. Se ele ler, ele
entende melhor a prática. (P4).
Eu escolho a aula expositiva: porque eu entendo que é a melhor forma de
transmitir o conteúdo dessas disciplinas que eu leciono [...] A aula expositiva
é sempre eu falando e escrevendo muito no quadro e, depois que eu escrevo
no quadro, eles vão escrevendo também no caderno. (P5).

A aula expositiva é percebida como a forma mais eficaz de assegurar, em menor
tempo, a carga de conteúdos prevista nos planos das disciplinas, os quais revelam uma visão
dos mentores dos currículos que reduz a formação de profissionais ao domínio de teorias e
técnicas e não ao desenvolvimento de competências complexas. Nessa perspectiva, o
conhecimento é assumido como uma produção social que se encontra fora dos sujeitos que
aprendem, naturalmente de forma transmissiva, por meio do acúmulo de conhecimento;
muitas vezes mecânica, superficial, acrítica e, portanto, reforça a heteronomia e a apatia
discente. Desconsidera-se que este conhecimento, para ser efetivamente útil na atuação do
futuro profissional, necessita se transformar em saber, uma vez que o saber é algo "que es
sabido, lo que ha sido adquirido, un estado estático y una apropiación íntima, algo que, se
supone, no ha de ser olvidado ni perdido" (BEILLEROT, 1998, et al, p. 21), saber que é
internalizado, vinculado a outros saberes, apreendido pelos estudantes, de forma significativa.
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A inferência de que a formação de competências desejáveis para os futuros
profissionais é concebida principalmente em decorrência da apropriação de teorias e técnicas
é um elemento importante das representações do processo de ensino-aprendizagem da
totalidade dos participantes, e pode ser percebida quando eles se referem à prática como
espaço de aplicação da teoria, como se pode ver a seguir:
[...] de modo geral, eu dou o conteúdo, passo os exercícios práticos, a gente
corrige os exercícios [...] A finalidade desses exercícios é assimilar o
conteúdo. Porque se você der só o assunto em sala de aula e não cobrar nada
deles, eles não vão estudar, não vão assimilar, vão decorar alguns dias antes
da prova para fazer a prova e pronto. [...] Porque contabilidade, se você
deixar acumular o entendimento dos conteúdos, não estudar, você não
consegue acompanhar mais. [...] a aula ganha o conhecimento. Uma coisa é
falar blá, blá, blá (sic) e o aluno calar. Entendeu tudo? ok! Outra coisa é
quando você tem um caso prático de uma realidade e aí você começa a
discutir, o aluno começa a falar da sua vivência na prática. Fica mais na
cabeça do aluno, fixa mais. (P3).
[...] A ideia dos exercícios práticos é verificar se o aluno entendeu, de fato, o
conteúdo que eu apresentei e se ele consegue raciocinar. Porque sempre tem
uma interpretaçãozinha (sic) e ele precisa interpretar. E para o aluno
interpretar, ele precisa pensar, raciocinar com base naquele conteúdo que foi
trabalhado e já foi estudado em sala de aula. (P7).
A questão da prática eu vou começar a trabalhar quase que no meio do
semestre, [...] Aí, trabalho exercícios, no meio ou antes do meio do semestre.
Daí em diante é só exercício, não tem mais conceito não. Porém, toda vez
que você for fazer um exercício prático, você retorna para o conceito, daí em
diante trabalha-se conceito e prática, mas, primeiro, só conceito. Quando
chega na prática, para fazer a prática, toda hora chamo os alunos para o
conceito, novamente. [...] A prática na minha disciplina, eu trabalho através
de exercícios. Sempre esses exercícios são voltados para confirmar os
conceitos que foram vistos. (P5).
Trabalhando cada conteúdo com exercício prático. O exercício tem a
finalidade de melhorar o conhecimento e, reter aquele conhecimento com
exercício, mais exercício e cada vez mais exercícios. [...] Eu trabalho a
prática por meio dos exercícios. A gente também remete o aluno à
tecnologia. A adentrar em sites de planejamento tributário, de contabilidade
tributária. Que entre em sistemas e sites [...]. A gente fala que o regulamento
está lá, que busquem, que pesquisem. Eu acredito que o aluno, tendo acesso
a literatura, ele vai entender melhor a prática. Mas são poucos os que leem.
(P4).

A prática, sob a ótica que se expressa nos depoimentos, é caudatária da teoria, algo
secundário, que tem menor valor, ou seja, apenas como um espaço para a aplicação da teoria.
Para Lucarelli (2009), a prática não pode ser vista de forma restrita, apenas como uma
imagem da realidade, como um espaço de aplicação puro e simples dos conteúdos
disciplinares, uma vez que
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[...] la aplicación de conceptos teóricos a situaciones particulares no
implica a reproducir taxativamente lo enunciado por esos conceptos, sino
aceptar la especificidad de cada caso y la especificidad de cada vía del
conocimiento; esto implica, a la vez, reconocer que las relaciones entre las
esferas teórica y e práctica son parciales, fragmentarias y complementarias.
(LUCARELLI, 2009, p. 70)

Sendo assim, para Lucarelli (2009), as correntes de pensamento que preconizam a
supremacia da teoria em detrimento da prática, ou o contrário, contribuem para o
empobrecimento da formação, seja porque tornam a prática uma abstração da teoria reduzindo
o profissional a um técnico com limitações a ser guiado pelos ditames da racionalidade
técnica, seja porque empobrecem a prática na medida em que é esvaziada da teoria que a
ampara, de uma reflexão necessária para que se possa (re)inventar a prática, produzindo nela e
a partir dela, o conhecimento.
A lógica adotada no processo de ensino-aprendizagem é de uma relação teoria e
prática de forma aplicacionista, na qual o professor utiliza exercícios elaborados a partir do
pensamento teórico, denominados de hipotéticos. O que reafirma a ênfase na perspectiva
teórica e, portanto, de que a estratégia utilizada (os exercícios) deve estar a serviço da melhor
compreensão dela. O exercício é visto como estratégia para compreender a teoria que se
estabelece como o sentido da prática. Desta forma, o exercício não se constitui como um
espaço para reflexão sobre problemas da prática profissional, não depende de uma construção,
de uma produção autoral, mas, ao contrário, encontra-se a serviço dessa racionalidade teórica,
que se torna um fim em si mesma, pouco oportunizando a construção do conhecimento.
É importante salientar que não se trata aqui de rejeitar completamente os exercícios,
ainda que sejam influenciados pela racionalidade técnica, pois eles são necessários em um
processo de ensino-aprendizagem que forma para etapas do trabalho onde existem também
tarefas que envolvem algum nível de automação do conhecimento; tarefas que não demandam
tanta reflexão e que são voltadas para desenvolver rotinas no dia a dia da prática profissional.
A perspectiva hierarquizante e aplicacionista da relação teoria e prática contribui para
que os estudantes não percebam o sentido da teoria e, em contrapartida, privilegiem a prática,
mesmo na forma de resolução de exercícios que só admitem uma resposta. Esta preferência
dos estudantes é destacada pela maioria dos participantes como ilustram os depoimentos:

[...] eu percebo o interesse do aluno quando estou resolvendo os exercícios.
Têm mais interesse do que a aula teórica, muito mais interesse pela aula
prática. Às vezes, eu pergunto a eles porque prestam mais atenção na parte
prática. Eles respondem que a teoria é chata. Mas eu sempre digo que, para
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conhecer a prática, eu tenho que ter o conhecimento, entendimento da teoria.
(P3).
[...] eu acho que os alunos gostam mais quando vai direto para a prática,
fazer os exercícios de lançamento. Fazer o que é sem saber por que está
fazendo. Os alunos querem, no final, saber o resultado (lucro ou prejuízo).
Ele quer saber o resultado, mas, primeiro eu quero dizer o porquê [...] Às
vezes eu acho que eu me prendo muito numa discussão preliminar para,
depois, fazer a prática. Mas eu não sei se isso é certo ou errado. Mas eu acho
que o perfil do aluno gosta mais de ir direto para a prática. Mas eu não vou.
(P1).
Na minha visão o aluno de contabilidade, quando ele entra, desde o primeiro
período, ele quer ir logo para a prática. Ele quer logo debitar, creditar, fechar
balanço, saber como é que faz a contabilidade, na prática. Mas, para ele
primeiro ir para a prática, tem que entender um pouco a teoria. Por mais que
a gente trabalhe e faça os exercícios, ele tem que parar, tem que ler, tem que
estudar e entender um pouco da teoria para ir para a prática. A gente sente
que, em um primeiro momento, a depender das disciplinas, principalmente
no início, nas primeiras aulas, em que fica a coisa muito teórica, a gente vê a
desmotivação do aluno. As primeiras aulas, que são as aulas teóricas, que a
gente não pode começar logo com os cálculos, são sempre desestimulantes.
(P7).

Essa preferência dos estudantes parece revelar, o que já se afirmou neste texto, que a
teoria descolada da prática não faz sentido e concorre para construir uma visão negativista da
primeira e, muitas vezes, deles mesmos como incapazes de lidar com a teoria. Superar essa
situação implica articular os fundamentos teóricos com a prática profissional. Pressupõe
transpor a lógica transmissiva e conteudista, centrada no professor, para uma lógica
construtiva, centrada no estudante, voltada para o desenvolvimento de saberes, competências,
atitudes e valores. Significa trabalhar com os estudantes as condições para mobilização dos
saberes que foram construídos ao longo de suas trajetórias formativas, procurando auferir
sentido à teoria como ferramenta para compreender, interpretar e participar ativamente do
mundo em que vive, permanentemente refletindo e transformando na/pela prática profissional.
Para Pozo e Echeverría (2009, p. 35) "un requisito esencial para poder comprender la
información, y no sólo repetirla, es disponer de conocimientos previos relevantes con los que
relacionar esa información". Assim, para estes autores, papel importante assume o docente na
mediação do processo de ensino-aprendizagem, na seleção adequada da tarefa de
aprendizagem que favoreça a ativação desses conhecimentos prévios necessários.
A crença de que uma boa formação profissional se dá mediante a aquisição de uma
bagagem significativa de conteúdos teóricos, assumida pelos participantes, pode ter origem na
própria história de formação dos docentes, como evidenciado nas suas narrativas biográficas,
conforme apontado a seguir:
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[...] a relação teoria e prática foi muito pouco vivenciada na graduação.
Geralmente, os professores davam a teoria, os conteúdos, por meio de aula
expositiva e, depois, resolviam os exercícios no quadro, as questões práticas
da contabilidade. Mas a prática em si, só era vivenciada no final do curso, no
estágio supervisionado, quando o aluno ia a campo, num escritório de
contabilidade, realizar a prática contábil. (P4).
[...] foi um curso que a gente não viu a prática contábil, era mais teoria. [...]
Lembro que o professor mandava a gente comprar nas livrarias os livros
caixa, diário e o razão. Eram outros tempos e era feito tudo na mão, bem
diferente de hoje em dia, em que os alunos e professores têm computadores e
sistemas contábeis. Assim, durante a minha graduação em sala de aula, por
limitação mesmo da situação, não existia laboratório de contabilidade de
práticas, então realizei a prática contábil quando fui estagiar, por meio do
estágio supervisionado no escritório de contabilidade. [...] Dessa forma, a
relação teoria e prática deixou muito a desejar. (P5).
Eu me lembro que, na graduação, no início do curso, até metade do curso, a
gente vê mais as disciplinas teóricas. A grande maioria dos professores
ficam restritos a livros. Da metade do curso para o final, quando a gente
começa a ver as disciplinas mais práticas, principalmente a parte tributária,
custos, é que a gente começa a ver um pouco mais da coisa prática. (P7).

De acordo com os relatos, as formas de relação entre teoria e prática vivenciadas no
processo formativo dos docentes participantes da pesquisa parecem influenciar a maneira
como estes conduzem suas práticas educativas na universidade, valorizando a teoria como
condutora do ensino e da formação. Teoria essa que é transmitida, na grande maioria dos
casos, de forma descontextualizada, fazendo pouco sentido para os estudantes por ser abstrata
e passada como algo pronto e acabado. Dessa forma, muitas vezes, não possibilita aos
estudantes utilizá-la adequadamente para resolver situações desafiadoras da prática. Logo, não
se trata de uma teoria que ajude o futuro profissional a se apropriar de um conhecimento
complexo capaz de interagir com novas e diversificadas formas de saberes, incluindo as
competências e habilidades tão necessárias nos tempos atuais.
Ao mesmo tempo, revelam uma concepção de exercícios, conforme descreve Pozo e
Echeverría (2009, p. 47), como "tareas más o menos complicadas en función de nuestros
conocimientos y nuestras experiencias, pero sabemos cómo debemos afrontarlos y
resolverlos". A concepção revelada dos exercícios, como uma prática para afirmar a teoria,
termina se constituindo como obstáculo para uma aprendizagem construtivista que tem como
base a participação do estudante, orientada para aprender a compreender, em vez de apenas
promover a mera repetição do aprendido e de fomentar o uso estratégico ou competente dos
conhecimentos adquiridos favorecendo a busca da solução de problemas ou tarefas realmente
novas. Assim, a utilização do problema, como afirmam Pozo e Echeverría (2009, p. 49),
"produce un doble efecto, por un lado se aprende y se enseña a tomar decisiones de manera

155

reflexiva, por otro se ayuda a la creación y al desarrollo de heurísticos que facilitan la
resolución de esos mismos problemas".
A inferência de que a formação de competências para os futuros profissionais é
concebida principalmente em decorrência da apropriação de teorias é evidenciada ainda
quando se considera, dentre as estratégias de ensino utilizadas pela maioria dos participantes,
a pesquisa eminentemente bibliográfica:
Veja bem, a pesquisa, pode favorecer ao estudante diversas visões. Por
exemplo, a visão de mais de um autor, posicionamento da sociedade em
diversos ângulos para aquele assunto. [...] Eu oriento que eles busquem em
fontes diversas de pesquisas (internet, jornal, revista técnica) e me tragam
como isso está sendo apresentado. [...] eu peço aos alunos que tragam
exemplos práticos do que eles entendem, como esses princípios estão sendo
colocados em prática ou estão sendo feridos. (P6).
Agora, está faltando a pesquisa nas disciplinas. Talvez se tivesse mais
pesquisa dentro da disciplina; se o professor solicitasse, aguçasse a vontade
dos alunos. Nós temos consciência de que devemos fazer isso, trabalhar mais
com pesquisa em sala e nós não fazemos. No geral, a gente não faz, não sei
se por comodismo ou por achar que, pelo perfil do aluno, que o trabalho, vai
sair ruim, sem qualidade mesmo, porque eles vão copiar e vão pagar para
fazer trabalho. (P3).
Então, o professor precisa fazer isso: tentar estimular a busca do
conhecimento, mostrar para que aquilo pode ser útil, para que serve. Então
aquilo motiva e desperta a curiosidade do aluno. [...] são informações que eu
mando para ele ler aquela notícia e ele já começa a se sentir também
motivado a fazer essas outras buscas, a abrir os horizontes para outros canais
de pesquisa. (P2).
Eu peço a eles para desenvolverem pesquisa, alguma resenha, mando eles
fazerem escrito, de forma manual, porque se você solicitar que seja
digitalizado eles vão para internet e copiam e colam. Então eu digo: eu quero
que vocês leiam o material, entendam e coloquem com suas palavras. Não se
preocupem, eu quero que vocês escrevam com as suas palavras. (P7).

Apesar de reconhecerem a importância da pesquisa e de todos os participantes terem
formação como pesquisador, desenvolvida no mestrado ou no doutorado, ainda assim, não
revelam a adoção do ensino com pesquisa como estratégia pedagógica capaz de promover a
relação teoria e prática de forma dialógica e problematizadora, como um princípio educativo,
valorizando o erro, a dúvida e o questionamento. Em contrapartida, assumem a pesquisa como
busca de complemento para a compreensão da teoria dada e não para compreender um objeto
empírico de investigação, sem explorar as potencialidades dos caminhos trilhados pela
investigação para o desenvolvimento de competências cognitivas complexas nos estudantes.
O ensino com pesquisa, envolvendo os estudantes em todas as etapas da mesma é uma
estratégia didática que possibilita aos estudantes construir, delimitar um problema do contexto
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da prática profissional; levantar hipóteses dos fatores que concorrem para sua existência;
coletar dados e analisá-los à luz de referenciais teóricos adequados, assim como escrever um
texto científico corretamente. Consequentemente, lhes possibilita desenvolver competências
de aprender a aprender, compreender, interpretar a informação, criticar com base em
argumentos teóricos consistentes, formular proposições de intervenção, pensar de forma
complexa, investigativa e reflexiva. Assim, a pesquisa se constitui como um princípio
educativo, ou seja, não é apenas uma instrumentação teórico-metodológica para construir
conhecimento, mas igualmente é um caminho educativo, porque está na base de todo processo
emancipatório, por meio do questionamento sistemático, crítico e criativo (DEMO, 2012).
A pesquisa aparece, na visão de um dos participantes, como uma ação de coleta de
fatos que evidenciem o conteúdo teórico abordado na sala:
A pesquisa é parte do processo de construção do entendimento dos alunos na
disciplina. [...] o aluno, ao ter internalizado o assunto, ao ter entendido o
assunto, pesquisou e trouxe a questão da Samarco (Empresa controlada pela
Vale e pela multinacional BHP que causou um desastre ambiental). Havia
necessidade da Samarco divulgar essas provisões técnicas, haja vista o
prejuízo que tinha causado para a sociedade e como isso iria refletir se ela
não tivesse divulgado para aqueles que estavam analisando os
demonstrativos da empresa. Então o próprio aluno conseguiu entender o
assunto e trazer esse exemplo concreto, um fato que estava acontecendo no
Brasil naquele momento, um fato real. (P6).

De acordo com o depoimento, a concepção manifesta é de que a pesquisa deve estar a
serviço da teoria com a finalidade de "internalizar" o assunto já visto, possibilitar a sua
contextualização e resolução de dificuldades de aprendizagem, procurando atribuir sentido à
teoria para o estudante. Essa perspectiva, além de evidenciar o papel instrumental e
aplicacionista da pesquisa a serviço da teoria, também reafirma a concepção de conhecimento
como um produto pronto e acabado, dogmatizado (SOARES, 2017), diante do qual não se
tem dúvida, restando apenas a sua utilização. Nestas condições, professores e estudantes
mantêm uma relação com a pesquisa e, portanto, com o conhecimento, de espectadores e
meros usuários e não de construtores, participantes da produção do conhecimento.
Monereo e Pozo (2009) destacam que, cada vez mais, é difícil encontrar saberes que
sejam absolutos, indiscutíveis, aceitos por todos. Portanto, torna-se premente enfrentar o
desafio de superar, na universidade, as visões positivistas que concebem o conhecimento
como algo verdadeiro, absoluto. De forma análoga, para Barnett (2005) vivemos num mundo
das incertezas, por isso, cabe à universidade capacitar seus estudantes para que possam
transitar de forma confortável nesse ambiente inseguro, incerto e imprevisível, bem como,
nele poder intervir. Isso só é possível por meio de uma formação que privilegie o
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questionamento, a crítica e a possibilidade de ressignificação da teoria pelos estudantes, com a
mediação do docente, que os estimule, na prática, “a se constituírem como sujeitos
cognoscentes, problematizadores, criativos e críticos, capazes de transformar a realidade
externa, e a si próprios, num movimento dialógico, e em interação com o contexto e com seus
pares.” (SOARES, 2017).
Além da ênfase numa perspectiva instrumental, a serviço da teoria, a pesquisa ainda é
vista pela maioria dos participantes como uma estratégia para incentivar a produção de
artigos, que no entanto é vista como inócua em função do perfil dos estudantes:
Tanto que alguns alunos, ao terminarem a disciplina, se sentem motivados a
escrever artigos, a tentar buscar um conhecimento além daquilo que foi
trabalhado em sala. E isso eu atribuo à forma como são incentivados a
pesquisar, porque quando o aluno é convidado a sair da caixa (sic), ele
(aluno) começa a vislumbrar a possibilidade de algo mais [...]. (P6).
[...]Mesmo que eu seja um profissional da contabilidade, mas eu preciso
saber pesquisar. [...]. Mas eu, como profissional, tenho que saber como
pesquisar e quanto mais eu puder pesquisar uma área que tenha realmente
interesse, que apareça a pesquisa mais eu vou poder contribuir, dar valor às
pesquisas que podem ajudar na prática. (P1).
Porque o perfil do aluno de ciências contábeis não é de fazer artigo
científico. Então é necessário incentivar, como nós não temos a cobrança do
trabalho de conclusão de curso, TCC, os alunos ficam sem querer fazer até
[uma] disciplina optativa que envolva pesquisa, como a Pesquisa em
Contabilidade. Acham que já fizeram Metodologia da Pesquisa e não têm
necessidade de fazer outra disciplina. (P3).

A concepção de que o trabalho de conclusão de curso - TCC - seria uma solução para
que o estudante realizasse a pesquisa científica, no final do curso, sem que tenha
desenvolvido, em seu decorrer, habilidades e competências necessárias é indiciária de que os
entrevistados compreendem a pesquisa como produto sem assumir a formação para o ato de
pesquisar. Assim, apesar de serem importantes para a formação profissional, tais atividades se
encontram desconectadas da sala de aula e de um projeto de formação que contemple o
desenvolvimento de competências cognitivas complexas, tendo a pesquisa como sustentáculo
dessa formação.
Apesar de valorizarem a articulação da pesquisa ao ensino, conforme visto
anteriormente, as representações dos docentes pouco se aproximam da estratégia do ensino
com pesquisa, em outros termos, como princípio formativo capaz de desenvolver “[...]
discernimento e percepção aguçada para lidar com o conhecimento, por meio de vivências dos
processos básicos de produção da pesquisa” (MARTINS et al, 2014, p. 115); uma estratégia
assentada na ideia de que o ato de "questionar exige mobilizar conhecimentos que funcionam
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como ferramentas para construir e resolver problemas" (FABRE, 2011, p. 646), cujo processo
produz respostas que levam à construção de novos saberes, atuando como uma chave que abre
a porta de uma sala que termina dando para mais portas a se abrir.
Para Cunha (1996), alguns elementos podem contribuir para explicar a visão dos
docentes e, consequentemente, a dificuldade que têm em articular a pesquisa ao ensino, dentre
eles a concepção positivista de ciência, segundo a qual o conhecimento é visto como produto
acabado; a disciplina intelectual tomada como reprodução pura e simples das atitudes e
experiências do docente; o privilégio da memória e de um ensino das certezas; a ênfase no
pensamento convergente e a concepção de cada disciplina como território do conhecimento e
lugar seguro a transmissão de toda a matéria prevista.
Outro indicativo de que a formação de competências é concebida na perspectiva da
apropriação de teorias e técnicas é a referência da maioria dos participantes à adoção de
situações autênticas construídas a partir do manual acadêmico ou da aproximação com
sistemas contábeis, comumente utilizados por profissionais, conforme o ilustrado abaixo:
[...] a gente usa um Sistema Contábil que ele (aluno) faz a escrituração de
todos os livros contábeis, por meio de lançamentos, então faz os lançamentos
e depois pode emitir o livro Diário, Razão, Balancetes e fazer a Conciliação.
Tem o sistema da área fiscal onde se registram as notas de entrada e saída,
apuração de ICMS, apuração de impostos, custos. [...] Como está utilizando
o sistema, está se aproximando da realidade e consegue (o aluno) mesmo que
ele não tenha pisado no escritório, ele consegue ter uma visualização
bastante real do que ele vai encontrar pela frente. [...] O estudante que
desenvolve as atividades contábeis no laboratório de práticas contábeis, ele
vai estar mais seguro para entrar no mercado. (P1).
[...] atuar na disciplina com um material próprio, e ter um sistema
disponibilizado, melhora. Agora tem que ser um manual completo, que
realmente dê condições para ele (aluno) fazer toda a rotina, toda a escrita
contábil que ele precisa no escritório, que ele precisaria em um escritório,
caso vá atuar diretamente com esse setor. (P2).
[...] os alunos precisam realmente ter a oportunidade de vivenciar a prática,
seja no laboratório, seja no estágio supervisionado, seja em qualquer outra
modalidade que tenha essa aproximação da prática. Por exemplo, na
disciplina de laboratório, como Práticas de Laboratório I, não se trabalha em
sistema, não se usa o sistema contábil, quando deveria ser utilizado. O que é
que está fazendo? A mera reprodução da teoria porque aquele momento é
para o aluno vivenciar o sistema informatizado, apurar os registros daquelas
operações, fazer realmente a simulação da realidade. (P6).

Ainda que se mostrem preocupados em ir além do espaço acadêmico das teorias, a
maioria dos docentes defende a aproximação do ensino da prática profissional, através do uso
do manual ou de sistemas informatizados comumente utilizados no ambiente de trabalho.
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Apesar de representarem avanços em relação ao cenário de um processo ensino-aprendizagem
focado exclusivamente na teoria, ainda assim, as ações dos docentes circunscrevem-se numa
visão limitada e instrumental da prática, voltada principalmente para atender aos interesses de
uma formação restrita visando à execução de tarefas de escritório.
Um participante destaca que a melhor forma do estudante aprender a prática é
participar do cotidiano do escritório de contabilidade:
Porque, no escritório de contabilidade, a dinâmica é outra. O dia a dia traz
aprendizagem que, muitas vezes, não se consegue na sala de aula ou no
laboratório na universidade. São situações inesperadas que surgem e que
você precisa resolver no escritório. Já na sala de aula ou no laboratório o
professor, como eu já coloquei, trabalha de acordo com suas necessidades e
expectativas. Então, em minha opinião, esse profissional que está sendo
formado tem mais uma condição teórica. [...] É um futuro profissional, na
minha visão, teórico, que está sendo formado com alguma visão das questões
práticas. Porque a gente sabe que, no escritório de contabilidade, a rotina é
muito diferente de um trabalho, em um manual, que foi preparada por um
professor. [...] O ideal seria que o estudante estivesse no escritório de
contabilidade mesmo, vivenciando o dia-a-dia nos diversos ramos de
segmentos de empresas, com diversas atividades, ou seja, estagiando em um
escritório de contabilidade propriamente dito. (P7)

Essa perspectiva se coaduna com o que propõem Ramalho; Nunez; Gauthier (2004, p.
170):
Desde os primeiros anos o aluno estará em contato com o objeto de sua
profissão, trabalhando os problemas de complexidades diversas, de forma
criativa, desenvolvendo na própria prática saberes, poder de autocrítica,
pesquisa, reflexão, na intenção de corrigir sua prática, e como parte do
processo de construção desses saberes que não são teóricos, nem meramente
acadêmicos.

As tentativas de ensinar a teoria assumindo a prática como espaço para sua aplicação,
além do uso de sistemas contábeis ou de manuais, incluem a análise de casos concretos,
conforme explicitados abaixo:
Eu dou muitos exemplos de empresas - como a Schinkariol, Bong - da
realidade do que está acontecendo. Aí trago um caso para mostrar o que foi
que realmente aconteceu, na prática. Eu trabalho o caso da Bong; trago ele,
na prática. Um exemplo sobre a cadeia de valor, como é que eles fizeram
para melhorar a cadeia de valor. [...] No caso da disciplina da área de gestão,
eu trabalho a teoria e trago os casos práticos, que são casos reais. Eu tenho
um book de vários casos, vou selecionando e trago para a sala de aula e é
dessa forma que eu trabalho conteúdo e exercício, conteúdo e exercício.
Agora, o foco do exercício depende da disciplina. (P3).
A metodologia de estudo de caso concreto é menos frequente, porque eu uso
essa metodologia na disciplina mais prática. [...] Porque essa metodologia
estudo de caso é desenvolvida em disciplinas nas quais os alunos já têm
conhecimentos anteriores de contabilidade, adquiridos em outras disciplinas.
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Logo, eles conseguem pegar as demonstrações, pegar um balanço e
destrinchar, abrir e entender. Porque eles já têm conhecimento anterior
acadêmico, enquanto em Contabilidade Geral I, ele não consegue. Seria
muito complicado desenvolver um trabalho nesse sentido. (P7).
[...] por exemplo, nós estudamos todos os indicadores contábeis ao longo da
disciplina e, na última avaliação, é que ele vai fazer um trabalho de análise a
partir de um caso prático. Ele vai pegar os dados de uma empresa real e vai
fazer análise. Eu já fiz em sala de aula de laboratório, eu já fiz de forma
individual neste caso o aluno, sozinho, fez toda análise daquela empresa.
(P2).

A aproximação da prática por meio de casos concretos, de acordo com os
depoimentos, depende em grande medida da natureza da disciplina, do fato de o estudante já
possuir conhecimentos prévios sobre contabilidade, do tipo de conteúdo a ser ministrado pelo
docente e das relações ou redes sociais que ele estabelece com o mundo do trabalho
profissional ou da pesquisa.
A estratégia de ensino estudo de caso - ainda que constitua avanços na medida em que
se aproxima mais da realidade concreta de atuação dos profissionais contribuindo para sair do
mundo da racionalidade acadêmica - muitas vezes se situa num campo teórico e abstrato
pouco favorecendo a aprendizagem significativa dos estudantes e o desenvolvimento de
competências cognitivas complexas uma vez que não é conduzido de forma criativa,
investigativa e desafiadora para os estudantes.
Para Anastasiou e Alves (2007), o docente necessita “propor ações que desafiem ou
possibilitem o desenvolvimento das operações mentais”, de forma que no processo de
apreensão os estudantes efetivem a construção de “operações do pensamento”, tais como,
comparar, observar, imaginar, obter e organizar os dados, analisar, elaborar e confirmar
hipóteses, classificar, interpretar, criticar, buscar suposições, aplicar fatos e princípios a novas
situações, tomar decisão e construir sínteses. Ações que podem ser trabalhadas através de
situações-problemas que estimulem ou desafiem os estudantes a alargar a significação dos
elementos apreendidos em relação à realidade ou área profissional (ANASTASIOU; ALVES,
2007, p 69). Essa construção do conhecimento em ação que articula esquemas teórico-práticos
pode levar a uma reflexão crítica assim como à possibilidade de rupturas com o que foi
estabelecido como algo dado, pronto e acabado, na medida em que vão se construindo novas
possibilidades por meio de incertezas e perspectivas diversas.
Percebe-se, ainda em relação ao uso de casos concretos, que alguns docentes terminam
por culpar o estudante por não estabelecer relações dos fenômenos estudados com a sociedade
em geral, como foi dito no depoimento:
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Eu levo casos quando eu vou dar o assunto. Por exemplo, incorporação, eu
pergunto qual empresa que se incorporou a outra empresa em tal ano. Aí eles
(alunos) dizem: Ah! Eu me lembro. Aí eu levo o caso e inclusive, eles
também acabam levando, mesmo sem pedir. É bem legal. Então eles
comentam e a gente discute e é bem legal. Mas tem turmas [em] que
acontece isso e tem turma que é muito apática, nem lembra que isso existe:
não faz a comparação do que está dando na sala de aula com que está
acontecendo na sociedade. Não faz a ligação. (P5).

Uma parte importante da mediação do docente no processo de ensino-aprendizagem é
contribuir para que o estudante seja capaz de estabelecer relações, analisar criticamente os
casos, em outras palavras, seja capaz de exercitar determinadas competências cognitivas,
mediante questões que auxiliem o estudante a avançar nessa direção.
Outra evidência da adoção da prática como espaço de aplicação da teoria pode ser
percebida quando a maioria dos participantes busca a aproximação com a prática profissional
através de situações trazidas pelos próprios estudantes que já atuam em escritórios de
contabilidade, conforme representado nos relatos a seguir:
Sempre utilizo também, se tiver alguém, algum estudante da área contábil,
que trabalha no escritório, eu pergunto: - como é que acontece, lá, na sua
empresa, lá no escritório? Explique aí um pouquinho a dinâmica. Como é
que você faz? Você tem um sistema integrado? Como é que integra com a
contabilidade? Eu tento sempre trazer a realidade prática para contextualizar
com a teoria. (P7).
Se o aluno está na contabilidade, lá no escritório, na prática e tem alguma
coisa para trazer de novo, você tem que fazer com que isso seja um avanço,
um diferencial na sua turma. [...] eu sempre pergunto se o aluno vem fazendo
isso, o que não vem fazendo, quais as mudanças, se ele está antenado que
mudou [...] se eles estão antenados, o que é que está acontecendo, se fazem
isso nos seus escritórios, como é que fazem. [...] Trazendo exemplos práticos
vindos dos escritórios. Fazendo com que o aluno fale sobre alguma mudança
tributária, que tenha visto na prática, fazendo com que isso seja colocado em
sala de aula. (P4).
Se os alunos já trabalham em escritório, comércio, então eles já têm uma
experiência, uma vivência prática diferente. O que a gente precisa tomar o
cuidado é de aproveitar esses potenciais, sem menosprezar a importância do
conteúdo teórico [...]. Então tem que estar preocupado com os conteúdos.
Mas aqui é aquele momento em que o professor precisa dar um passo atrás e
rever o que é que ele está fazendo como prática em sala de aula. (P2).
Tanto que, na minha aula, por não ter tanta prática, eu peço aos alunos que
tragam a vivência deles do escritório, a vivência dos laboratórios, a vivência
que eles têm no dia a dia da realidade de escritório, para juntar isso. [...]
(P6).

Os depoimentos sinalizam uma iniciativa dos professores que valoriza a pessoa do
estudante, oportunizando maior grau de confiança e autoestima, cooperação entre os colegas,
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escuta ativa e reconhecimento do valor das contribuições dos outros, o que pode gerar
aprendizagens significativas não só de conteúdos teórico-técnicos, como também de atitudes e
valores. Isto porque o trabalho em grupo propicia a mobilização de um conjunto de
habilidades interpessoais e cognitivas que são fundamentais para auxiliar na argumentação
das próprias ideias atentando para o ponto de vista do outro, na administração e resolução de
conflitos e na realização de acordos concretizados entre as partes (POZO; ECHEVERRÍA,
2009).
No entanto, alguns professores denotam ter dificuldades para problematizar as
situações trazidas pelos estudantes, o que fica evidente nos depoimentos:
Eu utilizo o conhecimento dos alunos, na sala de aula, mas quando eles me
dão. Eu não provoco, mas, como eu dou muita abertura, eles sempre
colocam. E aí, quando eles colocam a situação da prática, eu vou trazendo
para a sala de aula também. Eu escuto tudo o que eles dizem e discuto o que
estão fazendo certo lá no escritório e, também, se tiver alguma coisa errada,
porque isso é legal, o exemplo errado também é legal para se ensinar. (P5).
Eu não acho que o professor de Contabilidade Geral I tem que mostrar o
trabalho de escritório. Porque o aluno ainda não tem conhecimento suficiente
para isso, é o primeiro contato com a contabilidade. Mas quando tem uma
oportunidade dessa, dele (aluno) fazer uma pergunta, engrandece a aula
trazendo suas experiências do escritório. Você tem que puxar, tem que dar
corda a ele. (P3).

Assim, mesmo sendo importantes essas iniciativas, visto que estimulam competências
cognitivas e socioafetivas, elas sugerem uma apropriação restrita das situações trazidas, sem
uma problematização sobre a ação à luz de teorias pertinentes e sem uma reflexão sobre a
forma como os sujeitos envolvidos são afetados, sobre sentimentos e valores. Podendo ainda
se caracterizar como uma estratégia apenas de exposição de fatos na qual o resto da turma, ou
seja, os estudantes que não estão no dia a dia do trabalho, permanecem na condição de
receptores da informação e, portanto, distantes da prática vivenciada pelo outro. Desta forma,
perdem a oportunidade de aprender fazendo, implicando-se e envolvendo-se ativamente no
processo; dialogando e estabelecendo relações com o conhecimento e com as experiências
adquiridas, atuando na criação e solução de problemas concretos da prática e não como
sujeitos espectadores de experiências de outros (POZO; ECHEVERRÍA, 2009).
Nestas disciplinas, o professor, muitas vezes é pressionado por seus colegas no sentido
de promover a apropriação dos conceitos e princípios fundamentais, o desenvolvimento do
raciocínio e da abstração, visando o consequente atendimento aos requisitos das disciplinas
posteriores. A natureza de formação e o campo teórico e de investigação em que atuam os
docentes, assim como os fenômenos de evasão, repetência e retenção, dentre outros, parecem
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se constituir como preocupações muito maiores nesta etapa inicial, tendo em vista que
dificultam a atuação dos professores na direção de um ensino por competências, voltado para
a construção de saberes com os estudantes, uma vez que o ensino fica subsumido ao
atendimento das necessidades teóricas demandadas pelos pré-requisitos das disciplinas
posteriores.
A essas dificuldades se soma a cultura que tem sido naturalizada na academia de que a
articulação com a prática profissional deve ficar relegada às disciplinas de formação
profissional mais específicas como as consideradas práticas, ou ao estágio supervisionado,
geralmente situados no final do currículo de formação profissional. Neste caso, a
responsabilidade de articular a teoria à prática não fica a cargo do professor que atua nessas
disciplinas iniciais, não reconhecendo, portanto, como sendo de sua competência, o que é
justificado uma vez que este tem muitos encargos teóricos, mas pode, caso exista na sala, ser
"terceirizada", ser delegada como de responsabilidade do estudante que, eventualmente, se
tiver experiência profissional, poderá trazê-la para enriquecer o currículo.
A tentativa de aproximar do estudante a prática profissional também ocorre por meio
de contato com profissionais da área de contabilidade na sala de aula, o que é representado
pelos depoimentos a seguir:
[...] chamar uma colega contadora para vir para a sala de aula. Uma colega
que tenha acesso ao sistema e nos mostre como fazer determinada atividade
da contabilidade. No semestre passado, eu fiz isso e estou fazendo agora
também. Chamar alguém que seja contador, que esteja atuando e que tenha
um exemplo para mostrar em sala de aula, as obrigações acessórias como
Sped. (P1).
[...] entendo o que é o meu trabalho e que precisa ser acoplado com um outro
professor com um perfil mais prático para que o casamento do que eu trago
na teoria, junto com o que o outro pode trazer na prática, pode construir
melhor uma consolidação do conhecimento na disciplina. (P6).

A busca por alternativas que viabilizem a aproximação do estudante do contexto do
trabalho, por meio de profissionais da área contábil, favorece a aprendizagem significativa
pela complexidade e riqueza dos elementos que podem ser discutidos na interação com os
profissionais. Iniciativas como estas são importantes para motivar e estimular o estudante a
aprender, não só na dimensão cognitiva dos conteúdos, mas também a partir de aspectos da
prática, desde que a sala de aula se torne um espaço aberto para compreender e problematizar
a prática.
A maioria dos participantes relata também estratégias no curso que possibilitam
aproximar o ensino da prática profissional, desenvolvidas na própria universidade,
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envolvendo espaços para a prática em laboratório de informática, previstas nas Diretrizes
Curriculares para os cursos de Ciências Contábeis. No entanto, um dos depoimentos ressalta
as dificuldades que levam a não efetivação dessas ações por parte dos docentes. Com isso,
essas ações terminam ficando manifestas mais nas dimensões das necessidades, vontades ou
desejos do que propriamente no campo das realizações dos docentes.
Porque tem muitos alunos que chegam ao último semestre sem ter realizado
um estágio, sem ter tido a realidade do escritório e eu acho que nosso
departamento, nosso colegiado deveria trazer um professor que tivesse essa
habilidade, de desenvolver isso no laboratório, nas disciplinas práticas. Fazer
de forma real a prática, para que o aluno que não tem a possibilidade de ir
para o universo prático possa vivenciar isso dentro da universidade de forma
inteira. (P6).

O participante critica o ensino teórico, registrando que muitos estudantes chegam ao
final do curso sem ter entrado em contato com a realidade do campo profissional, fato que
ocorre geralmente através do estágio supervisionado localizado em sua fase de conclusão. No
entanto, ao manifestar a vontade de articulação da teoria à prática, se reporta à possibilidade
de que os estudantes vejam, no âmbito da universidade, aspectos da prática profissional na sua
totalidade, através de um professor que tivesse habilidade para tal.
Essa perspectiva procura reproduzir no ambiente acadêmico a práxis que ocorre no
mundo do trabalho que, em parte, é também reafirmada pela vontade expressa nas próprias
Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2004), quando se estabelece que os cursos de graduação de
Ciências Contábeis deverão contemplar em seus projetos pedagógicos e em sua organização
curricular, conteúdos de Formação Teórico-Prática, dentre os quais a Prática em Laboratório
de Informática, em substituição ao Estágio Supervisionado.
Cabe destacar que a maioria dos participantes critica a ausência do estágio
supervisionado no curso, como revelado a seguir:
[...] uma coisa que poderia melhorar ainda mais seria os alunos estarem
fazendo estágio supervisionado. Mais envolvidos, não é? A gente reluta
porque, queira ou não, tem alunos que sustentam a casa. Então, ele não vai
largar o emprego que ele ganha alguma coisa, por um estágio que vai ganhar
metade, então é complicado. [...] Mas se a gente fizesse parceria com
entidades privadas para que o aluno tivesse mais prática... Tem alguns
alunos que já tem prática, mas se mais gente se envolvesse com a
contabilidade estaríamos formando mais pessoas, mais gente envolvida com
contabilidade e com melhor desempenho. (P4).
[...] Eu acho que se o aluno tivesse a disciplina de Estágio Supervisionado a
formação seria melhor. Porque no estágio, no escritório de contabilidade, o
aluno vai estar lá todos os dias, quatro horas por dia, o que é um estágio,
vivenciando diversas situações que acontecem no escritório que, por mais
que a professora faça no manual e coloque as situações, não coloca aquelas

165

situações críticas que aparecem no dia a dia das empresas. [...] Às vezes, no
laboratório, a gente não vê coisas que poderia estar vendo lá fora. É porque,
no mundo do trabalho, acontecem situações infinitas, as possibilidades. (P5).
Mas também tem a ver com o local, onde o curso está inserido, o qual
dificulta os alunos realizarem estágios nas empresas e nos escritórios de
contabilidade. [...] não temos espaços suficientes para encaminhar os alunos
para o estágio supervisionado e, também tem a ver com os próprios
professores. Nós ficamos acomodados com a situação. Então falta
motivação, por parte dos professores [...]. (P7).

Os depoimentos sugerem uma visão de estágio como o espaço privilegiado de inserção
do estudante no contexto profissional, como uma atividade instrumental, durante a qual o
estudante aplica os conhecimentos teóricos adquiridos na universidade. Contudo, diversos
estudos enfatizam que o estágio não pode ser “percebido como um apêndice curricular, mas
um instrumento pedagógico que contribui para a superação da dicotomia teoria e prática”
(PIMENTA; LIMA, 2006, p. 5).
A análise aponta que as práticas docentes são resultados de crenças e concepções a
respeito do ensino, da aprendizagem e da formação construídas, principalmente, ao longo de
suas trajetórias formativas, conforme expresso nas narrativas biográficas:
[...] Na docência, hoje, eu acho que muitas das minhas aulas eu tento
reproduzir a partir dos meus antigos professores porque é a única forma que
a gente conhece para dar aula. Então os exercícios, a resolução dos
exercícios, a tentativa de envolver os alunos, essas coisas que a gente gostou
naquele professor, a gente vai tentando colocar na nossa prática também. As
práticas eram os exemplos das vivências que os professores traziam e é isso
que eu tento reproduzir quando trabalho nas disciplinas. (P1).
A forma desses professores cobrarem a disciplina e a intensidade
impregnaram realmente minha docência. Assim, eu cobro muito dos alunos,
a participação deles na aula, que resolvam os exercícios práticos, que
estudem. (P4).
[...] procurei me espelhar nos meus professores, aqueles que eu considero
bons professores. Claro que não foi fácil ir para uma sala de aula, ensinar,
mas eu precisava correr esse risco e não poderia desperdiçar a oportunidade
de começar a ser professor. (P3).

As declarações sinalizam que as experiências influenciaram suas práticas docentes,
bem como, que não vivenciaram uma formação específica para a docência universitária. Tal
fenômeno reafirma o pensamento de Kelchtermans (1995, p. 7) de que “o professor constrói
activamente as suas experiências de carreira numa estória que é significativa para ele”.
Acessar as narrativas dos docentes possibilita compreender o processo de constituição dos
elementos das representações sociais que resultam de uma construção lenta, interna, dos
indivíduos, a partir das interações que mantêm na experiência do vivido, com repercussões
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profundas sobre o modo de pensar e fazer do docente, nem sempre percebidas de forma
explícita.
A própria experiência, os dilemas e as dificuldades da profissão, quando objetos de
reflexão contribuem para mudança das representações sociais na medida em que os sujeitos
vão interpretando, construindo e ressignificando o vivido (JODELET, 2001), como pode ser
observado no trecho da narrativa biográfica de um dos participantes.
[...] Então, agora percebo que muito do que faço na sala de aula como
professora do ensino superior é fruto do que vivenciei como estudante, tanto
na educação básica quanto no ensino superior e na pós-graduação. A partir
das experiências do dia a dia na docência, fui aperfeiçoando o meu fazer
docente com ações concretas e, o fato de ter sido coordenadora, me garantiu
uma experiência concreta da academia. [...] é um constante policiar no fazer
docente, a nossa prática nem sempre condiz com o que desejamos ou
pensamos. Mas, pensar sobre tudo isso já nos ajuda a ter consciência de que
precisamos nos policiar e melhorar constantemente a docência. Ensinar e
aprender é uma construção continua. (P6).

O relato denota que o participante ao refletir sobre sua própria prática docente ajuda a
compreender criticamente seu ensino. Nesse sentido Korthagen (2009), expõe que a reflexão
ajuda a tomar consciência dos aspectos inconscientes do ensino.
Os elementos das representações dos participantes da pesquisa acerca da formação de
competências

desejáveis

para

os

profissionais

na

contemporaneidade

associada

principalmente à apropriação de teorias e técnicas se manifestam através da crença na
anterioridade da teoria em relação à prática; na ênfase à aula expositiva; na prática como
espaço de aplicação da teoria; na estratégia da pesquisa utilizada numa perspectiva
instrumental a serviço da teoria; na relação teoria e prática vista de forma aplicacionista,
através do uso situações autênticas, de casos concretos e de situações trazidas por estudantes
ou profissionais que atuam na área contábil. Esses elementos dificultam o desenvolvimento de
competências cognitivas complexas e da autonomia profissional uma vez que estimulam uma
aprendizagem memorística, mecânica e superficial; uma perspectiva hierarquizante e
aplicacionista da relação entre teoria e prática que pouco favorece a reflexão, o aprender a
aprender, a construir o conhecimento, a mobilizar saberes e competências para analisar
situações complexas e problemáticas e tomar decisões de forma autônoma no sentido das suas
resoluções. Elementos que encerram ainda algumas ambiguidades, compreendidas como
naturais às representações sociais, na medida em que, sob efeito das pressões do contexto, os
elementos periféricos constitutivos dessas representações sofrem mudanças, enquanto o
núcleo central delas permanece inalterado. Todavia, essas ambiguidades e contradições
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podem sinalizar processos, em andamento, de ressignificação de suas representações e
práticas pedagógicas.
4.2.2 A formação ética concebida numa perspectiva essencialmente cognitivista
Os participantes, na sua totalidade, reconhecem a importância de investir na formação
da ética profissional numa perspectiva cognitivista, ou seja, centrada em informações factuais,
legais e conceituais, visando o cumprimento do código de ética profissional. Essa lógica
cognitivista de formação ética visando essencialmente o cumprimento do código de ética
profissional possui, portanto, uma natureza instrumental, conforme ilustram os excertos:
Trazer casos que realmente podem vir a acontecer e acontece, que a gente
sabe não é forçação (sic) de barra; lançar nota sem chegar o estoque
fisicamente, para fazer estoque. Como a gente tem grande experiência na
área contábil, já viveu tudo isso. Fazer receita e fazer resultado até para
tomar dinheiro emprestado, tomar financiamento. Agora, nesse caso, é
importante trabalhar a cabeça do aluno voltada para a ética e a
responsabilidade do contador e a ética também voltada para o ser humano,
para a cidadania. Porque nosso Brasil está desacreditado, não é? Então,
refletir com os alunos sobre tudo isso é necessário. (P4).
Eu acho realmente interessante que o professor leve um caso para os
estudantes sobre o comportamento ético para pensar o que fazer. Porque, de
fato, isso acontece no dia a dia da profissão. O profissional de contabilidade,
muitas vezes, precisa se posicionar em relação a essas situações da ética,
tomar consciência. Existe, claro, o lado ético, mas existe também, ele, como
profissional, como empregado. (P7).
Nas minhas disciplinas já tratei sobre discussões éticas, [...] A gente não se
aprofundou nesse aspecto, porque a gente não teve tempo [...] dentro do
programa, é possível colocar no plano de ensino. Cabe, uma coisa que eu
trato, como fraudes, fraudes em contabilidade. A gente trata em Perícia. É
um assunto que se encaixa na disciplina de Perícia. Nem todo semestre eu
tenho condição de trabalhar, mas quando eu falo de fraudes em
contabilidade, a gente tanto fala como são feitas as fraudes, como também a
ética envolvida nisso. (P1).
São casos corriqueiros, que acontecem no dia a dia, e não são poucos.
Muitas empresas... a maioria faz isso. É um caso que os alunos, quando
saírem da universidade, vão se deparar com esse tipo de situação relacionado
com a ética, com a profissão. [...] Agora tem que discutir, refletir sobre esses
assuntos com os alunos, para que eles tenham um posicionamento e estejam
conscientes. (P3).

Os depoimentos parecem sinalizar para um ensino voltado para o aprender a fazer,
esvaziado de teoria e de reflexão sobre o que se faz, por que se faz e as consequências do que
se faz. Apesar de trazerem expressões que sugerem que o estudante deve "pensar sobre o que
fazer", "se posicionar" diante das questões éticas, os participantes, não deixam claro o que
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entendem por reflexão, quem reflete e nem que ações desenvolvem para que isso aconteça.
Parece, portanto, mais um treinamento para um fazer instrumental, acrítico, de natureza
técnica, normativo, fragmentado. Um fazer esvaziado de marcos teóricos intencionalmente
assumidos com a finalidade de problematizar a prática profissional, condição fundamental
para que se estabeleça a reflexão crítica nos estudantes. Assim, não se vê, nos depoimentos, a
preocupação com uma reflexão articulada a esse fazer que provoque o desequilíbrio cognitivo
e atitudinal de crenças, preconceitos, atitudes e valores. Que contemple sentimentos e
emoções que, muitas vezes, orientam as condutas e favorecem a construção de um sentido
ético construído no "ser sendo", distante da dimensão ética e política da profissão.
Essa formação ética, concebida numa perspectiva essencialmente cognitivista, pode
também ser constatada quando os participantes se referem à forma transmissiva, prescritiva,
portanto, heterônoma de trabalhar os conteúdos relacionados às situações dilemáticas, como
denotam os depoimentos:
O professor tem que orientar os alunos quanto às penalidades que existem
hoje. Mas ele também não pode dizer que isso ainda não é uma realidade.
Vai existir profissional no mercado que ainda faça coisas antiéticas (risos).
Porque vai ter, tanto na área contábil, como em qualquer área profissional,
vão existir profissionais que vão não agir de acordo com o código de ética.
Mas os alunos, agora, têm que estar conscientes do seu dever em relação às
demonstrações e suas obrigações, que existem penalidades. Eu acho que esse
seria o argumento para tratar este tipo de situação. (P1).
[...] Eu sempre chamo atenção dos alunos, quanto à postura ética. Se o dono
da empresa chega para você com uma documentação, querendo que você
faça escrituração inadequada, a decisão é sua. Você sabe que você vai
responder conforme o código civil. Então você é corresponsável pelo que
está sendo feito, pelo que está sendo elaborado, a decisão é sua, se você fizer
isso uma vez, ele vai querer que você faça infinitas vezes depois. Então se
você esbarra no primeiro erro, no primeiro momento... Ah! Mas se o dono da
empresa falar: então eu vou procurar alguém que faça! Então, procure! É
melhor para você perder o cliente. Está aqui sua documentação, leve para
outra pessoa que o senhor acha que vai conseguir que faça. Porque você
fazer isso, esse tipo de atitude pode ser muito prejudicial para a construção
da sua carreira e do seu nome profissional. (P2).
Eu discuto situações éticas, mas não uso a palavra ética. Eu vou mais pelo
que é correto. Então quando o aluno me pergunta: Ah! Então isso é uma
forma de maquiar o balanço. Aí eu não dou vazão a essa conversa. Eu digo:
não estou aqui para ensinar a forma de maquiar uma demonstração contábil,
eu estou aqui para ensinar a forma correta, então não abordo esse assunto. Eu
trabalho a ideia do que é correto da forma correta, mas não abordo nem a
palavra ética. [...] O professor deve alertar que, se o profissional cometer
infrações, ele pode ser responsabilizado. Então o professor pode ter essa
postura de chamar a atenção. (P5).
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Nas minhas disciplinas, trabalho questões éticas, muitas vezes, alguns
alunos, que já estão trabalhando no escritório de contabilidade, falam: “Ah!
mas eu faço isso”. Então eu digo: bom, se você faz, eu não quero saber. A
forma correta de fazer, de acordo com a lei, é esta aqui. O aluno diz como
faz no escritório. E aí eu sei que é uma forma errada, muitos também falam
que vendem, mas não passam a nota. Isso é o mais comum: não emitir nota
e, aí, você está burlando a lei. Então, eu digo que isso é errado. [...] É muito
difícil mudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte que é ensinar o certo.
(P3).

Os relatos, mais uma vez, evidenciam a ausência de reflexão sobre os valores e
atitudes subjacentes às opiniões dos discentes, sobre suas razões de adotar as posturas
anunciadas, sobre as consequências para si e para o outro e para a sociedade da adoção dessas
posturas. O que se percebe é a presença do julgamento, por parte do docente, e a reafirmação
da conduta politicamente correta de seguir as normas. Todavia, o cumprimento das regras e
normas estabelecidas no código de ética da profissão não resulta de um processo de
treinamento de comportamentos morais, pressupõe a internalização consciente de determinada
atitude, ou seja, a construção subjetiva de uma predisposição interna, carregada de emoção em
decorrência da crença em determinados valores, a agir frente ao objeto ou fenômeno que
convoca a atitude. Essa atitude subjetiva se expressa em condutas nos diversos âmbitos da
vida do sujeito: pessoal, social e profissional.
A postura dogmática do docente em relação ao conhecimento se constitui num
obstáculo para um ensino ético que assuma a problematização e a investigação como forma de
aprender. Um processo no qual se torna necessário, muitas vezes, suspender os pressupostos
teóricos assumidos como verdades para que se possa aprender, construir o conhecimento a
partir do próprio caminhar, vendo de outra forma e assim desenvolvendo posturas, e não
apenas ressignificando conhecimentos, diante da realidade.
Dessa forma, se potencializa no estudante a capacidade de lidar de forma proativa,
inteligente e ética com as novas situações, resolver problemas cujas soluções não estão nos
manuais acadêmicos. Enfim, operando a realidade de forma autônoma, um caminho que
dificilmente pode ser conseguido pela via da racionalidade instrumental que se assenta na
crença da prática como espaço de aplicabilidade de verdades cientificamente definidas e
estabelecidas nas teorias. Assim, a formação ética não pode se dissociar da formação para a
autonomia pessoal e profissional que se dá nos espaços da prática social, na vivência e
reflexão, tendo a teoria como lente, de situações complexas do contexto da vida e do mundo
do trabalho, vivendo in loco o exercício da ética e da autonomia, pois “o vivido deixa em nós,
um novo modo de olhar, de estar, de interpretar e de atuar” (CONTRERAS; PÉREZ DE
LARA, 2010, p. 33).
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Na perspectiva da formação de uma consciência e atitude éticas, os conteúdos ou as
informações a serem trabalhados são importantes, mas não se configuram como um fim em si
mesmos, e sim como mais uma referência para a reflexão, como ferramentas para
compreender e agir diante das situações desafiadoras, as quais são o ponto de partida do
processo de aprendizagem, com potencial de provocar desequilíbrios cognitivos nos sujeitos
aprendentes (PIAGET, 1983) e, consequentemente, produzir mudanças mais efetivas nas
atitudes e valores dos futuros profissionais. Neste sentido, conforme Soares (2013), a prática
reflexiva se enriquece quando nos debruçamos sobre as situações da experiência nos
processos de formação profissional, principalmente quando esta retroalimenta o próprio
processo levando ao desenvolvimento de um habitus incorporado ao estudante do constante
exercício de reflexão sobre temas que lhe são colocados para análise.
Assim, a reflexão se constitui como um elemento potencializador da aprendizagem
quando o ensino visa mudanças de atitudes. Não qualquer reflexão, mas uma reflexão mais
profunda e participativa sobre as situações dilemáticas que procure colocar o sujeito, seus
sentimentos e valores em evidência, explorando seu posicionamento e tomada de decisão.
Nesse caso, a própria sala de aula, segundo Filloux (2000), pode se constituir como um
espaço para reflexão ética desde que se considere que os estudantes não são apenas sujeitos
cognitivos, mas pessoas que têm sentimentos e podem expressá-los diante de situações que
ocorrem no seu cotidiano, na sala de aula, na sociedade ou até mesmo diante de questões
vinculadas ao trabalho que futuramente exercerá enquanto profissional. Sob esse aspecto, a
sala de aula é rica para discussões de natureza ética, inclusive, a partir da própria vivência dos
sujeitos nas relações estabelecidas no processo de ensino-aprendizagem, nas quais pode ser
convocado a participar, tomar decisões, emitir opiniões, falar de si e do outro, dos direitos e
deveres enquanto indivíduo e participante de um grupo ou comunidade.
Para Galeffi (2001, p. 464), ao ser levado a refletir sobre sua própria experiência,
vivendo-a plenamente nas relações que possa estabelecer, favorece-se uma aprendizagem, na
qual o ser humano, conhecendo-se em suas possibilidades, exercita "[...] o ver, o pensar, o
falar e o escrever, o perceber, o refletir, o relacionar-se e o fazer a coisa, a gnose, a relação e a
poiésis”. Um aprender que aposta necessariamente no desenvolvimento de atitudes e valores
éticos a partir do conhecimento que se tem de si, na relação consigo mesmo, com o outro e
com a sociedade de um modo geral, efetivamente pode favorecer uma formação profissional
autônoma, reflexiva e ética.
O desenvolvimento de atitudes e valores éticos necessita de uma mediação docente
que estimule o uso de conhecimentos teóricos, mas também de estratégias de ensino que
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contemplem o relacional, o autoconhecimento e as experiências vividas. Dimensões da pessoa
que podem ser mobilizadas e acessadas através de um ensino que aposte na problematização e
na vivência como pressupostos fundamentais para uma aprendizagem sociointeracionista
(OLIVEIRA, 1993), na qual o indivíduo constrói conhecimentos, competências, atitudes e
valores, a partir do contato com a realidade, meio ambiente e com as outras pessoas.
A vivência em um contexto formativo ético, que se contrapõe àquele centrado na
lógica cognitivista, instrumental e heterônoma, pressupõe o respeito à dignidade dos
estudantes, que pode se expressar, dentre outras formas, no engajamento destes na tomada de
decisões acerca das questões essenciais do processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, os
dados apontam que esse envolvimento pleno não faz parte da representação de docência dos
participantes, o que se evidencia quando informam como é elaborado e aprovado o plano de
ensino:
Eu digo a ele que este é o momento que a gente estabelece a regra do jogo,
[...] e como é que funciona. É a apresentação de todo o plano de ensino, onde
tem a ementa da disciplina, o conteúdo que vai ser desenvolvido, os
objetivos da disciplina e o que é que a gente espera que eles atinjam no final
daquela disciplina. [...] eu também me apresento e digo aos alunos sobre
minha formação, não na perspectiva de esnobar, de querer aparecer, mas na
perspectiva deles entenderem como é que a minha cabeça vai funcionar em
função da formação que eu tenho. (P2).
[...] no primeiro dia de aula, eu apresento o plano de aula. [...] Eu leio todo
em sala de aula, digo o que está na ementa da disciplina, os objetivos, o
conteúdo a ser dado, a metodologia a ser utilizada. Discuto que os assuntos
estão naquela sequência, mas que podem ser trocados de sequência. Porque,
às vezes, fica melhor o entendimento dependendo da turma. Já marco as
provas no primeiro dia de aula. As avaliações já ficam registradas e,
normalmente, eu faço é prova mesmo. (P5).
Eu digo, vou passar por uma descrição teórica do que é a contabilidade, eu
explico: Olha! Esse assunto é mais teórico. Esse assunto é quando a gente
vai entrar para fazer isso, na prática. Então tento antever o que vai acontecer
em cada tema daquele, como vai ser feito e, depois, digo como vai ser
avaliação. [...] Agora fazer vocês estudarem é só vocês que vão ter que fazer
e cada um vai saber o que quer ser no futuro. Vão existir profissionais bons e
profissionais ruins. Vocês têm o direito de escolher o que é que vocês
querem para vida de vocês. (P1).

O plano aparece como um instrumento de controle do docente, que sabe o que é
melhor para os estudantes. E sua apresentação para os estudantes no primeiro dia de aula,
percebida como uma prática transparente e democrática, se configura principalmente como
um rito formal, hierarquizado que desconsidera a participação mais efetiva por parte dos
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estudantes na construção conjunta dos desafios a serem enfrentados, na negociação dos
conteúdos e das formas de ensino e de avaliação da aprendizagem.
Uma visão de planejamento, naturalizada na universidade, que concorre para a
cristalização da heteronomia, postura avessa ao perfil de profissional desejado na
contemporaneidade e, dessa forma, torna os futuros profissionais dependentes e submissos a
decisões de outrem, independente da natureza ética ou não destas decisões. Isso porque, se o
estudante não é desafiado a participar do processo de aprendizagem que vivencia, se não é
convocado a pensar e a tomar decisões consistentes e argumentadas, levando em conta suas
necessidades e dos demais atores envolvidos no processo formativo, elemento essencial da
postura ética, será mais difícil desenvolver competências para pensar, refletir sobre seus atos,
seus sentimentos, e decidir com os outros (professor e colegas) de forma ética. Nesse sentido,
seria desejável na perspectiva da formação de profissionais éticos que o planejamento, e todas
as questões essenciais que dizem respeito aos estudantes e sua formação fossem assumidas
como oportunidades para o desenvolvimento da autonomia (POZO, 2002) e da consciência e
atitudes éticas.
Os depoimentos supramencionados permitem ver que, ao não envolver os estudantes
na elaboração e negociação do plano da disciplina, também, não adotam a construção do
contrato didático, reafirmando a perspectiva de formação ética cognitivista e não baseada na
vivência e reflexão. Para Jonnaert e Borght (2002, p. 167) “[...] um bom contrato didático é,
em geral, aquele que mais rapidamente se torna obsoleto” porque evidencia o caráter
dinâmico e temporário das regras, que podem mudar ou até mesmo desaparecerem, conforme
o estudante vai interagindo com situações de ensino e de aprendizagem, pois, para esse autor
“é por uma série de regras do jogo estabelecidas pelo contrato didático que o aluno faz a
trajetória da dependência em face do professor até sua autonomia em relação ao saber”
(JONNAERT e BORGHT, p. 171). Nesse sentido, no processo de construção do contrato ele
é levado a refletir porque fazer ou não fazer, a tomar ou não determinadas atitudes, num
compromisso discutido e acordado coletivamente, do qual ele participou e, portanto, também
é responsável.
As regras do grupo, os valores e atitudes éticas na relação com o outro, que são mais
horizontalizadas, se constroem na sala de aula, conscientemente ou não, quando orientadas
pela concepção de formação de sujeitos autônomos, o que pressupõe levar em consideração a
complexidade do grupo carregado de histórias e determinado pela dinâmica da vida afetiva.
Nesse contexto, permeiam a questão dos desejos e interesses envolvidos, a implicação e a
escuta, assim como a criação de um contexto favorável para aprender e viver em conjunto,
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aceitar dividir o poder, desenvolver relações educativas baseadas em relações de confiança e
não de autoridade, através da reflexão e não do sermão e da prescrição, do “dever-ser”
(SOARES, 2017).
Desta forma, o contrato didático se caracteriza como um “[...] espaço de diálogo,
sendo influenciado pelo contexto e pelas concepções de ensino, de aprendizagem, de ciência e
de mundo dos envolvidos” (FREITAS; GESSINGER, 2008, p. 60). Um contrato didático
explícito, intencional, vai se constituindo na medida em que são efetivadas as
responsabilidades recíprocas do professor e do estudante na gestão dos saberes, envolvendo
toda complexidade que essa interação requer um processo dinâmico que mobiliza os atores
envolvidos a efetivar seus papéis de aprendizes e produtores de conhecimento e se configura
como um ethos de vivência ética, uma vez que o sujeito é convocado a pensar, a refletir e se
posicionar no grupo da sala de aula, tendo sua dignidade como pessoa respeitada e sendo
desafiado a respeitar a dignidade dos demais.
Para tanto, requer a compreensão, por parte dos docentes e naturalmente dos discentes,
de que o processo formativo se desenvolve, conforme Soares e Cunha (2010), num contexto
grupal, “em que pessoas com históricos de vida distintas se implicam mutuamente”), no qual
torna-se necessário, nessa “[...] trama invisível, que impacta os processos de ensino e de
aprendizagem e de saber, orientar o grupo de alunos para compreender essas implicações,
favorecendo a aprendizagem sobre os conteúdos e sobre os valores e atitudes” . Assim, o
contexto grupal “passa a ser assumido como princípio educativo, voltado para a formação de
cidadãos e profissionais reflexivos, críticos e solidários segundo a vivência concreta da sala
de aula” (SOARES; CUNHA 2010, p. 27 , no qual o professor assume o papel de mediador de
processos humanos.
Outro aspecto que reafirma a inferência da formação ética concebida numa perspectiva
essencialmente cognitivista e heterônoma, pode se expressar, ainda, no tipo de relação que se
estabelece entre docentes e discentes, no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com os
depoimentos, essa relação é caracterizada principalmente pelo afastamento, por parte do
docente, de forma a não “perder o controle da sala de aula”:
No processo de ensino-aprendizagem a minha relação com os alunos: eu
acho que você tem que se aproximar até um certo ponto. Você tem que se
manter aberto, tem aluno que encontra com você no corredor e faz perguntas
sobre como é lá na empresa dele. Aí eu digo: por que você não fez na sala de
aula? Ah! Porque eu tive vergonha. Então a gente tem que estar aberto para
essas coisas; ser amigo no sentido de ajudar e conversar, mas também você
tem que manter uma distância. Porque você é professor e isso é importante.

174

Porque se você for igual, corre o risco de perder o respeito, e aí, deixa de ter
aquela ideia de aluno e professor e aí começa... é uma linha muito tênue e é
muito fácil de quebrar essa linha e perder essa questão do respeito. (P3).
Eu acho que é a relação professor-aluno. É você cativar o aluno, trazer o
aluno para ali, para perto de você. Não para você convencê-lo, mas para
estimular o aluno ao conhecimento, ao estudo, à pesquisa. Então é você
trazer o aluno para você colocar o aluno no colo e dizer: Agora faça. Eu
estou lhe dando as ferramentas, corra atrás! E isso é desafiador. [...] Eu acho
que a questão de você estimular o aluno é complicado. Você falar a mesma
linguagem dele, tentar deixar a coisa mais prática e objetiva para ele,
convencer ele, estimular. [...] Na realidade, eu tento ser amigo, tento falar a
mesma língua deles. Eu não fico só na linguagem técnica, eu tento trazer
para o dia a dia os exemplos que trabalho. [...] Tem que manter a relação
professor e aluno, mas que ele estreite essa relação, esses espaços. Mas
também ele não vai estreitar demais. Porque é necessário ter uma
diferenciação entre professor e aluno. (P7).

Os depoimentos sugerem uma postura ambígua na relação com os discentes. De um
lado, reconhecem que a proximidade, a abertura para a pessoa do estudante, é importante para
que ele se implique no seu processo de aprendizagem. Porém, por outro lado, temem perder a
autoridade, a distância ótima e seu papel de educador, subsumido por laços de amizade. Essa
ambiguidade, no cruzamento entre discursos contemporâneos que vão na direção da
autonomia discente e crenças, construídas historicamente num ethos social e educacional
caracterizado por uma forma de relação assimétrica e autoritária que, conforme Chauí (2001,
p. 71)
[...] tendemos a ocultá-la de duas maneiras: ou tentamos o “diálogo” e a
“participação em classe”, fingindo não haver uma diferença real entre nós e
os alunos, exatamente no momento em que estamos teleguiando a relação,
ou, então admitimos a diferença, mas para encará-la não com assimetria, e
sim como desigualdade justificadora do exercício de nossa autoridade.

Para Luckesi (2011), no processo de ensino-aprendizagem, os professores precisam ser
os adultos na relação pedagógica; aqueles que administram a relação, sem ameaçarem. Para
esse autor a prática docente só tem sentido se o professor estiver interessado em que o aluno
aprenda e se desenvolva, individual e coletivamente. Neste caso, o professor assume o papel
de mediador das diversas relações implicadas nesse processo formativo, assumindo na sua
ação a compreensão de que “[...] o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um
imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE,
1996, p. 35). Nessa relação, que tem em vista, não apenas a construção de conhecimentos
conceituais e procedimentais, mas também de atitudes e valores, professor e aluno são sujeitos
conhecedores, num contexto dialógico, uma vez que “por meio da relação professor-aluno que
o objeto que é o mundo é apreendido, compreendido e alterado, numa relação que é
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fundamental - a relação aluno-mundo -, propiciada pela relação professor-mundo” (RIOS,
2002, p.70). Um “clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, humildes, generosas,
que a autoridade docente e a liberdade dos alunos se assumem eticamente, autentica o caráter
formador do espaço pedagógico”. Nesse sentido, “o bom professor é o que consegue,
enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento de seu pensamento” (FREIRE,
2000, p. 103). Pois o diálogo dos estudantes não é com o professor, mas com a essência dos
seus pensamentos, crenças e sentimentos.
Assim, o processo de ensino-aprendizagem precisa ser compreendido como uma
prática eminentemente relacional. Uma atividade sobre e com seres humanos que possibilita
transformações nos processos de pensar, sentir e agir envolvendo os sujeitos e as interações
que desenvolvem, nas quais, o professor “deve entrar num processo de interação e de abertura
com outro – e com o outro coletivo – de modo a dar-lhe acesso ao seu próprio domínio”
(TARDIF, 2010 p. 146).
Interações, que perpassam pelas questões éticas, envolvendo tomada de consciência
num sentido que favoreça o respeito ao outro, o senso de justiça e o cuidado e que configuram
o trabalho docente como uma prática social complexa, incerta, carregada de conflitos de
valor, requerendo uma série de tomadas de decisões que precisam ser realizadas com postura
ética e política, através de ações que vão sendo ajustadas a cada situação, a cada turma, aos
diferentes estudantes (ALTET, 2001; PIMENTA; ANASTASIOU, 2010).
Para tanto, é necessário despertar no estudante uma predisposição para assumir maior
responsabilidade em relação à sua vida acadêmica, assim como o compromisso com um
projeto pessoal de profissão, de crítica ao conhecimento como um dogma, de interrogação e
posicionamento pessoal frente à aprendizagem, de cooperação com os colegas e de interação
com o professorado (TRILLO, 2000). Atitudes discentes que podem ser potencializadas pela
mediação do docente na construção do protagonismo do estudante e de sua autonomia.
A ausência do engajamento consciente, garantidor da dignidade da pessoa dos
estudantes, voltado para o desenvolvimento da atitude autônoma e ética da pessoa do futuro
profissional, pode estar na base da reação de apatia, que a totalidade dos docentes
participantes da pesquisa denuncia, como ilustram os depoimentos:
Eu vejo o estudante muito apático, muito sem querer buscar e, querendo
fazer só o que está na norma. Eu não vejo muito (ele) preocupado em tomar
decisões. Eu vejo preocupado em ir para o escritório de contabilidade e
efetuar o seu papel e, no futuro, com a experiência, abrir seu próprio
escritório de contabilidade. (P3).
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A passividade dos alunos. Eu acho que é apatia mesmo. A contabilidade é
um conhecimento que você está ali, transmitindo e que ele não é
questionável. [...] Porque está na lei e acabou. Ele (aluno) não tem o que
questionar. Então não discute sobre isso, porque não é discutível, porque é
lei. O direito é lei, mas tem a interpretação da lei. A gente, na contabilidade,
não tem interpretação nenhuma. É a lei, como está escrita, e acabou. (P5).
Você manda o material antes da aula, diz: - Olha! Leia o material para a
próxima aula. Mas não surte muito efeito. [...] Os nossos alunos não têm o
costume de ler material antes da aula e isso dificulta a aula expositiva.
Porque você fica num monólogo: falando, falando, falando e ele, tirando
dúvidas sobre um ponto que você falou pontualmente, mas nada que ele
tenha trazido, de dúvida interna dele, na construção. [...] Porque se ele não
estuda antes, e quando chega na sala de aula só quer ouvir, ele não traz, não
gera dúvida para ele. (P1).

Os depoimentos sugerem que os docentes não percebem que as atitudes dos estudantes
podem ser fruto da relação que são levadas a estabelecer com o saber, mediante um ensino
prescritivo, de obediência à norma, no qual, pouco se investe numa formação para autonomia,
de forma crítica, criativa e participativa. Da mesma forma, não parecem perceber que essa
formação poderia ser uma responsabilidade do docente se este assumisse um ensino voltado
para o desenvolvimento de competências cognitivas complexas, de competências
socioafetivas, de atitudes e valores éticos baseado na problematização e na reflexão,
consequentemente, voltado para a formação de profissionais autônomos, investigativos,
protagonistas e éticos e não apenas replicadores de regras e receitas teóricas e técnicas
estabelecidas por outrem.
Se a prática educativa não dá espaço para a construção autoral, ela pouco contribui
para a formação de profissionais autônomos, mas, sim para formar um sujeito com postura
heterônoma, dependente, o que termina por favorecer a apatia dos estudantes e a
vulnerabilidade desse futuro profissional que fica susceptível a pressões do contexto do
mundo do trabalho. Um contexto adverso, principalmente no campo da contabilidade, no
qual, muitas vezes, prevalece esse tipo de prescrição, por parte do patrão ou do Estado.
Ao buscar compreender a que está por trás do desinteresse dos estudantes, o professor
termina por assumir o desafio de ajudá-los, retirando-se do lugar da queixa, da expectativa do
estudante pronto para aprender as teorias e práticas “profissionais” a serem ensinadas na
universidade e transferidas mimeticamente para o contexto da prática profissional.
As relações estabelecidas nas práticas educativas e, consequentemente, as
representações sociais sobre formação ética que lhes orientam, evidenciadas neste estudo,
podem ser compreendidas pelos próprios processos formativos que os docentes tiveram,
conforme apontado nas narrativas biográficas:
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[...] a relação entre professor e os alunos era de muito respeito. O professor
manda e a gente, “os alunos”, obedecem. [...] Na graduação, eu sempre tive
uma postura com relação ao professor e continua a mesma até hoje: eu acho
que ele é a autoridade e o que ele disser, o plano que ele trouxer, tem que
cumprir e, se não cumprir, vai sofrer as consequências do que é uma
avaliação. (P1).
[...] na graduação, tinham muitos professores que se achavam o último
biscoito do pacote (sic), que sabiam tudo. Gente muito arrogante, muito
prepotente em sala de aula; era uma relação muito militarista, de poder entre
o professor e o aluno e aquilo ali, muitas vezes, você não tinha nenhum
direito de questionar, o professor não dava espaço para questionamento.
(P7).

Tais relatos apontam a vivência dos participantes em contextos formativos marcados
por uma visão de estudante como um sujeito passivo, disciplinado, preparado para atuar na
sociedade de forma heterônoma e obediente. O que desvela relações de poder no processo de
ensino-aprendizagem, por via de um capital simbólico de natureza intelectual, no qual o
professor é o portador de conhecimentos verdadeiros, reconhecido e legitimado pelos
estudantes. Neste sentido, o poder simbólico passa a ser exercido pelo docente numa
perspectiva muito mais voltada para a dominação do que numa “perspectiva de ajudá-los a
reconhecer e aprender a exercer o poder de forma compartilhada e solidária” (SOARES,
OLIVEIRA, 2014, p. 154-155).
Assim, no processo formativo os participantes revelam que a aprendizagem “está
relacionada não só com o que se aprende - com o facto de isto ser muito importante - mas
também, e, sobretudo, com a maneira como se aprende" (TRILLO, 2000, p. 215-216). Isso
significa que, ao longo do processo pedagógico, ensina-se e aprende-se conteúdos, mas
também atitudes, como uma “disposição pessoal ou colectiva a actuar de uma determinada
maneira em relação a certas coisas, ideias ou situações” (ZABALZA, 2000, p. 23).
Enfrentar e superar essa cultura instituída implica para os docentes o exercício de
analisar criticamente suas experiências formativas, reconhecendo os sentimentos vividos na
condição de estudantes, bem como as marcas na sua subjetividade e prática docente e, a partir
desse resgate, aprender a se colocar na condição de seus estudantes, a confiar mais na pessoa
deles, sendo compreensivo com suas limitações historicamente construídas e acreditando na
possibilidade de contribuir para a mudança e seu crescimento pessoal e profissional.
As narrativas biográficas possibilitaram vislumbrar a "força" que tem a experiência
vivida e seu impacto nas representações dos docentes participantes quando falam sobre suas
próprias práticas educativas e de formação na universidade. Demonstram que as atitudes
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carregadas de elementos valorativos, vão se cristalizando nas práticas e representações dos
docentes (ZABALZA, 2000).
Em decorrência de suas trajetórias de vida e dos contextos institucionais no qual estão
imersos como docentes, os participantes evidenciam dificuldade em perceber que as questões
éticas, as atitudes e valores são ensinados. Que aprender e ensinar perpassa pelo “cuidar do
outro”. Que uma postura ética exige "colocar-nos no lugar dos outros, ver as coisas do ponto
de vista dos seus fins e valores, reduzir, ao contrário, as nossas próprias pretensões e
reivindicações" (DEWEY, 1908, apud GAMBÔA, 2004, p. 82). Nessa perspectiva, é
relativamente frágil a compreensão de um ensino de atitudes, valores e ética revelada pelos
participantes no sentido de uma formação profissional autônoma, que privilegie o
desenvolvimento de competências profissionais, envolvendo a subjetividade, as emoções e os
afetos. Uma formação que se articule não somente aos aspectos cognitivos, mas que dê
relevância aos aspectos da profissionalidade que envolve saberes, conhecimentos,
competências, habilidades, atitudes e valores, necessários para atuação profissional.
A falta de clareza do que seja uma formação ética contribui para que os participantes
se centrem nos aspectos cognitivos da formação, investidos na crença de que esses, por si só,
são suficientes para formar um profissional autônomo. Indicativos que parecem fazer parte
das representações dos participantes, conforme já mencionando anteriormente. Acrescenta
ainda que o ensino de atitudes pouco tem sido discutido na universidade no processo de
aprendizagem, seja nos currículos, nas disciplinas ou no planejamento e desenvolvimento da
prática pedagógica (TRILLO, 2000).
Enfrentar e superar essa cultura cognitivista, heterônoma, prescritiva, autoritária
implica, ainda, uma compreensão crítica e problematizadora do contexto político, econômico
e social mais amplo, de forma a tornar visível o sentido ideológico de práticas naturalizadas
de relação de poder, alienação, corrupção e desrespeito à dignidade humana que caracterizam
historicamente a sociedade brasileira, que atravessam todas as relações sociais, especialmente
aquelas naturalmente assimétricas como a relação educativa.
Essa conquista não pode ser atribuída exclusivamente aos docentes, individualmente.
As instituições universitárias precisam fomentar nos departamentos e colegiados de cursos
espaços coletivos de ruptura da solidão pedagógica de que fala Isaía (2003). Espaços de
compartilhamento e de desafios da prática docente e de busca de solução de formas de lidar
com eles colocando os estudantes como aliados, como pessoas que necessitam da mediação
docente ajustada, de desequilíbrios cognitivos e atitudinais para virem as ser profissionais
humanistas, reflexivos, competentes e éticos que a sociedade necessita.
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A discussão dessa inferência, formação ética concebida numa perspectiva
essencialmente cognitivista, permitiu evidenciar como elementos das representações sociais
dos sujeitos participantes da pesquisa: a natureza essencialmente instrumental e heterônoma
da formação ética adotada; a forma transmissiva e prescritiva ao abordar conteúdos
relacionados às situações dilemáticas; a ausência do envolvimento e participação dos
estudantes na elaboração e negociação do planejamento da disciplina; a postura ambígua de
aproximação/afastamento na relação com os estudantes no processo de ensino-aprendizagem.
Esses elementos terminam por reafirmar contradições e ambiguidades características das
representações sociais que sinalizam para o dilema vivido pelos sujeitos entre o que dizem e o
que fazem.
4.2.3 Avaliação da aprendizagem centrada na mensuração de conteúdos teóricos e
técnicos assimilados pelos estudantes
A inferência de que a avaliação da aprendizagem, assumida pela totalidade dos
participantes, centra-se na mensuração de conteúdos teóricos e técnicos assimilados pelos
estudantes se expressa, por exemplo, na adoção preferencial do instrumento prova numa
perspectiva reprodutivista, conforme revelado a seguir:
Mas nessas disciplinas não tenho como fazer outra coisa. Tem que ser prova.
Eu tenho que dar uma nota e tenho que provar alguma coisa. O teste é o
mesmo sentido da prova, mas eu quebro a nota em duas para ver o que é que
dá. Tem disciplinas que, se você der uma nota valendo dez, você joga
diretamente o aluno numa berlinda. Então, para ver o que vai fazer, o
entendimento dele, como está na disciplina, eu faço testes. (P4).
As minhas provas são muito parecidas com as atividades desenvolvidas em
sala de aula. Então, se ele fez a prova e acertou, na minha cabeça, ele
conseguiu captar o conteúdo. Então eu verifico pelo feedback desses alunos,
se aprenderam. [...] Se eles não respondem à questão de forma completa,
mas atendem alguns pontos, eu dou meio ponto, alguns décimos. Eu vou
aproveitando o que eles vão dizendo. (P3).
[...] Eu considero o raciocínio do aluno. Se ele consegue fazer os
lançamentos corretos e, na hora de fechar o balanço ou resultado do
exercício, erra, eu considero aquilo que ele acertou. Então acabo corrigindo
cada letra que contém o lançamento, e cada uma tem um determinado valor.
Agora, eu tiro ponto do que errou. [...] Quando aluno tira 10 é maravilhoso,
porque você não tem tanto trabalho na correção. Agora, quando ele erra,
você tem que acompanhar, ponto a ponto, a resolução para saber onde foi
que ele errou. (P3).

A prova com a finalidade de verificar a "retenção" dos conhecimentos transmitidos e
de atribuir uma nota se caracteriza como exame, conforme Luckesi (2002), no qual, tanto os
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professores como a avaliação passam a exercer uma forma de controle sobre os estudantes.
Neste sentido, essa avaliação induz a uma aprendizagem mecânica, repetitiva e
reproducionista, esvaziando a criatividade, a reflexão e a crítica. O que vai de encontro ao
desenvolvimento de competências cognitivas e concorre para a formação de técnicos
reprodutores e não de profissionais competentes para usar as teorias de forma crítica,
construtiva, em resposta aos desafios da prática profissional.
A concepção de avaliação como mensuração, segundo Machado (2013), sofre forte
influência do positivismo uma vez que se procura configurá-la como ciência, através de um
conjunto de operações de medição, naturalmente reconhecidas e legitimadas pela comunidade
científica, através das quais seja possível quantificar e expressar objetivamente um juízo de
valor. Nessa perspectiva, o professor atua numa lógica de eficiência, eficácia e rentabilidade,
na qual se separam objetividade e subjetividade, avaliador e sujeito avaliado, avaliação e
aprendizagem.
Essa modalidade de avaliação, que tem como lógica o controle, tende a retirar do
espaço avaliativo a possibilidade de novas aprendizagens e o desenvolvimento de
competências de se auto e heteroavaliar e de avaliar o contexto. Competências importantes
para o exercício da competência profissional. A prática de questionar, de se questionar e de
responder a essas questões articulando teoria e prática, condição necessária para a atuação
profissional, não é vivenciada no processo de ensino-aprendizagem, durante o processo
formativo no contexto da avaliação. Uma vez que a avaliação fica reduzida ao controle por
parte do docente e não envolve o desenvolvimento do discente nesse processo de se
autoavaliar, ficando restrita à reprodução de teorias, numa perspectiva de construção de um
profissional restrito, aplicador de fórmulas e de receitas prontas. O que contribui para inibir
ou excluir, da mediação docente, iniciativas de estímulo às formas de participação social, uma
vez que, "os modelos de avaliação que se orientam segundo uma lógica do controlo tendem,
de formas mais ou menos acentuadas, a mitigar ou anular a participação dos sujeitos no
próprio processo de avaliação" (MACHADO, 2013, p. 23).
Dentre as razões pelas quais utilizam a prova, dois dos participantes destacam a
intenção de atender à exigência da instituição, ou seja, com a intenção certificativa para
oficializar a aprovação ou reprovação, segundo os relatos:
No primeiro momento é porque a universidade exige, eu tenho que fazer
prova. Mas eu já tive oportunidade de verificar e tem turmas que você não
precisaria fazer prova. Mas eu acho que tem outras avaliações. Se o aluno
está na sala, frequenta as aulas, resolve os exercícios, tira as dúvidas, se está
interessado, para mim, já é o suficiente. Se ele demonstra que está
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aprendendo o conteúdo, a prova é uma mera consequência. Então, para mim,
eu nem faria a prova. Então, no meu entendimento, a prova escrita é mais
para atender uma necessidade administrativa da universidade. Prova, para
mim, mais uma vez, não avalia nada. É uma coisa meramente administrativa
que eu tenho que fazer. (P7).
Agora, eu tenho que fazer a prova porque eu tenho que dar nota, porque a
universidade exige de mim. Assim eu também não posso só pelo critério do
olhômetro (sic) e dizer: você passou, você perdeu. Porque, por meio de
exercício, não vale. Mas, você dizer: - Olha! Você não acertou esse
exercício, eu acho que é ali, naquela hora que eu pergunto quem foi que fez e
se fez certo o exercício. É ali que a aprendizagem está acontecendo. Mas,
por uma questão de formalidade. (P5).

Os depoimentos apontam a adoção consciente ou não da pedagogia artesanal, na qual
se aprende a fazer a avaliação, fazendo, imitando, mas pouco refletindo a seu respeito. A
ausência de conhecimentos pedagógicos na formação dos docentes pode ser um dos fatores
responsáveis pela carência de elementos teóricos e referenciais mais adequados que poderiam
levar a uma postura mais crítica diante da avaliação, indo além da perspectiva reducionista
instrumental, pois avaliar é um ato político, pedagógico, requer tomar decisões, se posicionar
a respeito do êxito do estudante e da sua aprendizagem.
Ao contrário, o que os depoimentos revelam é uma submissão ao modelo de avaliação
ditado pela instituição. Para Luckesi (2011), a submissão à pedagogia do exame tem
consequências pedagógicas, fazendo com que as atenções se voltem para os exames
escamoteando a possibilidade de se ver a avaliação como parte integrante da aprendizagem.
Mas tem também efeitos psicológicos uma vez que condiciona os sujeitos, contribuindo para
o desenvolvimento de personalidades submissas. A concepção de avaliação submissa e como
instrumento de sujeição evidencia uma lógica formativa desenvolvida na universidade voltada
para a heteronomia. Ao reproduzir um sistema ideológico de avaliação no aparelho escolar
que adestra os indivíduos para a aceitação das normas e regras impostas na sociedade
(ENGUITA, 1989), essa concepção pouco contribui para a formação de sujeitos críticos e
autônomos, o que se mostra em contradição com a representação de profissional presente no
discurso dos docentes.
Quando adotam outros instrumentos de avaliação além da prova, a maioria dos
participantes segue a mesma lógica de avaliar para quantificar conteúdos retidos pelos
estudantes, conforme depoimentos a seguir:
Faço prova escrita e alguns trabalhos. Na verdade, são trabalhos de pesquisa
que eu passo para ele para complementar a nota. Eu nunca faço um trabalho
valendo dez. O trabalho complementa a nota da prova. Agora, a avaliação
principal é a prova escrita. Na realidade, o trabalho é para sintetizar o
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conhecimento dele, para forçar - entre aspas - que ele escreva isso. A gente
tenta trabalhar um pouquinho, para que ele possa saber redigir um relatório.
Que é uma coisa que falta muito no curso. (P7).
No geral, a avaliação é feita por meio de duas provas, e algumas atividades.
Quando possível, eu faço um trabalho. Às vezes peço resenhas, se for uma
disciplina que tem muito teoria. Aí eu peço uma resenha de alguma coisa
que tem um artigo sobre aquela disciplina. [...] As atividades são os
exercícios, eu os mando trazerem. Eles entregam, eu pontuo os exercícios,
dou o mínimo possível de ponto em função da média. [...] Mas sempre
procuro colocar atividades que somam com a nota da prova. (P1).
Às vezes, também faço avaliações no processo como as resenhas. Mas você
também acaba desmotivado. Porque a média já é cinco, se você ficar fazendo
muitas atividades valendo nota, no final, o aluno precisa tirar pouco ponto
para passar na disciplina. Aí, às vezes, eu faço uma avaliação valendo nove
pontos e atribuo um ponto para a atividade e assim sucessivamente. [...]
Então eu dou o assunto e, na aula seguinte em vez de passar um exercício, eu
peço para que eles façam uma resenhazinha ou alguma coisa assim e
complementa a avaliação da prova. (P3).

Os relatos sugerem uma visão equivocada acerca da avaliação processual, pois, como
explica Luckesi (2002, p. 82), este tipo de avaliação se configura como “um instrumento
auxiliar da aprendizagem e não um instrumento de aprovação ou reprovação dos alunos",
atuando no sentido de verificar conhecimentos prévios dos estudantes; o que eles sabem e o
que não sabem sobre aquele tema, ou seja, coletar dados relevantes que configurem o estado
de aprendizagem com a finalidade de retroalimentar o processo de ensino-aprendizagem.
A análise dos depoimentos permite inferir o quanto estão enraizadas as representações
dos participantes acerca de avaliação da aprendizagem reprodutivista, heterônoma. Muitas
dessas representações, de natureza implícita, foram construídas ao logo da história familiar e,
especialmente, escolar com marcas afetivas profundas que permanecem em suas memórias.
Dessa forma, conscientemente ou não, orientam suas ações mesmo quando envolvidas em
discursos aparentemente opostos. Contradição que, conforme Abric (1994b) é natural na
teoria das representações, pois integra as dimensões cognitivas e afetivas.
Assim, mesmo quando exploram formas diversificadas de avaliação, não fica clara
uma intencionalidade formativa que revele ir além da reprodução de conteúdos, como ilustra
o depoimento:
Além das provas escritas, essas avaliações orais que é a questão do debate, a
questão da participação em seminários, a questão também dos estudos de
casos colocados de forma escrita, relatórios, o posicionamento que foi
observado. Então são essas as formas, e isso, se faz de forma processual. Na
maioria das disciplinas que eu trabalho, eu coloco isso como metodologia de
avaliação. Então eu faço essa avaliação processual por meio de estudo de
caso, depois, pego a devolução deles, do entendimento deles através de um
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relatório técnico que eles fazem ou de perguntas mesmo que eles respondem
ou faço um debate, uma mesa redonda, para que eles digam que foi
percebido ou, até mesmo, pela participação ativa mesmo do processo. (P6).

A avaliação não pode escamotear a possibilidade das atividades acadêmicas atuarem
como estratégias potencialmente formadoras no processo de ensino-aprendizagem. As
estratégias de avaliação devem possibilitar ou se configurar como espaço, para a construção
de novas aprendizagens significativas (VIEIRA, 2009), favorecer o desenvolvimento e
avaliação de competências cognitivas complexas, socioafetivas, uma vez que se mostrem
capazes de estimular a participação do estudante, se incorporando como parte integrante do
processo de aprendizagem. O que demanda processos de reflexão e de negociação entre
professor e estudantes, em que se encontram envolvidas responsabilidades e compromissos de
ambas as partes, tanto na definição de rumos como nas decisões a serem tomadas, construídas
e analisadas coletivamente. Isso requer uma mediação docente com vistas a atingir
determinados objetivos explícitos, o que não pode ser concebida apenas diversificando
atividades avaliativas numa perspectiva instrumental, responsabilizando o estudante pelo seu
“sucesso” ou “fracasso”.
A ideia subjacente a esta lógica de avaliação é que o estudante deve demonstrar ser
capaz de desempenhar a tarefa sem qualquer tipo de ajuda do docente, retirando do docente a
atribuição de oferecer uma "ajuda ajustada". A ajuda ajustada, para Onrunbia (1997), se
baseia no fato de que, se o ensino deve ajudar o processo de construção de significados e
sentidos pelo estudante, então ele deve de alguma forma, estar em sincronia com esse
processo. Para tanto, o professor precisa considerar os conhecimentos prévios existentes que
se encontram relacionados aos conteúdos a ensinar, como também provocar desafios que
levem ao questionamento dos significados e sentidos que foram construídos procurando
produzir mudanças de acordo com a intencionalidade formativa, explicitamente assumida,
individual ou institucionalmente.
Dentre as formas diversificadas de avaliação, segundo a maioria dos participantes, se
encontram aquelas relacionadas às questões práticas, ilustradas nos excertos:
As provas, referentes às disciplinas que envolvem aspectos mais práticos,
são provas mais estilo prático, como são os exercícios realizados em sala,
onde tem lançamentos contábeis, balanço e demonstração do resultado do
exercício – DRE. Solicito a eles que façam os lançamentos, que apurem o
DRE e fechem o Balanço Patrimonial. Quando a prova fica muito grande, eu
não coloco questões abertas, já que nossos exercícios em sala de aula são
bastante longos. (P3).
Normalmente o que é que os alunos reclamam quando sentem dificuldade?
A dificuldade não está no assunto, mas sim na interpretação, que é uma
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dificuldade que já vem da base educacional. [...] eu trabalho na sala de aula
questões práticas que sejam similares e que treinem essa questão da
interpretação para que, na próxima avaliação, o resultado seja melhor. (P6).
O que é que eu tento fazer? Eu tento fazer mais atividades, mais exercícios
do mesmo estilo, modificando algumas coisas, acrescentando alguma
informação nova. Mais exercício para, de certa forma, forçar todos a se
engajarem, para que ele não fique para trás. Se ele não conseguiu aquilo, vai
ter outro e ele vai conseguir. Por exemplo, na primeira avaliação, antes da
primeira avaliação escrita, eu fiz cinco exercícios quase iguais. (P2).

Pode-se perceber que a visão apresentada, de natureza eminentemente instrumental,
encontra dificuldade em perceber, nas formas de avaliação, a diferença entre exercício e
problema. Para Pozo e Echeverría (2009), há diferença entre resolver exercícios e resolver
problemas. A resolução de exercícios se configura como uma “aplicação de rotinas aprendidas
por repetição e automatizadas, sem que o aluno saiba discernir o sentido do que está fazendo
e, por conseguinte, sem que possa transferi-lo ou generalizá-lo de forma autônoma a situações
novas, sejam cotidianas ou escolares” (POZO; ECHEVERRÍA, 1998, p. 15). A solução de
problemas, por sua vez, diferentemente da resolução de exercícios, é vista como uma maneira
de aprender a aprender, pois, além de “dotar os alunos de habilidades e estratégias eficazes”
também cria “o hábito e a atitude de enfrentar a aprendizagem como um problema para o qual
deve ser encontrada uma resposta”. Logo, trata-se de uma abordagem que vai além de ensinar
a resolver exercícios, mas assume também à finalidade de “ensinar a propor problemas para si
mesmo, a transformar a realidade em um problema que mereça ser questionado e estudado”
(POZO e ECHEVERRÍA, 1998, p. 14-15).
Embora os exercícios sejam importantes, uma vez que são necessários numa
aprendizagem voltada para a execução de tarefas rotineiras que podem ser apreendidas de
forma automatizada através da repetição, não são suficientes para o desenvolvimento de
competências mais amplas tais como aquelas que exigem do estudante, por exemplo, realizar
análises de problemas e tomar decisões, como um caminho para desenvolver a autonomia e
atitudes na procura de respostas para seus próprios questionamentos e problemas, sendo capaz
de questionar ao invés de apenas receber e aplicar, às situações desafiadoras, respostas já
elaboradas por outros (POZO; ECHEVERRÍA, 1998).
Nesse sentido, os exercícios pouco oportunizam a avaliação da aprendizagem numa
perspectiva construtivista que incorpora o erro, a dúvida e as respostas diversificadas,
consideradas por Hoffmann (2005) como elementos significativos e impulsionadores da ação
educativa, na perspectiva de formação de sujeitos "autônomos intelectual e moralmente, (com
capacidade e liberdade de tomar suas próprias decisões), críticos e criativos (inventivos,
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descobridores e observadores) e participativos (agindo com cooperação e reciprocidade)"
(HOFFMANN, 2005, p. 20).
Outro aspecto que revela a inferência da avaliação da aprendizagem centrada na
mensuração dos conteúdos assimilados pelos estudantes, assumida pela quase totalidade dos
participantes, se refere ao feedback do desempenho dos estudantes na prova:
Eu entrego as provas e, depois, a gente vai discutir as questões, corrigindo a
prova, questão por questão. Então, na medida em que vão corrigindo, eles
vão percebendo que erraram e porque erraram. E, muitas vezes, na própria
prova, eu já faço comentários, marco, eu digo: isso aqui, você errou por isso.
Então eu corrijo a prova, com a finalidade de tirar as dúvidas dos alunos que
porventura tenham ficado. Então é o momento para tirar dúvida do conteúdo
e chamar atenção do conteúdo trabalhado em sala. (P7).
A gente corrige as provas em sala e faz comentários sobre as atividades da
prova. Com a finalidade de dar um feedback para o aluno. Ele já vem
sabendo, pois eu indiquei lá em vermelho o que ele errou e porque errou. Às
vezes um erro, coisas, detalhes pequenos, mas que impactaram no resultado
da prova. É uma estratégia boa fazer a correção na sala de aula. É bom
porque o aluno fica antenado para o resultado da prova. [...] Tudo isso é
significativo para a aprendizagem do aluno. O aluno começa a entender onde
errou e a se preocupar porque errou. (P4).
Eu entrego a prova para os alunos e, depois, resolvo a prova, questão por
questão. Mesmo porque está no manual também da Universidade a gente
tem que corrigir na sala a prova para os alunos. É um dos itens da avaliação
docente: o professor resolve a prova. Eu acho interessante, porque o aluno
sabe o que é que ele errou e porque ele errou. Perde-se tempo na correção,
porque você poderia estar dando assunto, mas eu acho interessante. Não
adianta você estar dando o assunto, se ele não entendeu o que foi que ele
errou. Por que que eu errei? Claro que ele poderia correr atrás para saber o
que foi que errou, mas facilita para ele entender o que foi que errou. (P3).
Tem duas situações que ocorrem com a avaliação. Tem disciplinas que o
conteúdo é muito grande. Aí eu termino fazendo a prova no último dia de
aula e não tenho tempo de voltar para corrigir a prova junto com eles e ter o
feedback. [...] Mas, na maioria das provas, eu não me contento. Toda prova
eu tento dizer o que está errado e o que está certo. (P1).

Pode-se perceber que a concepção de feedback reafirma que a avaliação não é
percebida como mais uma oportunidade de aprender de forma construtiva, com sentido para o
estudante. Apesar desse feedback demonstrar a preocupação com a aprendizagem, ele não
aproveita o erro como problemas a serem analisados na perspectiva de construir
conhecimento, através de desequilíbrios sociocognitivos.
Para Álvarez Mendéz (2002) os erros fazem parte do processo de aprendizagem, no
qual importante papel desempenha a correção dos trabalhos e tarefas, uma vez que:
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[...] também se aprende com os erros quando a correção informa
significativamente sobre suas causas, convertida ela própria em texto de
aprendizagem. Quando os erros são simplesmente classificados - e sê-lo-ão
sempre e negativamente e fora de tempo - professor desperdiça uma boa
ocasião, com graves repercussões para quem aprende. (ÁLVAREZ
MENDÉZ, 2002, p. 123).

A inferência de que a avaliação da aprendizagem é centrada na mensuração dos
conteúdos também pode ser percebida pela maioria dos participantes, quando revelam
desconfiança dos estudantes que resistem à prova teórica.
Eu percebo que os alunos não gostam das provas das questões conceituais.
Justamente porque eles têm dificuldade de escrita e preferem as questões de
prática e, às vezes, eles sabem aplicar o conceito, ele não sabe escrever o
conceito. Está na cabeça, mas ele não consegue colocar no papel. (P5).
Nenhum (estudante) diz que está fácil. Acho até difícil a pessoa dizer que a
prova está boa. O aluno sempre chora, sempre diz que está difícil, mas não
impossível. Já aconteceu de ter turma de dizer que a prova estava impossível
de fazer e eu até tive que fazer outra prova, já aconteceu. Porque isso a gente
vai aprendendo. Já aconteceu, mas isso é uma coisa que acontece
esporadicamente. Porém, normalmente, eles reclamam da prova. (P1).
[...] Trabalhos são coisas complicadas. Porque o aluno de graduação não faz
um trabalho com afinco. O aluno de graduação faz... (pausa), só gosta de
fazer prova mesmo. Trabalho é como se fosse fazer qualquer coisa para dar
encaminhamento. (P4).
Trabalho, eu não costumo passar. Porque com internet, com o Google, ficou
muito fácil. Aí você tem 150 alunos e ficar olhando no Google 150
trabalhos, se é cópia ou não, realmente fica muito complicado. Eu já peguei
trabalho com nome de autor. [...] Quando eu passo algum trabalho, eu passo
manual. Eles têm que escrever manualmente e, muitas vezes, em sala de
aula. (P3).

Alguns participantes têm dificuldade em assumir uma atitude reflexiva e investigativa
que possibilite compreender a resistência dos estudantes à prova teórica, abstrata, imersa na
racionalidade técnica, distante do cotidiano dos estudantes e da prática profissional. Conforme
Álvarez Mendéz (2002), a avaliação deveria ir além de mensurar os conhecimentos
assimilados, deveria identificar a capacidade dos estudantes de colocar esses conhecimentos
em práticas, estabelecendo relações com o mundo do trabalho e com sua própria vida,
enquanto cidadãos. Sendo esta uma visão de avaliação que se coaduna com um ensino voltado
para o desenvolvimento de competências, pouco observado dentre os docentes participantes,
que vai além da compreensão teórica e inclui a capacidade de operar com a realidade, com
base em conceitos e teorias vistos na academia e de construir conhecimentos a partir da
prática.
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Compreender as concepções e atitudes dos estudantes acerca da avaliação da
aprendizagem e de como podem contribuir para sua ressignificação, segundo Beraldo e Soares
(2015), é crucial para que os docentes possam refletir sobre sua própria prática e serem
capazes de, até mesmo, provocar situações de desequilíbrio entre os sujeitos sobre as formas
de avaliar, com a finalidade de convocá-los para atuar de forma protagonista nesse processo,
inclusive, refletindo de forma metacognitiva sobre uma avaliação de natureza mais processual
como, no caso, relacionada ao desenvolvimento de trabalhos.
A compreensão da avaliação da aprendizagem caracterizada na mensuração de
conteúdos teóricos e técnicos também é evidenciada, por parte da totalidade dos participantes,
pela centralização nos docentes da definição de todos os aspectos concernentes ao processo
avaliativo, conforme ilustra os depoimentos:
É difícil corrigir prova aberta. É muito difícil. Veja: eu começo, antes de
corrigir a prova, eu começo a fazer assim: eu leio algumas, para depois
decidir o critério de correção. [...] E aí fico analisando para chegar a um
critério que seja mais ou menos justo. Mas sempre eu aproveito muita coisa
em função disso. Porque como é aberta (a questão) e ele vai explicar, então
aproveito muita coisa do que está escrito. [...] eu leio outra prova que fugiu
também, mas eu já estou com outro pensamento. Eu fico mudando o meu
pensamento: Será que eu devo anular tudo mesmo? Deixa-me ver as outras
pessoas que fizeram; o que foi que eu fiz com as outras pessoas? Será que eu
considerei? Aí eu começo a fazer a comparação para ver se o critério que eu
usei foi o mesmo critério para todo mundo. Por isso, eu só fecho a nota
mesmo, e o critério geral, só vou conhecer depois que eu leio todas as
provas. (P1).
[...] As correções das provas, quando se trata de prova de conceito, não
precisa estar literalmente como está no livro, no caderno, mas se tiver a ideia
eu aceito, senão, eu não aceito, é zero e acabou. Porque ele tem que saber
aquele conceito e eu tenho que entender que ele entendeu (risos). [...]. Eu
digo: eu estou vendo que você está me dizendo certo, mas você não colocou
no papel. Por quê? Porque ele não sabe se expressar de forma escrita. Ele
sabe o que é, mas, às vezes, não sabe se expressar na escrita. Agora, tem
questões que, às vezes, eu boto e ele (aluno) tem que fazer a prática toda
para poder me responder os conceitos. Eu não vou corrigir o
desenvolvimento da questão respondida, eu quero o resultado. [...] eu tenho
que fazer a prova e nunca sei se eu sei avaliar na prova, corretamente. Se eu
faço uma prova fácil ou se é difícil. Mas eu acho assim. Eu procuro ver o
que é que eu preciso saber que esse aluno aprendeu. Então, normalmente, eu
não sou repetitiva nas perguntas da prova. (P5).

A definição dos critérios de avaliação na qual o docente exerce uma postura
heterônoma e, portanto, pouca participativa, para Trillo (2000), pode levar os estudantes a
reagirem de formas distintas, através de atitudes de subordinação, questionamento ou inibição
diante ao processo de ensino-aprendizagem que lhes é imposto, ou até mesmo de atitudes
individualistas ou de colaboração em relação à proposta apresentada.
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Paradoxalmente, entende-se que a participação dos estudantes na definição de
estratégias de avaliação, dos critérios de avaliação e o exercício de auto avaliar-se são
fundamentais para a formação de profissionais reflexivos e autônomos. Uma modalidade de
avaliação que aposta na negociação e no desenvolvimento da metacognição, competência
cognitiva complexa, requerida pelos profissionais diante dos desafios do contexto da prática.
Desta forma, termina por se caracterizar como uma avaliação que investe no desenvolvimento
de atitudes do discente como de compromisso e responsabilidade com a própria aprendizagem
e formação profissional. Portanto, trata-se de uma avaliação complexa, na medida em que
investiga a aprendizagem dos conteúdos trabalhados (conceituais, procedimentais,
atitudinais), competências e atitudes conquistadas e, ao mesmo tempo, se configura como
oportunidade de ampliação desses mesmos aspectos, num ciclo que se retroalimenta.
A adesão acrítica dos participantes à modalidade de avaliação discutida anteriormente
pode ser compreendida como fruto da experiência que tiveram enquanto estudantes, conforme
apontado nas narrativas biográficas:
[...] tinham professores que faziam a avaliação - a prova - em dois dias. Eu
nunca vi necessidade para aquilo. Eu acho que aquilo aterroriza o aluno,
deixa enfraquecido, inseguro. [...] É só para deixar o aluno inseguro e isso eu
não gosto. Vivenciei essa situação e não vejo sentido nessa avaliação. Então,
essas vivências que eu tive na universidade, hoje, eu percebo que trouxeram
alguns impactos para a minha docência [...] Na verdade, eu procuro fazer
uma prova justa, honesta, sem ser espetaculosa. (P5).
[...] Lembro-me de uma experiência com um professor que não deixou fazer
a prova porque tinha chegado atrasado na sala e, o mesmo, depois de escutar
a minha justificativa, o motivo de chegar atrasado, ele não mudou de
opinião. (P3).
[...] Um fato na graduação que foi muito marcante: eu me lembro que
determinado professor corrigiu algumas provas erradas e ele achava que
tinha a verdade absoluta. (P4).

As narrativas mostram que os participantes, apesar de se incomodarem com as
situações avaliativas vivenciadas, reproduzem-nas no processo de ensino-aprendizagem que
conduzem, revelando a força dessas marcas. O que vai ao encontro do pensamento de
Machado (2013, p. 23), quando afirma que "a inscrição genética da avaliação como controlo
[...], apesar das mudanças profundas que ocorreram, continua a ter um efeito determinante,
não só ao nível dos discursos, mas também das práticas". Hoffmann (2005) coaduna com essa
visão quando afirma que a concepção de avaliação do professor frequentemente se encontra
ancorada na sua longa trajetória como aluno. Sob esse aspecto, a autora destaca ser
“necessária a tomada de consciência dessas influências para que a nossa prática avaliativa não

189

reproduza, inconscientemente, a arbitrariedade e o autoritarismo que contestamos pelo
discurso” (HOFFMANN, 2005, p. 12).
Neste sentido, na concepção de avaliação dos participantes da pesquisa parece haver
lacunas quanto à tomada de consciência da possibilidade da realização de uma avaliação
autêntica, tal como aquela que ocorre a partir de situações concretas, que demandam dos
estudantes mais que o saber, mas utilizar esse saber na ação que tem como escopo melhorar a
qualidade da aprendizagem, integrando-se efetivamente ao processo ensino-aprendizagem.
Avaliar competências a partir de situações problemáticas e em contextos significativos,
atentando para aspectos positivos e negativos de aprendizagem detectados no estudante,
constitui-se como um processo colaborativo de auto e heteroavaliação que diferencia o ato de
avaliar do ato de classificar, no qual se utiliza o erro como oportunidade de aprendizagem,
atuando, na relação com o saber, de forma multirreferenciada, abrangendo diversos e
diferentes instrumentos de avaliação na expectativa de poder realizar uma avaliação integral
do aluno. Uma avaliação que se aproxima da realidade da prática profissional, na qual
procura-se colocar a teoria na ação a serviço do desenvolvimento de competências cognitivas
complexas com uma finalidade emancipadora e de formação para a autonomia.
A discussão dessa inferência permitiu demonstrar, como elemento das representações
sociais dos sujeitos participantes da pesquisa, a crença numa avaliação somativa e
classificatória, centrada exclusivamente na conferência da devolução dos conteúdos que
foram ensinados, sequer indagadas de forma aplicada, o que termina por esvaziá-la de
sentidos enquanto estratégia de aprendizagem e de ensino. Sentidos que poderiam ser
construídos com os estudantes se fossem induzidos a se comprometer mais com uma
avaliação de natureza formativa e processual, na qual o professor-avaliador passa a assumir
mais o papel de mediador-provocador.
Naturalmente, no contexto social, político, histórico e institucional no qual as
universidades se inserem, especialmente em tempos de lógicas e culturas neoliberais, não é
fácil se praticar uma avaliação comprometida com a aprendizagem significativa e o
desenvolvimento de competências e atitudes. Ainda mais em contextos de disciplinas e de
cursos diferentes; de superlotação das salas de aula; da quantidade e diversificação de
conteúdos; da forma de articulação entre teoria e prática validada; da pressão de ofertar a
gama de conteúdos que são pré-requisitos para outras disciplinas, dentre outros fatores. Não
ser fácil não quer dizer impossível ou que os docentes não têm margem de autonomia, mesmo
em instituições excessivamente pautadas pela lógica empresarial e de controle. O desafio que
se faz para os docentes é pensar e experienciar práticas avaliativas que deixam marcas
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profundas na pessoa dos futuros profissionais e que não são práticas objetivas, neutras, como
alguns ideólogos da gestão educacional afirmam.
À guisa de resposta à segunda questão de pesquisa, qual seja, como os docentes
participantes da pesquisa concebem o ensino e a aprendizagem na perspectiva de formar
profissionais da contabilidade, foram identificados diversos elementos constitutivos da
representação dos professores. Dentre eles, a crença na teoria como condição sine qua non
para o exercício da prática profissional, o que é ratificado pela: adoção preferencial da aula
expositiva; concepção da prática como espaço de aplicação da teoria, reproduzindo a lógica
de ensino à qual foram submetidos enquanto estudantes; aproximação dos estudantes à prática
profissional mediante casos trazidos por aqueles discentes já inseridos no contexto do trabalho
ou por profissionais da área; estimulo à realização de pesquisa, embora exclusivamente de
natureza bibliográfica.
Outro elemento dessas representações diz respeito à natureza essencialmente
instrumental e heterônoma da formação ética, centrada na transmissão de conteúdos e de
prescrições do “dever ser”. Dessa forma, se distanciam de uma perspectiva construtivista,
vivencial, problematizadora e reflexiva das questões éticas do cotidiano da sala de aula, das
relações sociais em geral e do contexto da profissão de contabilidade. Assim, os participantes
da pesquisa pouco percebem a importância da mediação docente no desenvolvimento de
atitudes e valores junto aos estudantes, transferindo para estes a responsabilidade da postura
ética, em sintonia com a formação ética vivenciada nas suas trajetórias, conforme apontado
nas narrativas.
Em sintonia com esta perspectiva prescritiva, conteudista e reprodutivista de formação
profissional e ética, as representações dos participantes sobre a docência incorporam uma
lógica de avaliação heterônoma e centrada na mensuração de conteúdos teóricos e técnicos
adquiridos pelos estudantes, descomprometida com o desenvolvimento de competências,
atitudes e valores. Uma lógica avaliativa que perpassa todos os tipos de instrumentos adotados
(prova, exercícios, trabalhos, dentre outros); que adota o feedback como reprodução das lições
ensinadas e não como oportunidade de aprendizagens significativas; que não busca
compreender e lidar com a resistência dos estudantes à prova teórica, abstrata, imersa na
racionalidade técnica, distante do cotidiano dos estudantes e da prática profissional; que não
concebe a participação dos estudantes na definição de estratégias, critérios de avaliação e na
sua própria avaliação, fundamental para a formação de profissionais reflexivos e autônomos.
A contradição entre o que pregam e o que fazem está presente em sua fala. É possível
inferir que muitos dos discursos dos participantes se situam no nível periférico das
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representações, cujos elementos constitutivos são mais suscetíveis a mudanças decorrentes
das pressões do contexto profissional e acadêmico, sem colocar em causa suas crenças,
valores, habitus, concepções que integram o núcleo central das representações sobre as
representações de docência universitária de professores formadores de profissionais da
contabilidade.
A mudança das representações sociais, especialmente do núcleo central delas, como
afirma Abric (1994b), pressupõe mudanças nas práticas docentes que poderiam ser
provocadas por processos formativos que tenham como ponto de partida e de chegada as
práticas docentes, numa perspectiva problematizadora e reflexiva, fazendo emergir as
histórias de vida, portanto os contextos nos quais foram construídas as representações que
necessitam ser ressignificadas. Assumindo assim o papel de investigadores capazes de refletir
sobre sua prática, condições de trabalho, políticas institucionais e públicas, visando a
formação de profissionais competentes técnica, política, estética, humana e eticamente.
Assim, qualquer mudança precisa ser assumida pelos docentes, o que não vai ocorrer
se não fizer sentido para eles, portanto se for administrada para eles, mas sem eles, numa
perspectiva prescritiva e heterônoma, distante das situações de ensino e de aprendizagem, sem
valorizar e empoderar seus discursos, práticas e saberes socialmente construídos e
historicamente acumulados nas suas experiências formativas, repletas de sentimentos e
emoções. Experiências que não podem ser reduzidas a uma escala de valores limitada ao nível
da lógica de competências tecnofuncionais (ALVÁREZ MÉNDEZ, 2002) de natureza
meritocrática e "eficientista".
Isto implica para as instituições universitárias garantirem condições de trabalho
adequadas e investirem em processos formativos na lógica acima referida, possibilitando que
os docentes vivenciem uma ambiência formativa semelhante à que se espera que eles
oportunizem aos seus estudantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa pesquisa nos possibilitou compreender o conteúdo das representações sociais
sobre a docência universitária de professores formadores de profissionais da contabilidade,
objetivo da investigação. Cabe enfatizar que o termo docência, compreendido a partir da
etimologia da palavra docere, significa ensino e se complementa com dicere que significa
aprender. Assim, compreender a representação da docência passa por compreender o sentido
atribuído pelos participantes da pesquisa ao processo formativo, englobando a visão que têm
do profissional da contabilidade a ser formado e de diversos aspectos do processo de ensinoaprendizagem.
No que concerne aos elementos da representação de docência sobre o perfil de
profissional que almejam formar, os entrevistados descrevem um profissional autônomo,
dotado de múltiplas competências, saberes, atitudes e valores, com perfil gerencial, consultor,
assessor, em oposição ao perfil de profissional restrito, historicamente construído,
caracterizado como um executor de tarefas prescritas e rotineiras, com dificuldade para se
posicionar frente à complexidade e à incerteza que caracterizam a sociedade contemporânea.
Todavia, essa visão do perfil de profissional autônomo apresentada pelos participantes
não se coaduna com a compreensão da ética profissional que se mostra centrada na
reprodução do código de ética, externa ao sujeito, pouco contemplando a problematização e a
reflexão crítica. Contradição que pode indicar que as características desse novo perfil que
integra o discurso dos participantes se configura como um elemento periférico de suas
representações, cuja natureza é mais cognitiva, de recente apropriação, e que não conseguiu
afetar o que parece ser o núcleo central dessas representações, portanto ainda não se constituiu
em atitudes capazes de orientar as práticas docentes.
Dentre os elementos da representação relacionados ao processo formativo destacaramse a centralidade da transmissão de teorias; a estratégia da pesquisa utilizada numa
perspectiva instrumental e principalmente de natureza bibliográfica; a formação ética
essencialmente cognitivista, centrada em informações factuais, legais e conceituais de
maneira prescritiva; avaliação da aprendizagem heterônoma e voltada para a mensuração de
conteúdos teóricos e técnicos assimilados pelos estudantes, por meio de provas.
A centralidade da transmissão de teorias no processo de ensino ficou evidenciada
principalmente na anterioridade da teoria em relação à prática; na metodologia de ensino
essencialmente expositiva; na prática adotada como espaço de aplicação da teoria,
especialmente através de exercícios relacionados aos sistemas contábeis informatizados, da
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análise de casos concretos de empresa, de situações trazidas pelos próprios estudantes ou por
profissionais que atuam na área de contabilidade. Centralidade também revelada na estratégia
da pesquisa assumida como busca de mais teoria para compreender a teoria dada e não para
compreender um objeto empírico de investigação, sem explorar as potencialidades dos
caminhos trilhados pela investigação para o desenvolvimento de competências cognitivas
complexas nos estudantes.
A concepção de formação ética, numa perspectiva cognitivista e prescritiva, ficou
demonstrada a partir da natureza instrumental e heterônoma da formação ética adotada; na
abordagem dos conteúdos sob uma perspectiva transmissiva e prescritiva em relação às
questões dilemáticas; no não envolvimento dos estudantes no planejamento da disciplina; no
comportamento ambíguo de aproximação/afastamento com os estudantes no processo de
ensino-aprendizagem.
Essa concepção de formação ética restrita, heterônoma, conscientemente ou não, se
expressa também nas práticas de avaliação da aprendizagem, numa lógica de natureza
eminentemente instrumental, que pouco oportuniza aprendizagens significativas e o
desenvolvimento de competências, atitudes e valores. Se expressa ainda na ausência de
reflexão sobre a resistência dos estudantes à prova teórica, e no não envolvimento destes na
definição de estratégias, critérios de avaliação e na sua própria avaliação, condição
fundamental para a formação de profissionais reflexivos e autônomos. Distante, portanto, de
uma perspectiva construtivista que considera o erro como uma etapa de construção do
conhecimento e a participação dos estudantes nos procedimentos de avaliação, contraditória
com a representação de profissional autônomo, unanimemente presente nos discursos dos
professores.
As representações de adequação e obediência às normas elaboradas pelos participantes
podem ser compreendidas como reflexo de uma sociedade autoritária, tal como a brasileira na qual se encontram inseridos os docentes universitários - fundada e mantida historicamente
como um espaço de relações sociais fortemente verticalizadas, na qual os conflitos e
contradições sociais, econômicas e políticas são escamoteados ou reprimidos; as diferenças e
as simetrias são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação mandoobediência. Contradições, na maioria das vezes, vistas como sinônimo de perigo, crise e
desordem, que atentam contra o mercado e o Estado ao invés de serem compreendidas e
trabalhadas como insumos para uma construção dialógica que considere a diversidade
ideológica e o pensamento crítico e divergente como condição para o fortalecimento da
democracia (CHAUÍ, 2001).
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Romper com essa cultura prescritiva, autoritária, cognitivista e heterônoma implica
assumir processos reflexivos diante dos contextos políticos e socioeconômicos mais amplos,
capazes de revelar a natureza ideológica de práticas naturalizadas nas quais permeiam
relações de poder, alienação, corrupção e desrespeito à dignidade humana que caracterizam
historicamente a sociedade brasileira, com reflexos nas práticas educativas.
Os elementos da representação de docência dos participantes que emergem da análise
dos dados, naturalmente, guardam relação com a trajetória escolar e universitária registrada
nas narrativas biográficas, marcadas por um processo de ensino-aprendizagem centrado na
transmissão e aquisição reprodutiva de uma bagagem significativa de conteúdos teóricos; na
dissociação entre a teoria e a prática; na prescrição de regras morais e prevalência de relações
de poder autoritárias, nas quais o professor é o portador do conhecimento e o estudante mero
receptor destituído de histórias, conhecimentos prévios, necessidades e capacidade de tomar
decisões sobre processos que lhes dizem respeito.
Representações que também podem ser compreendidas na origem histórica do curso
de ciências contábeis na universidade, inicialmente estruturado a partir do curso técnico em
contabilidade, o qual se manteve e reproduziu no ensino superior a concepção de formação de
um profissional restrito voltado para atender eminentemente aos interesses do mercado de
trabalho, pouco atentando para o desenvolvimento de competências cognitivas complexas.
Contudo, as representações dos participantes contemplam alguns elementos que
sinalizam abertura para mudança e para a vivência de um processo formativo com vistas ao
desenvolvimento pessoal e profissional, a exemplo do reconhecimento da necessidade de
trabalhar com o outro de forma colaborativa; da importância da reflexão coletiva sobre o
processo de ensinar e aprender; do reconhecimento de necessidades formativas.
Tais necessidades não devem ser enfrentadas apenas pela iniciativa individual e
isolada dos docentes, mas solidariamente assumidas pelas instituições universitárias que
precisam fomentar, nos departamentos e colegiados de curso, espaços coletivos de reflexão e
de ruptura da solidão pedagógica. Assim, torna-se imprescindível o investimento políticoinstitucional na formação dos docentes, com vistas ao desenvolvimento profissional docente
(DPD) aqui entendido como um processo formativo que parte da necessidade dos sujeitos,
frente aos desafios da prática, portanto, não centrado na cognição; que busca sua implicação
no seu processo de crescimento, de compreensão das contradições, dos valores, atitudes, das
crenças na busca da superação dos problemas enfrentados. E nessa perspectiva, oportuniza
mudança de crenças, representações, práticas e concepções, inclusive no que diz respeito aos
aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem.
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O desenvolvimento profissional docente, naturalmente, tem como fio condutor a
reflexão sobre a própria experiência, dilemas, dificuldades e acertos da profissão. Reflexão
que foi intencionalmente provocada por esta pesquisa, por meio do discurso, ao valorizar
aspectos das subjetividades presentes nas historicidades dos sujeitos, na medida em que
puderam problematizar seu objeto de trabalho, conhecendo-se, interpretando, construindo e
ressignificando o vivido.
Trata-se de uma perspectiva formativa que se opõe à cultura instituída a partir dos
ditames da racionalidade técnica e do estatuto epistemológico da ciência moderna,
convocando os docentes para analisar criticamente suas experiências formativas,
reconhecendo sentimentos vividos na condição de estudantes, bem como as marcas na sua
subjetividade e prática docente e, a partir desse resgate, aprender a se colocar na condição de
seus estudantes, a confiar mais na pessoa deles e ser compreensivo com suas limitações
historicamente construídas, acreditando na possibilidade de contribuir para a mudança e o
crescimento pessoal e profissional deles e de si.
Assim, a reflexão se constitui como um elemento potencializador da formação no
âmbito de uma aprendizagem circunscrita a um ensino que visa mudanças de atitudes. O que
implica

uma reflexão profunda (KHORTAGEN, 2009) que ocorra no âmbito das suas

crenças e valores, capaz de produzir mudanças efetivas em suas atitudes e comportamentos
diante das situações dilemáticas relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, mudanças
nas práticas e concepções que coloquem o sujeito, seus sentimentos e valores em evidência.
Considerando ainda a perspectiva construtivista de pesquisa aqui assumida, acredito
ser relevante tecer alguns comentários sobre o meu próprio processo na experiência do
doutorado, da pesquisa e como me percebo saindo, tanto do ponto de vista pessoal como da
profissional docente.
Ao ingressar no doutorado, minha visão de educação e da docência limitava-se aos
conhecimentos adquiridos na formação do magistério e às vivências do dia a dia da sala de
aula como aluna e, depois, como professora. Com as vivências no percurso, aprendi a escutar
mais os estudantes, a perguntar mais e esperar pacientemente suas respostas. Aprendi também
a não me precipitar em dar respostas prontas às perguntas, a aproveitar o momento do
questionamento para provocar reflexões, atentando para elaboração de novas perguntas, e
pensando na autonomia, no desenvolvimento de competências cognitivas, profissionais, de
atitudes e valores éticos dos estudantes. Foi visível o potencial expressivo dessa nova postura
para os estudantes, tanto na perspectiva do desenvolvimento de competências cognitivas, que
capacitam o sujeito a pensar, relacionar, questionar, analisar, interpretar, propor alternativas,
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reformular, avaliar, solucionar problemas

desafiantes;

quanto

na perspectiva

do

desenvolvimento da autoestima, uma vez que os estudantes percebem, na escuta autêntica e
empática do professor, respeito e compromisso com a sua aprendizagem, enfim com a sua
pessoa.
Diversos fatores provocaram essas mudanças, dentre os quais se destacam o processo
de orientação baseado na problematização, no questionamento, no desequilíbrio
sociocognitivo que faz com que a pessoa reflita sobre as situações, práticas e crenças. Não só
como elas são, mas como poderiam ser, refletindo sobre o que ainda não está dado;
percebendo novas possibilidades de conhecer e de se relacionar com o outro. Uma orientação
que busca desenvolver a autonomia, a criatividade, a crítica, o respeito ao outro e a
responsabilidade com a própria formação como pesquisadora e profissional docente; provocar
o reconhecimento e reflexão contínua acerca de minhas teorias implícitas e sobre minha
própria prática pedagógica, ainda fortemente influenciada pelo paradigma da racionalidade
técnica, procurando aliar a formação para a pesquisa e a formação para a docência.
Nesse processo formativo se incluem as experiências de interlocução com outras
pessoas, colegas e professores do PPGEDUC. Nelas, os debates, leituras de textos e
apresentação de trabalhos sobre educação muito ajudaram a compreender a complexidade
desse campo de conhecimento multifacetado, repleto de incertezas, perspectivas e
oportunidades que nos tornam incompletos perante o conhecimento e, ao mesmo tempo,
ávidos por aprender e conhecer mais. As discussões nos fóruns de pesquisa muito
contribuíram para estimular as inquietações diante da investigação, bem assim, a perceber
quanto é importante reconhecer nossas limitações, receios, como condição para superá-las,
como também os desafios que enfrentamos na contemporaneidade.
No grupo de pesquisa Docência Universitária e Formação de Professores (DUFOP), as
discussões, pesquisas e leituras de textos, bem como a reflexão sobre educação, docência
universitária, formação de profissionais autônomos com competências e atitudes e sua
complexidade, seus desafios e dilemas enfrentados; condutas antiéticas e o papel da
universidade nesse processo foram fundamentais para compreender a docência universitária
como um campo complexo, interativo e desafiador.
O convívio com os participantes do DUFOP contribuiu para entender a necessidade do
vínculo, do respeito ao outro, das diferenças e singularidade, do cultivo à empatia no
desenvolvimento do trabalho colaborativo. Convivência que nos faz refletir sobre o modo
como lidamos com as pessoas que estão ao nosso redor, de forma crítica e reflexiva.
Vivências que contribuíram para pensar e agir na docência numa perspectiva da sala de aula
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como um processo construtivo e de valorização do outro, no qual professores e estudantes se
tornam aprendizes, desenvolvendo competências cognitivas para investigar, questionando e
problematizando situações concretas da sala de aula. Não a partir de respostas prontas, mas,
da reflexão diante da possibilidade de se chegar a variadas respostas, na perspectiva da
construção do conhecimento com base na própria prática docente.
Nesse contexto, a pesquisa de campo e a análise dos dados envolvendo a entrevista e a
análise de conteúdos foram fundamentais para o desenvolvimento de competências, atitudes e
valores éticos. A realização da entrevista foi uma aprendizagem cognitiva, mas também, de
atitudes e de valores, porquanto a entrevista é um exercício de escuta sensível que implica
cuidado com o outro, favorecendo um retorno para a sala de aula de forma mais atenta, com
uma percepção diferente, refletindo e observando mais o que os estudantes dizem. Isto
porque, na entrevista, muitas vezes, o entrevistado quer saber a minha opinião sobre uma
determinada questão, a exemplo do que os nossos alunos fazem constantemente. Isso me
levou a desenvolver a habilidade de perguntar, escutar, entabular o diálogo a partir do que o
outro traz e não apenas do que você levou; a exercitar a continência, devolver a pergunta,
reelaborar a questão, facilitando a expressão do participante, tal como acontece na sala de
aula. Tudo isso nos faz perceber que aprendemos e mudamos nesse processo, adquirindo, na
vivência, competências para perguntar, escutar, analisar, compreender e reformular perguntas.
Desenvolvendo atitude de respeito às ideias do outro, ao pensamento divergente, o que
implicou no desenvolvimento como profissional, como docente e pesquisadora.
A entrevista também se constituiu como uma oportunidade para perceber quão pouco
discutimos nossa concepção de docência, bem assim, como pensamos e agimos, muitas vezes
criticando a postura do colega sem nos colocar no lugar do outro. Apesar de sermos um grupo
de professores que exercita o respeito mútuo e tem uma boa convivência, ainda assim, nós
não buscamos compreender o que concorreu, na trajetória de cada sujeito, para que ele tenha
determinada postura como docente. Isso me fez rever meus preconceitos, minha intolerância
frente aos colegas e estudantes, minhas carências formativas e as dos meus pares.
A análise de conteúdo, por sua vez, possibilitou uma aprendizagem significativa na
medida em que me levou a refletir, analisar e interpretar as falas dos participantes; organizar o
conjunto dos dados mostrando como estão articulados, percebendo nas falas, ditas e não ditas,
regularidades e contradições; um exercício de compreensão que se constituiu como uma
competência cognitiva necessária para o professor proporcionar ao estudante, como condição
para o exercício da autonomia. Esse processo oportunizou ainda o desenvolvimento de
atitudes e valores nesta pesquisadora, que se viu frente a aspectos pessoais, cujo
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desenvolvimento, por demandar maturação, requer tempo, dedicação e persistência, a
exemplo da paciência e controle da ansiedade. Hoje, reflito mais antes de fazer uma pergunta,
analiso melhor antes de dar uma resposta. Procuro compreender o que o estudante está
querendo dizer, onde quer chegar, dando oportunidade para que fale sem interromper seu
pensamento. Presto mais atenção à representação dos estudantes sobre situações dos seus
contextos sociais que, às vezes, são recorrentes na sala de aula como suas queixas, anseios e
possibilidades.
O doutorado sanduíche na Universidade do Minho, sob a orientação da professora Dra.
Isabel Flávia Gonçalves Fernandes Ferreira Vieira, foi outra experiência enriquecedora. O
convívio na sala de aula da professora Dra. Maria Assunção Flores, com o grupo de pesquisa
da Professora Flávia Vieira e Flores, muito contribuiu para o desenvolvimento da minha tese e
para a minha formação como professora e pesquisadora, no âmbito de uma nova cultura
institucional e social. Com as colegas de doutorado-sanduiche, Cássia e Fátima, tive a
oportunidade de aprofundar o vínculo afetivo, de desenvolver atitudes de escutar, respeitar as
diferenças, as singularidades. Bem assim, de desenvolver estudos e investigações de forma
colaborativa. Estudando temas comuns às nossas teses, conhecendo novos autores e refletindo
coletivamente sobre textos lidos, o que resultou no desenvolvimento de competências
cognitivas complexas envolvendo não só a compreensão, crítica, argumentação, mas
refletindo sobre outras possibilidades de discussão acerca dos temas, construção de novos
conceitos ou novas maneiras de compreendê-los.
Todos esses espaços de desenvolvimento de competências cognitivas e de atitudes
contribuíram para a minha formação enquanto pessoa e profissional docente. Hoje, percebo
que a relação que desenvolvo com os estudantes não é de dependência, de submissão, mas de
respeito, de valorização do outro, favorecendo a reflexão sobre seus valores, crenças e
preconceitos e o exercício da autonomia para responder, emitir opinião, argumentar uma
situação, pesquisar e criticar o contexto social, colocando seu ponto de vista, concordando ou
discordando, porquanto acredito em sua capacidade de pensar, analisar, argumentar, criticar,
problematizar, solucionar problemas e tomar decisões, requisitos para um pleno exercício
profissional com autonomia e competências mais amplas.
Em síntese, pode-se depreender que a partir dessa experiência, estou num processo
intensivo de migração do ensino centrado na transmissão do conhecimento para uma docência
comprometida com o desenvolvimento integral da pessoa. Comprometida com a construção,
nos sujeitos, de competências cognitivas, da capacidade de pensar, relacionar, questionar,
analisar, apresentar alternativas, elaborar e resolver problemas de forma crítica e criativa.
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Tudo isso revela meu processo de aperfeiçoamento durante o doutorado. Tive uma
trajetória semelhante àquela dos participantes da pesquisa, qual seja, o mesmo processo
formativo escolar e universitário no curso de ciências contábeis além da ausência de uma
formação pedagógica. Conforme anunciei na minha implicação com a problematização desse
estudo, tinha inquietações e insatisfações no desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem, frente a insucessos nas tentativas realizadas, cujos efeitos nos estudantes nem
sempre correspondiam ao esperado.
Quando fiz a escolha do programa de educação não tinha a menor ideia do que iria
acontecer. Entretanto, esta escolha se caracterizou como um efetivo processo de crescimento.
Percebo que não foi um processo positivista que eu vivenciei, nele atuando como um sujeito
neutro e distante, ao contrário, o tempo todo estive num processo, no qual mantinha contato
direto com os participantes, imersa num contexto institucional e cultural permeado por
provocações de mudanças, de atitudes e valores, em que escolhi ter uma postura
questionadora e construtivista, de desvendar a realidade não a aceitando como algo pronto e
acabado, confrontando-a permanentemente com a teoria, num processo de reflexão na ação.
Concluo as considerações finais revelando essa minha percepção. Parti de
inquietações, movida por um processo no qual não encontrei respostas nem metodologias
prontas, mas na vivência de forma teórica e prática de articulação entre o pensar, sentir e agir,
elaborado de forma construtiva na validação do outro, da pessoa. O que terminou se revelando
como um potencial formativo da pesquisa numa perspectiva de desenvolvimento profissional
mais amplo que incorpora uma reflexão profunda capaz de articular pensamento e emoção
com implicações na mudança de atitudes e valores.
Por fim, a expectativa que se tem é que esta pesquisa, por investigar a docência em um
curso de bacharelado, procurando evidenciar elementos implícitos que articulem o pensar,
sentir e agir, utilizando como suporte a teoria das representações sociais, possa contribuir para
a produção do conhecimento a respeito da docência universitária, formação profissional e
representações sociais de professores, notadamente relacionada ao campo do professor que
atua na formação de profissionais das ciências contábeis. Assim como para a própria
instituição de ensino, como fomento de discussão para a institucionalização de programas que
tenham como foco o desenvolvimento profissional docente, além de incentivar outras
investigações científicas voltadas para a docência, formação, relação teoria e prática e prática
educativa.
Uma pesquisa que, ao trazer um viés epistemológico pautado nas representações
sociais termina produzindo desequilíbrio nas formas de pensar e fazer o ensino, na maioria

200

das vezes, circunscrito a uma circularidade de ideias que desconsideram as subjetividades, o
núcleo da pessoa e sua relação com aspectos cognitivos da formação profissional.
Sem a pretensão de concluir, almejamos que os resultados aqui apresentados, embora
efêmeros e passíveis de serem contestados em futuras investigações, possam contribuir com
os debates, estudos e pesquisas em relação à docência universitária na formação de
profissionais bacharéis, tendo como enfoque as representações sociais.
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APÊNDICES
APÊNDICE A TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O projeto de pesquisa intitulado “REPRESENTAÇÕES SOBRE DOCÊNCIA
UNIVERSITÀRIA DE PROFESSORES FORMADORES DE PROFISSIONAIS DA
CONTABILIDADE”, a ser desenvolvido no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, pela
pesquisadora Profa. Silvia Luiza Almeida Correia, tem como objetivo geral compreender as
representações de docência universitária de professores formadores de profissionais da contabilidade.
Para atingir este objetivo a pesquisadora optou pela abordagem qualitativa de pesquisa e pela coleta
dos dados mediante as técnicas: grupo focal e entrevista semiestruturada. O grupo focal, terá uma série
de 4 encontros, com periodicidade provavelmente mensal, em dias e horários definidos com os
participantes, com duração média de 3 horas. A entrevista terá uma duração aproximada de uma hora e
meia. Antes do início da primeira sessão do grupo focal e da entrevista, os participantes serão
consultados sobre a possibilidade do registro em áudio.
Participar desta pesquisa, além de contribuir para a ampliação do conhecimento científico na
área de docência universitária, e da formação de profissionais da contabilidade, pode trazer como
benefícios o crescimento pessoal e profissional do participante a partir da reflexão sobre desafios da
sua própria prática educativa. Assim, acreditamos que será uma experiência de aprendizagem mútua
para a pesquisadora e para os participantes. Esclarecemos ainda que a pesquisa é voluntária e não
haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira aos participantes da pesquisa, o que
significa dizer que os informantes não receberão proventos pela sua participação na pesquisa.
A Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde considera que toda pesquisa
envolvendo seres humanos deve atender aos fundamentos éticos e científicos pertinentes. Para evitar
qualquer desconforto ou danos à pessoa nas dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social,
cultural, espiritual e profissional, previmos os seguintes procedimentos: a) para preservar o anonimato,
o nome do participante será substituído por um código numérico; b) as gravações e as respectivas
transcrições serão guardadas em lugar seguro, onde somente a pesquisadora terá acesso; c) as
publicações relativas a esta pesquisa não permitirão a identificação específica dos participantes; d) as
informações não serão utilizadas em prejuízo dos participantes. Apesar dessas medidas, o participante
que se sentir eventualmente invadido ou incomodado, pode, voluntariamente, desistir da sua
participação em qualquer momento da pesquisa, sem qualquer prejuízo, como também pode informar
qualquer efeito adverso relevante ao Comitê de Ética da UNEB, o qual funciona no primeiro andar do
prédio da Reitoria, Campus I, telefone (71) 31172354. Por fim, a pesquisadora responsável se
compromete em assumir a responsabilidade da assistência integral face aos possíveis danos.
A pesquisadora responsável compromete-se, ainda, em comunicar seus resultados em eventos
científicos, e possibilitar aos participantes a consulta à tese de doutorado resultante dessa investigação,
antes do seu depósito final. Como também, estará à disposição para os devidos esclarecimentos sobre
qualquer aspecto da pesquisa no Departamento de Ciências Contábeis, Campus de Itabaiana, telefone
(79) 34328219, no horário comercial, ou através do e-mail: slacorreia@hotmail.com.
Ciente da natureza desta pesquisa, dos seus objetivos, métodos e benefícios, autorizo a minha
participação voluntária.
Itabaiana 16 de abril de2016.

Assinatura do (a) participante
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APÊNDICE B - GUIA DE QUESTIONÁRIOS
Título da pesquisa: REPRESENTAÇÕES SOBRE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE
PROFESSORES FORMADORES DE PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE
Pesquisadora: Silvia Luiza Almeida Correia
QUESTIONÁRIO DE INFORMAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL
1- FAIXA ETÁRIA: ( ) 20 a 30 ( ) 31 a 40 ( ) 41 a 50 ( ) 51 a 60 ( ) 61 a 70
2- SEXO: ( ) M ( ) F
3- FEZ CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE? ( ) SIM ( ) NÃO
4- FEZ OUTRO CURSO SUPERIOR ALÉM DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS?
( ) NÃO ( ) SIM. Ano de conclusão: _______
5- PÓS-GRADUAÇÃO
( ) Especialização em: ________________________________________
( ) Em andamento ( ) Concluído. Ano: _______
( ) Mestrado em: ____________________________________________
( ) Em andamento ( ) Concluído. Ano: _______
( ) Doutorado em: ____________________________________________
( ) Em andamento ( ) Concluído. Ano: _______
( ) Pós doutorado em: _________________________________________
( ) Em andamento ( ) Concluído. Ano: _______
6- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Tempo de atuação como docente do ensino superior_____Tempo de trabalho na UFS ______
Atua como professor em outra instituição de ensino superior? ( ) Não ( ) Sim Desenvolve outra atividade
profissional além da docência? ( ) Não ( ) Sim. Em que área de atuação? __________________ Há quanto
tempo?____________
7- ATIVIDADES QUE DESENVOLVE ATUALMENTE NA UFS:
Ensino:
( ) Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Administrativa: ( ) Não ( ) Sim. Qual? ._____________________________
Extensão:
( ) Não ( ) Sim. Qual? _____________________________
Pesquisa:
( ) Não ( ) Sim. Qual? _____________________________
8- REGIME DE TRABALHO NA UFS
( ) 20HS ( ) 40 HS ( ) DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
9- PARTICIPA DE ALGUM GRUPO DE PESQUISA NA UNIVERSIDADE?
( ) Não ( ) Sim. Há quanto tempo? _______________
Qual o objeto da pesquisa? ___________________
Neste grupo participam estudantes da graduação? ( ) Não ( ) Sim
10- PARTICIPA OU PARTICIPOU DE ALGUM GRUPO DE ESTUDO?
( ) Não ( ) Sim. Caso afirmativo, sobre o que discutem?

11 - PARTICIPA OU PARTICIPOU DE REUNIÕES SOBRE O CURSO EM QUE ATUA?
( ) Não ( ) Sim. Caso afirmativo, sobre o que discutem?
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APÊNDICE C - GUIA DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - para acessar os
discursos dos participantes, isto é, suas representações, concepções, sentidos atribuídos,
recordações, atitudes, valores, ideias, intenções e afetos.
Objetivo: acessar aos discursos dos indivíduos, tal como estes se expressam, ao não-observável: opiniões,
atitudes, representações, recordações, afetos, intenções, ideais e valores que animam uma pessoa a comportar-se
de determinado modo. (Amado, 2014)
Designação dos
Objetivo do bloco
Questões orientadoras
Perguntas de recurso e de aferição
blocos
Informar
ao Agradecer ao participante
entrevistado acerca a colaboração com a
do estudo e a pesquisa;
finalidade
da Explicar brevemente em
entrevista.
que consiste a pesquisa e
Possibilitar ambiente situar o papel do depoente;
favorável para a Informar
sobre
o
realização
da desenvolvimento e duração
entrevista.
estimada da entrevista;
Advertir sobre o caráter às
vezes
intimista
das
questões, insistindo sobre
o fato de que o participante
I
é livre para responder ou
Apresentação e
abster-se;
Legitimação da
Explicar a questão da
Entrevista
confidencialidade;
pelos
Solicitar a permissão para
participantes
gravar
em áudio
a
entrevista;
Apresentar o formulário de
consentimento
e
o
convidar a ler e assinar;
Evidenciar
a
disponibilidade
para
fornecer os resultados do
estudo;
Responder a eventuais
questões por parte do
participante
Obter dados acerca Apresentação de uma Caso1 A professora Bethania ministra
do profissional de situação, baseada em há mais de 8 anos a disciplina Prática e
contabilidade
fatos reais, sobre as quais Rotina Contábil, no décimo semestre
concebido
pelo gostaria de saber sua do curso de Ciências Contábeis de uma
professor.
universidade pública, na qual discute
opinião: casos 1,2,3, e 4
as normas, os procedimentos, as
Na sua opinião, que obrigações principais e acessórias da
profissional
de contabilidade,
bem
como
a
II
contabilidade está sendo contabilização dos eventos da área
formado
por
essa contábil. Informa que trabalha
Profissional de
professora?
utilizando um manual com as
contabilidade a
informações necessárias para a
ser formado
execução dos conteúdos, envolvendo a
constituição de uma empresa, sua
movimentação diária, com todos os
registros de atos e fatos para sua
continuidade, com elaboração dos
relatórios contábeis e, até mesmo, o
seu fechamento. Nesse processo, os
estudantes recebem o manual e, ao

221

Como você conduziria essa
situação de ensino?
Como você avalia a
postura do professor nessa
situação?
A seu ver que concepção
de
profissional
de
Contabilidade
está
subjacente a esta prática?
Como você concebe o
profissional
de
Contabilidade
na
contemporaneidade?

III
Formação do
profissional de
Contabilidade

Conhecer
as
concepções
dos
docentes sobre o
processo de ensinoaprendizagem

Como você avalia a
condução da disciplina
pela professora Carmen?
Como você conduz o
processo
de
ensinoaprendizagem
nas
disciplinas que leciona?
Qual a visão acerca do
estudante do curso de
Ciências Contábeis hoje.

longo do semestre, vão desenvolvendo
atividades de registro, mensuração,
controle, demonstração da situação
patrimonial de uma organização no
laboratório de contabilidade, por meio
de sistema contábil disponibilizado nos
computadores.
Caso 2. O Professor André, da
disciplina Ética Geral e Profissional do
Contador, trouxe para os seus
estudantes um caso referente a um
profissional da contabilidade que
desempenhava função relevante dentro
da empresa em que trabalhava como
gerente contábil e financeiro, na qual
desenvolvia diversas atividades, sendo
que algumas delas infringiam o Código
de Ética Profissional do Contador e
ignoravam as Normas Brasileiras de
Contabilidade, a exemplo da criação
de falsas receitas, em atendimento à
solicitação
do
presidente
e
administrador da empresa. Os alunos,
organizados em subgrupos, analisaram
o caso e, no debate com a turma ficou
evidente que 50% dos estudantes se
posicionaram a favor do Contador,
alegando que se ele não fizer o que o
presidente da empresa determina será
desempregado, 35% deles foram
contrários à postura do Contador,
afirmando que o mesmo deve se
colocar como um profissional,
independente dos desejos da empresa,
quando esses forem impróprios aos
que determinam os princípios éticos da
sua profissão, enquanto 15% não
emitiram opinião sobre a situação.
Que características você considera
fundamentais no perfil do profissional
de Contabilidade?
Essas características variaram ao longo
dos tempos? Em caso afirmativo em
que sentido?
O que, a seu ver, determinou essas
mudanças? (que fatores concorreram
para isso)?
Caso 3 A professora Carmen no seu
primeiro dia de aula se apresenta e, em
seguida, apresenta o plano da
disciplina Contabilidade Geral I,
explicando
objetivos,
conteúdos,
metodologia de ensino e de avaliação
da aprendizagem que serão utilizados
no semestre letivo. Quanto à
metodologia informa que o curso será
essencialmente teórico e ministrado
através de aulas expositivas. Após isso
pergunta aos estudantes se têm algo a
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Quais
as
principais
limitações/
fragilidades
que você percebe nos
estudantes
de
Contabilidade hoje?

dizer sobre o que foi comunicado, já
que essas serão as regras que deverão
ser respeitadas por todos no
desenvolvimento da disciplina, como
os estudantes permanecem calados ela
compreende que todos estão de acordo.
Para sua surpresa, na continuidade do
semestre, alguns estudantes sugerem
que a professora pergunte à turma o
que os estudantes sabem sobre o tema,
pois vários colegas trabalham em
escritórios de contabilidade, no
comercio, indústria ou empresas
diversas, além do mais sugerem que a
professora promova maior integração
entre a teoria e a prática. Apesar de
dizer que concorda, a professora
argumenta que tem pouco tempo para
trabalhar todos os conteúdos previstos
o que torna inviáveis as sugestões
apresentadas.
- Essa forma de trabalhar contribui
para formar o profissional de
Contabilidade que você concebe? Por
que sim ou por que não?
- Como você desenvolve o seu
primeiro dia de aula?
- Como são trabalhados os conteúdos?
- Que metodologias de ensino são mais
frequentes?
- Quais as razões dessas escolhas?
- Como os estudantes reagem a essa
metodologia? (Se forem vários
perguntar isso para cada um)?
- A que atribui essas reações?
- Além dessa(s) metodologia(s) mais
frequentes adota alguma outra?
Qual(is)?
Em que circunstâncias?
Como os estudantes reagem a ela (s)?
- Por que essas metodologias são
menos frequentes?
- Como trabalha a prática relacionada à
sua disciplina? (aqui explorar a partir
do que vier se problematizar, se os
estudantes vão a campo, com que
objetivo, o que faz no retorno à sala,
etc.)
- A que você atribui estas fragilidades?
- Como elas repercutem em você?
- Como você lida com elas nas
disciplinas que leciona?
- Você imagina outra possibilidade de
agir? Em caso afirmativo, qual? Por
que não a utiliza?
- Percebe alguma mudança no perfil do
estudante ao longo da sua experiência
docente?

223

Identificar
a
percepção
dos
docentes sobre a
avaliação
da
aprendizagem

Como você percebe essa
forma de avaliação da
aprendizagem?

IV
Avaliação da
aprendizagem

V
Visão geral do
curso

Conhecer qual a
visão
que
os
participantes têm do
curso

Na sua avaliação o curso
de Ciências Contábeis na
UFS está formando o
profissional
de
Contabilidade que você
almeja?

Entender como o
professor se percebe
como professor

Na sua opinião, quais as
características desejáveis
para o professor de
Ciências Contábeis capaz
de formar o profissional da
Contabilidade que você
aspira?

Captar o sentido que
o entrevistado dá a
própria situação da
entrevista

Como foi para você
participar desta entrevista?
(Por quê?)

VI
Professor do
curso de
Ciências
Contábeis

VII
Metarreflexão
sobre a própria
entrevista

Caso 4 A avaliação da aprendizagem
da disciplina Contabilidade Pública, na
turma do sétimo semestre do Curso de
Ciências
Contábeis
de
uma
Universidade pública, é realizada pelo
professor Tomás, por meio de prova
individual com questões de múltipla
escolha contemplando os conteúdos
teóricos
trabalhados
em
aula
expositiva ao longo da disciplina.
- Quais os principais instrumentos de
avaliação que você utiliza?
- Qual a razão da escolha desse(s)
instrumento(s)? (Se forem vários
perguntar isso para cada um).
- O que você pretende quando realiza a
avaliação dessa forma?
- Na sua percepção como os estudantes
se sentem frente a essa estratégia de
avaliação? (Se forem vários perguntar
isso para cada um)
- Como os estudantes agem diante
dessa estratégia de avaliação? Como
você lida com essas reações?
- Qual o desempenho deles no geral
frente a essas formas de avaliação?
- O que você faz com os resultados das
avaliações? Por quê?
- (Em caso afirmativo) Que aspectos
na sua opinião evidenciam isto?
- (Em caso negativo) O que é
necessário para que a formação
universitária oferecida seja capaz de
formar o profissional que você almeja?
- Por quê?
- Como você se percebe frente a esses
atributos docentes?
- O que mais é desafiante para você no
desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem? Por quê? Como
lida com esse(s) desafios?
- O que mais lhe dá prazer no exercício
do trabalho docente?
- Como acha que os estudantes
percebem você? Como identifica essa
percepção
- (Se a visão for negativa) Essa
percepção te incomoda? O que tem
feito para transformar isso?
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APÊNDICE D - NARRATIVA BIOGRÁFICA
Designação dos
Eixos
I
Características
do docente

II
Influências em
diferentes
contextos que
contribuíram
para o Ser
Docente (ser o
docente que
sou)
III
Articulação
entre a teoria e
a prática no
processo
formativo que
influenciaram a
docência
universitária
IV
Relações
interpessoais no
percurso
formativo e que
influenciaram a
docência
universitária

Objetivo

Eixos orientadores

Conhecer as características
atribuídas pelos docentes a
si.
Analisar a percepção que os
docentes têm de si como
professores universitários.
(caracterizar o perfil dos
professores)
Compreender os sentidos e
significados atribuídos pelos
participantes às influências
dos contextos que estimulou
a ingressar na docência.
Obter dados que revelem
momentos importantes da
construção
pessoal
e
profissional do docente.

Relacione suas principais características como professor

Perceber
os
sentidos,
significados
que
são
atribuídos aos fatos narrados
e como esses influenciam o
pensar, sentir e agir docente.

Na minha trajetória formativa no curso de Ciências Contábeis
e na pós-graduação, como foram vivenciadas/ trabalhadas
pelos docentes as relações entre a teoria e a prática? Que
relação percebo entre essas vivências enquanto aluno e minha
atuação como docente no curso de graduação?

Compreender os sentidos,
significados
que
são
atribuídos aos fatos narrados
e como esses influenciam o
pensar, sentir e agir docente.

Que experiências pessoais ao longo da minha vida, em
diferentes contextos (familiar, educacional, profissional etc.),
contribuíram para que eu seja o docente que sou?
Construção da imagem de professor ; estímulo(s) para buscar
a docência como profissão; Que aprendizagens foram sendo
construídas para o exercício da docência.

Vivências enquanto aluno na graduação/pós-graduação que
proporcionaram experiências, ajudaram na construção desse
professor que sou; Como percebo a articulação entre a teoria e
a prática e como esta influencia a atuação docente.
Na minha trajetória formativa no curso de Ciências Contábeis
e na pós-graduação, como foram vivenciadas/ trabalhadas
pelos docentes as relações interpessoais (professor x aluno;
entre os alunos)? Que relação percebo entre essas vivências
enquanto aluno e minha atuação como docente no curso de
graduação?
Relações que foram sendo estabelecidas entre professoraluno; entre aluno-aluno e outras relações que existiram nesse
processo. Como se deu tal relação

