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RESUMO 

O objetivo do presente estudo consiste em analisar a relação da disciplina de Teoria da 

Contabilidade dos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu ofertados por 

instituições de ensino superior (IES) brasileiras que oferecem essas ambas as modalidades de 

cursos. Para isso, foram analisadas as ementas da disciplina de Teoria da Contabilidade de 13 

IES que oferecem concomitantemente os cursos de graduação e mestrado em Ciências 

Contábeis recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Os resultados demonstram que entre as IES analisadas, a UNB, a UFMG e a UFPR 

são as que apresentam maior grau de similaridade entre os conteúdos ministrados na 

graduação e na pós-graduação. Em contrapartida, a FUCAPE e a UFES são as que apresentam 

a menor similaridade. Verificou-se também que, em média, 63% dos conteúdos ministrados 

nos programas de mestrado das IES da amostra são similares aos adotados na graduação, o 

que indica que há um alinhamento entre os conteúdos abordados na graduação e os conteúdos 

abordados cursos de pós-graduação, no que tange à disciplina de Teoria da Contabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Resolução n. 03/1992, do Conselho Federal de Educação, a Teoria 

da Contabilidade tornou-se uma disciplina obrigatória nos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis no Brasil, o que, segundo Theóphilo et al. (2000), ensejou mudanças no conteúdo e 

na duração do referido curso. Todavia, Antes do advento da Resolução n. 03/1992, a 

disciplina de Teoria da Contabilidade era optativa e pouco ofertada pelas Instituições de 

Ensino Superior (IES), sendo mais comumente disponibilizada em programas de pós-

graduação (MARION, 1997).  

Apesar de sua oferta ter se tornada obrigatória na graduação somente a partir de 1992, 

a importância da Teoria da Contabilidade na formação do profissional contábil já era notória 

para o desenvolvimento da Ciência Contábil. Segundo Marion (1997), o desempenho de 

qualquer atividade contábil é aprimorado com a teoria, uma vez que, com sua aplicação, é 

possível esclarecer os porquês de determinados procedimentos, e com isso explicar aspectos 

contábeis com maior facilidade. O mesmo autor ainda afirma que  
Talvez o desempenho médio do profissional contábil não seja tão destacável por 

falta do ensino de uma estrutura conceitual básica que inexistiu de maneira formal 

até 1992. Todavia, vivemos um novo tempo, olhando para a Teoria como 

indispensável para a boa formação dos estudantes (MARION, 1997, p. 4) 

A importância da Teoria da Contabilidade na formação dos futuros profissionais 

contábeis também é destacada por Theóphilo et al. (2000, p. 10), para os quais essa disciplina, 

por apresentar característica mais abrangente e propiciar reflexão e discussão, “oferece uma 

oportunidade ímpar para se buscar desenvolver o pensamento crítico do aluno e de incentivá-

lo a expor e confrontar suas idéias com outros pontos de vista”. A Teoria da Contabilidade 

também contribui na formação profissional, capacitando acadêmicos a agir conscientemente, 

com vistas às exigências do mercado (MADEIRA; MENDONÇA; ABREU, 2003). 

 

Contudo, Theóphilo et al. (2000), em suas pesquisas, observaram que o conteúdo 

programático da disciplina Teoria da Contabilidade ofertada no cursos de graduação em 

Ciências Contábeis no Brasil está descaracterizado, pois trabalha com temas práticos e não 

teóricos, o que demonstra que há uma heterogeneidade entre os conteúdos abordados em 

diferentes instituições de ensino superior. Sacramento (1998, p. 6) já havia alertado sobre o 

ensino da Teoria da Contabilidade no Brasil, apontando que os professores responsáveis por 

sua condução, na graduação, não deveriam lecionar apenas princípios e conceitos contábeis, 

mas também o conhecimento científico, para permitir uma reflexão do fenômeno contábil. 

Soares, Silva e Pfitscher (2011), por sua vez, ao buscaram identificar os conteúdos 

ensinados na disciplina de Teoria da Contabilidade nos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis nas IES federais brasileiras, constaram que as ementas analisadas não seguem um 

padrão quanto ao conteúdo a ser ministrado, tampouco, quanto ao período no qual é 

ministrada. Além desses aspectos, os autores constaram que a carga horária da disciplina e as 

bibliografias indicadas também não são semelhantes. 

Segundo Borba, Poeta e Vicente (2011), o ensino de Teoria da Contabilidade tem 

ganhado notoriedade, em especial nos cursos de mestrado. Na concepção dos autores, os 

mestrandos iniciam a pós-graduação com um conhecimento básico sobre a disciplina de 

Teoria da Contabilidade e, por isso, estariam preparados para discutir temas mais complexos 

(BORBA; POETA; VICENTE, 2011). Entretanto, considerando-se as pesquisas de 

Sacramento (1998) e Theóphilo et al. (2000), presume-se que a abordagem da disciplina de 

Teoria da Contabilidade nos cursos de graduação em Ciências Contábeis está aquém do 

necessário para uma pós-graduação stricto sensu.  

A existência de uma lacuna entre os cursos de graduação e de pós-graduação stricto 

sensu pode interferir na formação do profissional da área contábil, e impactar negativamente 
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em seu desempenho na continuação de seus estudos, em especial em cursos de mestrado 

(CURY, 2004). Nesse contexto, considerando-se a importância da Teoria da Contabilidade 

tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, em razão da necessidade de uma sólida 

base teórica na preparação do aluno para a pós-graduação, esta pesquisa se propõe a responder 

a seguinte questão: qual a relação entre os conteúdos da disciplina de Teoria da Contabilidade 

ofertada em cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu no Brasil? 

Com base na fundamentação teórica supracitada, referente à importância da Teoria da 

Contabilidade para a formação dos alunos de graduação e para a preparação destes para a pós-

graduação, esta pesquisa tem por objetivo analisar a relação da disciplina de Teoria da 

Contabilidade dos cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu ofertados por 

instituições de ensino brasileiras que oferecem essas duas modalidades de cursos.  

Essa relação torna-se relevante para o ensino da contabilidade ao comparar o 

embasamento teórico repassado ao aluno da graduação em relação à abordagem de tal 

disciplina nos cursos de pós-graduação, especificamente, nos programas de mestrado. Dessa 

forma, por meio deste estudo foi possível verificar se há um alinhamento da abordagem 

teórica da disciplina Teoria da Contabilidade entre a graduação e a pós-graduação, o que 

contribui para com a contínua formação do profissional de contabilidade, ponderando-se, 

contudo, a distinção de sua exigibilidade nos diferentes níveis do ensino superior. 

O artigo está organização em cinco seções. A primeira seção trata da introdução, na 

qual são apresentados a questão-problema, o objetivo, a justificativa e a relevância do estudo. 

A segunda seção diz respeito à revisão da literatura, onde são apresentados os conceitos 

relacionados à Teoria da Contabilidade, sua importância e a relação entre o ensino na 

graduação e na pós-graduação. A terceira seção apresenta os aspectos metodológicos da 

pesquisa. Na quarta seção são apresentados os resultados obtidos. Na quinta seção 

apresentam-se as considerações finais do estudo. Por fim, tem-se as referências bibliográficas. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Segundo Iudícibus (2012, p. 6), uma teoria é definida como um “conjunto articulado 

de postulados, princípios e restrições que definem uma ciência”. O autor ainda destaca que 

uma teoria “deveria ser um conjunto de postulados e teoremas que, sistematicamente 

apresentados, formassem a base de uma ciência” (IUDÍCIBUS, 2012, p. 6). Na área contábil, 

a teoria refere-se ao conjunto de princípios lógicos que proporcionam aos profissionais, 

stakeholders e estudantes um melhor entendimento das práticas vigentes, além de um 

referencial conceitual para avaliação dessas práticas e orientação para elaboração de novas 

práticas e procedimentos (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). 

Na concepção de Miranda, Moraes e Nakao (2008, p. 1)  
A Teoria da Contabilidade tem dentre seus principais objetivos estruturar os 

conhecimentos sobre a contabilidade, de maneira a desenvolver teorias que 

relacionem os fenômenos econômicos com as possíveis maneiras de interpretação, 

de comunicação e de explicação para estes eventos. 

Seguindo esse raciocínio, Marion (1997) afirma que a teoria explica e auxilia os 

profissionais contábeis na prática profissional, elencando três enfoques de uma boa teoria 

contábil, que, em sua opinião, compreendem a capacidade de: enfrentar dificuldades, lidar 

com novidades da área contábil e colaborar no caráter preditivo das informações contábeis.  

Assim, a Teoria da Contabilidade tem grande importância para profissionais e 

estudantes, uma vez que “serve de base para soluções de problemas práticos, assim como, 

para a interpretação de novas situações que porventura venham a surgir no exercício da 

profissão” (BORBA; POETA; VICENTE, 2011, p. 127). Ao seu tempo, Madeira, Mendonça 

e Abreu (2003), abordando a Teoria da Contabilidade como disciplina obrigatória na 

graduação em Ciências Contábeis, afirmam que a mesma proporciona condições para a 
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utilização de técnicas e recursos da área, mediante o entendimento de conceitos, objetivos, 

normas e princípios fundamentais da contabilidade. 

Além disso, a compreensão das normas contábeis por um profissional pode ser 

melhorada quando ele compreende o raciocínio subjacente em que as normas se basearam 

(SCOTT, 1931). Com isso, O estudo da teoria é importante para compreender as bases das 

normas e princípios contábeis, além de possibilitar um olhar crítico sobre os procedimentos 

contábeis. Nesse mesmo sentido, Soares, Silva e Pfitischer (2011, p. 5) afirmam que  
A Teoria da Contabilidade deve possibilitar ao contador desenvolver a capacidade 

de analisar situações do cotidiano propondo soluções dentro de um contorno de 

princípios e conceitos, que englobam ainda as dimensões normativas da profissão 

contábil, a eficiência da gestão e o atendimento ao objetivo da contabilidade que é 

prover usuários com informações uteis para a tomada de decisão 

O desenvolvimento da analisa crítica, é apontado por Madeira, Mendonça e Abreu 

(2003) como um dos resultados da Teoria Contábil, além de ser considerada uma ferramenta 

que diminui o pragmatismo. Desse modo, a referida disciplina destaca-se por contribuir com a 

base conceitual dos discentes, qualificando-os para agir de forma consciente no atendimento 

das necessidades do mercado. 

 

2.1 O Ensino da Teoria da Contabilidade no Brasil  

 

No Brasil, diferentemente de outros países, o ensinamento da Teoria da Contabilidade 

ocorre de forma isolada, e não interdisciplinar, além de ser obrigatória na graduação em 

Ciências Contábeis, mas optativa nos cursos de pós-graduação (FERREIRA et al., 2013). 

Isolada ou não, faz-se relevante e oportuna a construção de uma sólida base teórica que 

auxilie na resolução de questões não prescritas em normas, o que aumenta a responsabilidade 

do profissional da área contábil em razão de seu julgamento subjetivo para a resolução de 

problemas cada vez mais complexos (BORBA; POETA; VICENTE, 2011). 

O Conselho Nacional de Educação (CNE, 2004), por meio da Resolução CNE/CES 

10/2004, instituiu as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Ciências 

Contábeis, na qual determina que 
Art. 5º. Os cursos de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, deverão 

contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular, 

conteúdos que revelem 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 

Organização Mundial do Comércio e pelas peculiaridades das organizações 

governamentais, observado o perfil definido para o formando e que atendam aos 

seguintes campos interligados de formação: [...] II – conteúdos de Formação 

Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da Contabilidade [...]. 

Segundo Madeira, Mendonça e Abreu (2003, p. 104) 
A introdução da disciplina “Teoria da Contabilidade” muito contribuiu para a 

formação do profissional contábil. É dentre as disciplinas do curso, a que aborda o 

pensamento contábil e oferece condições idéias para a utilização de técnicas e 

recursos variados. Além de introduzir ao aluno a história da contabilidade, lhe 

proporciona o entendimento dos conceitos, objetivos, normas e princípios 

fundamentais da contabilidade, promovendo uma compreensão das áreas teóricas 

que fundamentam o conhecimento contábil. 

A Teoria da Contabilidade demonstra-se importante no auxílio e na formação dos 

profissionais da área contábil a lidar com dificuldades, ao servir de base para solução de 

problemas recorrentes na prática contábil, colaborando com o poder preditivo acerca das 

demonstrações contábeis e embasando a interpretações de fatos ao longo do exercício 

profissional (MARION, 1997; MADEIRA; MENDONÇA; ABREU, 2003). No entanto, a 

contribuição da Teoria da Contabilidade para a formação dos profissionais da contabilidade 

pode ser impactada pelo processo ensino-aprendizagem, pois além das dificuldades naturais 
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desse processo, como a falta de interesse de discentes (THEÓPHILO et al., 2000), há outros 

aspectos que interferem nesse processo, como a compreensão do docente no que diz respeito à 

Teoria da Contabilidade (MARION, 1997).  

Outro impacto no ensino da contabilidade é a compreensão dos novos conceitos e 

discussões oriundas da harmonização contábil mundial em razão da adoção das International 

Financial Reporting Standars (IFRS), a exemplo do valor justo, cuja aplicação e interpretação 

incorretas podem impactar nos mercados financeiros, tornando-os voláteis e instáveis 

(CARMONA; TROMBETTA, 2010). As IFRS têm impacto direto no ensino e aprendizagem 

da contabilidade. Nos EUA a implementação dessas normas gerou incertezas entre os 

docentes e discentes da área de Ciências Contábeis, pois, para eles, as IES não estariam aptas 

para compreender e disseminar o conhecimento sobre as novas normas, principalmente pela 

falta de um esforço coletivo para tal fim fosse atingido (CARMONA; TROMBETTA, 2010).  

Antes acostumados ao ensino baseado em regras, com soluções certas ou erradas, os 

educadores da contabilidade passaram a lidar com o ensino de aspectos ligados às questões 

conceituais e análises situacionais, dado as aplicações das IFRS, e que, segundo Carmona e 

Trombetta (2010, p. 4), “resultaria em uma grande reviravolta na educação contábil”. As 

influências das normas internacionais no currículo e, consequentemente, no processo de 

ensino e aprendizagem da Teoria da Contabilidade já foram destaque nos estudos de Ott e 

Pires (2010), Rosa et al. (2012) e de Ferreira, Splitter e Borba (2013).  

Todavia, em razão de sua importância a referida disciplina passou também a ser 

disponibilizada pela maioria dos programas pós-graduação stricto sensu em Ciências 

Contábeis no Brasil, embora essa disponibilidade não seja obrigatória. Sua presença, tanto na 

graduação como na pós-graduação, reflete importância exercida na formação do estudante e 

futuro profissional da área contábil, pois além de embasar a solução de problemas práticos, 

permite a “interpretação de novas situações que porventura venham a surgir no exercício da 

profissão” (BORBA; POETA; VICENTE, 2011, p.127).  

Nesse contexto, é oportuno estudar a Teoria da Contabilidade tanto na graduação 

como na pós-graduação, e identificar se há ou não um alinhamento entre os conteúdos 

abordados nesses dois diferentes ambientes acadêmicos. 

 

2.2 A Relação entre os Conteúdos da Graduação e da Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

Como observado, a disponibilidade da Teoria da Contabilidade é obrigatória na 

graduação, mas facultativa na pós-graduação. O fato de esta disciplina ser ministrada na 

graduação não significa que o assunto tratado tenha sido abordado de forma satisfatória, como 

afirmam Sacramento (1998) e Theóphilo et al. (2000). Contudo, pressupõe-se que nos cursos 

de pós-graduação stricto sensu sua exigência seja maior, e que os alunos estejam preparados 

para discutir sobre temas mais complexos (BORBA; POETA; VICENTE, 2011). 

A relação entre os cursos de graduação e de pós-graduação é uma forma institucional 

de preencher a indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Todavia, Cury (2004) 

afirma existir uma dissociabilidade entre a graduação e a pós-graduação, e aponta que já há 

lacunas a serem preenchidas, cuja solução é a integração entre o ensino e a pesquisa por meio 

da iniciação científica ou algo similar. Outra alternativa para o preenchimento dessa lacuna 

poderia ser o alinhamento entre os conteúdos dos cursos de graduação e de pós-graduação.  

No Quadro 01 é apresentado o conteúdo programático e os respectivos temas que 

necessitariam ser abordados da disciplina de Teoria da Contabilidade para os cursos de 

graduação em Ciências Contábeis, conforme proposta de Theóphilo et al. (2000). 
 

Quadro 01 – Conteúdo programático da Teoria da Contabilidade para o curso de graduação 

em Contabilidade 
1. Evolução Histórica 
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2. Postulados e Normas Contábeis 

3. Avaliação do Ativo 

4. Mensuração do Passivo 

5. Patrimônio Líquido 

6. Receitas, Despesas, Perdas e Ganhos 

7. Mensuração do Intangível 

8. Variações do Poder Aquisitivo da Moeda 

9. Evidenciação 

Fonte: Adaptado de Theóphilo (2000, p. 7). 

Noutro norte, Borba, Poeta e Vicente (2011) pesquisaram os conteúdos de Teoria da 

Contabilidade dos mestrados em Ciências Contábeis, porém utilizaram como base os 

conteúdos sugeridos pelos livros de relevância sobre o tema. Conforme a bibliografia adotada, 

os autores apontaram 11 tópicos temáticos comuns entre os livros pesquisados, os quais são 

apresentados no Quadro 02. 
 

Quadro 02 – Tópicos temáticos verificados em livros-texto de Teoria da Contabilidade 
1. Metodologia da Contabilidade  

2. História e Evolução da Contabilidade  

3. Postulados, Princípios e Convenções 

4. O Ativo e sua Mensuração 

5. O Passivo e sua Mensuração 

6. Receitas, Despesas, Ganhos e Perdas 

7. Patrimônio Líquido 

8. Regulamentação Contábil  

9. Evidenciação e Divulgação 

10. A Contabilidade e as Flutuações de Preços 

11. Tópicos Especiais 

Fonte: Adaptado de Borba, Poeta e Vicente (2011). 

Observa-se que os conteúdos para a graduação propostos por Theóphilo et al. (2000) 

se assemelham com os tópicos temáticos verificados  na pesquisa de Borba, Poeta e Vicente 

(2011). Infere-se, dessa forma, que apesar da profundidade diferenciada destinada a cada 

curso (graduação e pós-graduação), os principais temas abordados são os mesmos, o que 

indica que os conteúdos da graduação estão relacionados com os da pós-graduação.  

Embora sejam constatadas algumas semelhanças e algumas diferenças entre os 

conteúdos dos cursos de graduação e de pós-graduação, ressalta-se que ambos os cursos 

constituem áreas específicas do ensino superior, com finalidades distintas, mas 

complementares entre si (CURY, 2004), pois o ensino, a pesquisa e a extensão compõem 

funções institucionais e permanentes no âmbito universitário, sem, no entanto, atribuir o 

ensino somente à graduação ou a pesquisa à pós-graduação, pois, como elencado no art. 37 da 

Constituição Federal, “as universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988). 

Nesse contexto, tem-se, portanto, a necessidade e a oportunidade de se estudar as 

características da Teoria da Contabilidade tanto na graduação como na pós-graduação, 

analisando-se as ementas de ambos os cursos para analisar as características dos conteúdos 

abordados, buscar possíveis semelhanças e diferenças, e verificar se há ou não um 

alinhamento entre eles. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo procurou estabelecer uma relação entre as disciplinas de Teoria da 

Contabilidade de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu, do mestrado, 

ofertados por instituições de ensino no Brasil. Por isso, em relação aos objetivos, a pesquisa 
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classifica-se como descritiva, pois “tem como objetivo a descrição das características de 

determinada população, estabelecendo relações entre as variáveis” (SILVA, 2010, p. 59).  

No que diz respeito aos procedimentos empregados na coleta de dados, este estudo 

caracteriza-se como documental, pois utilizou-se de ementas da disciplina Teoria da 

Contabilidade como fonte de dados. Segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 55) a estratégia 

documental “é característica dos estudos que utilizam documentos como fonte de dados, 

informações e evidências”. Quanto à abordagem do problema, o estudo caracteriza-se como 

qualitativo. Segundo Richardson (2011, p 79) “a abordagem qualitativa de um problema, além 

de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social”. A abordagem qualitativa permitiu a análise da 

relação dos conteúdos da disciplina Teoria da Contabilidade ofertada nos cursos de graduação 

e de pós-graduação em Ciências Contábeis ofertados por IES brasileiras, demonstrando suas 

semelhanças e diferenças. Essa relação foi realizada por meio da técnica de análise de 

conteúdo (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

 

3.1 Coleta e Tratamento dos Dados 

 

Nesta pesquisa foram analisadas apenas as ementas da disciplina de Teoria da 

Contabilidade das IES que oferecem concomitantemente os cursos de graduação e de pós-

graduação stricto sensu (mestrado) em Ciências Contábeis recomendados pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

O processo de coleta dos dados ocorreu em duas etapas. A primeira etapa consistiu na 

catalogação das instituições que oferecem cursos de mestrado em Ciências Contábeis a partir 

de uma consulta ao site da CAPES. Nesse processo, foram identificadas 19 instituições que 

oferecem cursos de mestrado acadêmico e profissional, recomendados na última avaliação 

trienal (2010-2012). Ainda por meio do site da CAPES, foi possível acessar todos os 

programas curriculares dos cursos de mestrado, cadastrados em seu banco de dados, por meio 

de consultas aos Cadernos de Indicadores, realizadas no mês de junho de 2014. 

Dentre as instituições que oferecem cursos de mestrado em Ciências Contábeis, foi 

possível obter dados completos, ou seja, dados dos programas curriculares dos cursos de 

mestrado e dados dos programas curriculares da graduação, de 13 instituições, expostas no 

Quadro 03, as quais compõem a amostra da pesquisa. A FUCAPE oferece o mestrado tanto na 

linha acadêmica quanto na profissional. Nesse caso, os dois programas foram considerados, o 

que culminou em uma amostra composta por 13 instituições e 14 programas de mestrado.  
 

Quadro 03 – Instituições de Ensino selecionadas para a pesquisa. 
INSTITUIÇÃO SIGLAS 

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado UniFECAP 

Fundação Inst. Capixaba de Pesq. em Contabilidade, Economia e Finanças* FUCAPE 

Fundação Universidade Regional de Blumenau FURB 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP 

Universidade de Brasília UNB 

Universidade de São Paulo FEA/USP 

Universidade de São Paulo FEA-RP/USP 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS 

Universidade Federal da Bahia UFBA 

Universidade Federal de Minas Gerais UFMG 

Universidade Federal de Pernambuco UEPE 

Universidade Federal do Espírito Santo UFES 

Universidade Federal do Paraná UFPR 

*A instituição possui dois programas de pós-graduação em Ciências Contábeis (acadêmico e profissional). 

Fonte: Elaborada pelos autores (2014). 
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 Cabe ressaltar que foram excluídas da análise seis instituições que oferecem cursos de 

mestrado em Ciências Contábeis recomendados pela CAPES, quais sejam: Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(UPM). As três primeiras instituições (UFSC, UFRJ e UERJ) não dispõem as ementas da 

disciplina de Teoria da Contabilidade em suas páginas na internet, e também não responderam 

aos contatos por correio eletrônico. A UFU e UEM deram início aos seus programas de pós-

graduação em 2013 e 2014, respectivamente. A Mackenzie não oferece a disciplina Teoria da 

Contabilidade em seu mestrado profissional em Controladoria, sendo excluída da análise. 

Com a identificação das instituições que oferecem o curso de mestrado em Ciências 

Contábeis no Brasil, passou-se para a segunda etapa da coleta de dados, que consistiu no 

levantamento das ementas da disciplina de Teoria da Contabilidade dos cursos de graduação 

dessas mesmas instituições. Esses dados foram coletados por meio dos sites das instituições 

catalogadas na primeira etapa, ou por correio eletrônico, quando tais informações não estavam 

disponibilizadas nos sites. 

Após a coleta das ementas da graduação e do mestrado, foram selecionadas para a 

análise somente os conteúdos das disciplinas obrigatórias de Teoria da Contabilidade. Dessa 

forma, ainda que conteúdos relacionados à Teoria Contábil fossem disponibilizados em outras 

disciplinas, para fins desse estudo foram consideradas apenas as disciplinas obrigatórias. No 

caso de instituições que ofertam duas disciplinas de Teoria da Contabilidade, como 

Introdutória e Avançada, foram consideradas as duas disciplinas, desde que ambas 

atendessem ao pressuposto da obrigatoriedade. 

Os conteúdos das ementas dos cursos de graduação e de pós-graduação de uma mesma 

instituição foram decompostos e confrontados. Para tanto, os conteúdos da pós-graduação 

foram avaliados com base nos conteúdos da graduação da seguinte forma: os conteúdos do 

mestrado que também eram citados no programa curricular ou ementa da graduação 

receberam nota 1, caso contrário nota 0. Essa técnica de avaliação foi baseada no estudo de 

Campos e Lemes (2012), no qual as autoras realizaram uma análise comparativa entre o 

currículo mundial e os currículos das Universidades Federais do Estado de Minas Gerais. 

 Seguindo a técnica utilizada por Campos e Lemes (2012), depois de pontuados os 

conteúdos, o somatório da pontuação obtida foi dividido pelo total de conteúdos analisados 

em cada programa de mestrado, por instituição. O resultado desse cálculo indica o grau de 

similaridade entre os conteúdos dos cursos de mestrado com os cursos de graduação, o que 

permitiu responder a questão de pesquisa ao verificar a relação entre o conteúdo da disciplina 

de Teoria da Contabilidade ofertada cursos de graduação e  de pós-graduação. 

No presente estudo foram analisados também os conteúdos mais citados nos 

programas curriculares e ementas da graduação das IES e os conteúdos mais citados nos 

programas de pós-graduação. Nessa fase, foi possível identificar quais conteúdos são comuns, 

de um modo geral, entre todos os cursos da amostra, segregados por graduação e pós-

graduação (mestrado).  

Cabe ressaltar que a carga horária das disciplinas, a metodologia empregada em sala 

de aula e a bibliografia utilizada não foram objetos de análise desse estudo, o qual focou 

apenas nos conteúdos disponibilizados nas ementas das disciplinas. Outra observação 

pertinente consiste no fato de que os dados coletados não demonstram o grau de profundidade 

e a forma como tais conteúdos foram trabalhados em sala de aula. Após a coleta e tratamento 

dos dados, procedeu-se à etapa de análise dos resultados, apresentada na próxima seção.  

  

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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Com a análise dos conteúdos das disciplinas de Teoria de Contabilidade das 

instituições da amostra, foi possível verificar o grau de similaridade entre o que é proposto 

nas ementas dos cursos de graduação e o que é proposto nas ementas dos cursos de pós-

graduação stricto sensu, na mesma IES, cujo índice foi obtido por meio de um cálculo que 

possibilitou verificar a relação entre os conteúdos de ambos os cursos, com base na 

metodologia empregada por Campos e Lemes (2012), conforme apontado nos aspectos 

metodológicos, cujos resultados são apresentados na Figura 01. 
 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Similaridade entre conteúdos de Teoria da Contabilidade do Mestrado com a 

Graduação 

 
* Mestrado profissional em Ciências Contábeis. 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2014). 

  

Conforme demonstrado no Gráfico 01, dentre as 13 instituições analisadas, as que 

apresentam maior similaridade entre os conteúdos ministrados na graduação e no na pós-

graduação são UNB, UFMG e UFPR, as quais apresentam graus de similaridade superiores a 

80%, o que significa que a maioria dos conteúdos ministrada nos programas de mestrado 

também fazem parte da ementa da graduação. Este resultado indica que há um alinhamento 

entre o que é ensinado na graduação e o que é ensinado na pós-graduação nessas instituições, 

no que concerne à Teoria da Contabilidade.  

 A mesma conjectura não pode ser apontada para a FUCAPE e UFES, instituições que 

apresentaram graus de similaridade de 31% e 33%, respectivamente, o que demonstra que 

aproximadamente 70% dos conteúdos da disciplina de Teoria da Contabilidade ministrada no 

mestrado não são abordados nos cursos de graduação dessas instituições. Com isso, presume-

se que os alunos da graduação não tiveram contato com a maior parte dos conteúdos de Teoria 

da Contabilidade exigidos no mestrado da mesma instituição em que se formaram. 

Em geral, apurou-se que o grau de similaridade entre os conteúdos dos cursos de 

graduação e de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis nas instituições analisadas 
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corresponde a 63%. Este resultado indica que, em média, 63% dos conteúdos ministrados nos 

programas de mestrado das IES da amostra são similares aos adotados na graduação. Com 

isso, infere-se que, de forma geral, há um alinhamento entre os conteúdos da graduação e do 

mestrado sobre a disciplina de Teoria da Contabilidade. Esse dado corrobora com a afirmação 

de Borba, Poeta e Vicente (2011) de que os alunos iniciam a pós-graduação com um 

conhecimento básico sobre a disciplina de Teoria da Contabilidade e, por isso, estariam 

preparados para discutir temas mais complexos.  

 A análise dos conteúdos permitiu também apurar os conteúdos comuns adotados pelas 

diferentes instituições da amostra. Na Tabela 01 são apresentados os conteúdos que foram 

mais citados nas ementas das disciplinas de Teoria da Contabilidade das IES analisadas. 

Nessa análise foram considerados os conteúdos citados em pelo menos sete programas de 

mestrado, o que representa, no mínimo, 50% dos programas analisados. 

Tabela 01 – Conteúdos comuns entre os cursos de pós-graduação stricto sensu no Brasil 
Conteúdos Comuns (pós-graduação) Quantidade de Programas 

 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Absoluta 

Abordagem da Pesquisa em Contabilidade (normativismo e positivismo) 79% 11 

Ativos: reconhecimento e mensuração. 86% 12 

Conflito de Agência/teoria dos contratos/teoria da firma/assimetria informacional 50% 7 

Estruturas conceituais: Princípios, convenções, postulados. 93% 13 

Evolução Histórica 64% 9 

Passivo: reconhecimento e mensuração.  86% 12 

Patrimônio Líquido: reconhecimento e mensuração.  86% 12 

Receitas e Despesas, perdas e ganhos 79% 11 

Fonte: Elaborado pelos autores (2014). 

Observa-se que o conteúdo sobre “Estruturas Conceituais: princípios, convenções e 

postulados” é o mais citado nas ementas das IES da amostra, seguido dos elementos 

patrimoniais “Ativo, passivo, e PL” e dos elementos de resultado “Receitas e despesas, perdas 

e ganhos”. A “Evolução Histórica” e os conteúdos sobre o “Conflito de agência/teoria dos 

contratos/teoria da firma/assimetria informacional” também foram citados consideravelmente.  

 Ao comparar os resultados apresentados na Tabela 01 com os tópicos temáticos por 

Borba, Poeta e Vicente (2011), apresentados no Quadro 02, observa-se que dos 11 tópicos 

verificados nos livros-texto, seis estão entre os mais citados nos programas de mestrado 

analisados na presente pesquisa, o que representa que 55% dos conteúdos comuns em livros 

relevantes para a Teoria Contábil também são comuns entre as ementas da disciplina nos 

cursos de pós-graduação stricto sensu no Brasil. Entre esses conteúdos estão: História e 

Evolução da Contabilidade; Postulados, Princípios e Convenções; Ativo e Passivo e sua 

Mensuração; Receitas, Despesas, Ganhos e Perdas e Patrimônio Líquido. Esse resultado 

demonstra que os cursos de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis privilegiam 

conceitos e definições fundamentais, ligadas à estrutura conceitual da contabilidade.  

 A análise das ementas de disciplinas de Teoria da Contabilidade de diferentes 

programas de mestrado, apesar de ter constatado diversos conteúdos em comum, como 

demonstrado na Tabela 01, permitiu também a constatação de que não há uma padronização 

entre os programas quanto aos conteúdos a serem ministrados. Entre as principais diferenças, 

destacam-se a estrutura das ementas, a forma como são apresentados os conteúdos (uns mais 

detalhados que os outros) e os próprios conteúdos. Além disso, foi verificado que diversos 

tópicos são citados apenas uma vez, isto é, são abordados em apenas um programa como: 

raciocínio filosófico e lógico em contabilidade; escolhas contábeis; hipótese da eficiência de 

mercado e o valor da informação contábil e gestão e contabilidade ambiental. Essas diferenças 

podem ser resultado da falta de uma diretriz nacional para os cursos de pós-graduação. 
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 Quanto aos conteúdos da graduação, a presente pesquisa verificou quais assuntos eram 

mais abordados nas ementas de Teoria da Contabilidade dos cursos de graduação. O Quadro 

04 exibe os conteúdos mais citados e a quantidade de cursos que os abordam.  

 

Quadro 04 – Conteúdos comuns entre os cursos de graduação 
Conteúdos Comuns (graduação) Quantidade de Cursos 

 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Absoluta 

Ativos: reconhecimento e mensuração 92% 12 

Estruturas conceituais: Princípios, convenções, postulados 92% 12 

Evidenciação Contábil 62% 8 

Evolução Histórica 69% 9 

Normas/Regulação Contábil 62% 8 

Objetivos da Contabilidade 69% 9 

Passivo: reconhecimento e mensuração 92% 12 

Patrimônio Líquido: reconhecimento e mensuração 92% 12 

Receitas e Despesas, perdas e ganhos 85% 11 

Fonte: Elaborado pelos autores (2014). 

 Com base nos resultados apresentados no Quadro 04, é possível observar que a maior 

parte dos conteúdos que são abordados mais vezes pelas instituições analisadas se assemelha 

com os citados pelos programas de mestrado. Essa semelhança entre os conteúdos corrobora 

com os indícios de que há um alinhamento entre os conteúdos abordados pela graduação e os 

abordados pelo mestrado na disciplina de Teoria da Contabilidade. Em relação às diferenças, 

constatou-se que nos cursos de graduação os conteúdos Evidenciação Contábil, 

Normas/Regulação Contábil e Objetivos da Contabilidade são citados entre 8 e 9 vezes nas 13 

instituições analisadas. Nos cursos de pós-graduação, no entanto, tais conteúdos não foram 

considerados comuns, pois não foram citados em pelo menos 50% dos programas analisados.  

 Os principais itens apresentados nas ementas da graduação também estão presentes na 

lista dos tópicos relacionados nos livros mais relevantes em Teoria da Contabilidade 

verificados por Borba, Poeta e Vicente (2011). Além disso, observa-se que os dados 

apontados no Quadro 04 são similares ao que Theóphilo et al. (2000) propuseram em relação 

aos temas que um conteúdo programático da disciplina Teoria da Contabilidade ofertada na 

graduação deveria apresentar. Dessa forma, dentre os noves tópicos sugeridos pelos autores, 

apenas dois não são comuns entre os conteúdos das ementas analisadas, quais sejam: 

mensuração do intangível e variação do poder aquisitivo da moeda. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo geral do estudo foi analisar a relação da disciplina de Teoria da 

Contabilidade entre os cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado) 

ofertados por instituições de ensino brasileiras que oferecem essas duas modalidades de 

ensino, concomitantemente. Para isso, foram analisadas as ementas dessa disciplina de 13 IES 

que oferecem cursos de graduação e de pós-graduação em Ciências Contábeis. 

Os resultados permitiram constatar que entre as IES analisadas, a UNB, a UFMG e a 

UFPR são as que apresentam o maior grau de similaridade entre os conteúdos ministrados na 

graduação e no mestrado. Em contrapartida, a FUCAPE e a UFES são as que apresentam a 

menor similaridade, pois aproximadamente 70% dos conteúdos da disciplina de Teoria da 

Contabilidade ministrada no mestrado não são abordados em seus cursos de graduação. 

Em geral, a presente pesquisa constatou que, em média, 63% dos conteúdos 

ministrados nos programas de mestrado das IES da amostra são similares aos adotados na 

graduação, o que indica que há um alinhamento entre os conteúdos abordados na graduação e 

os conteúdos abordados nos programas de mestrado, no que tange à disciplina de Teoria da 
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Contabilidade. Essa conjectura é reforçada por meio da análise dos conteúdos mais citados 

nos programas de mestrado e nos cursos de graduação em Ciências Contábeis, separadamente. 

Nesse caso, verificou-se que em ambos os cursos “Estruturas Conceituais: princípios, 

convenções e postulados”, “Ativo, passivo, e PL” e “Receitas e despesas, perdas e ganhos” 

foram os tópicos mais citados nas ementas dos dois cursos (graduação e pós-graduação). 

A presente pesquisa limitou-se a analisar apenas os conteúdos programáticos 

apresentados nas ementas dos cursos de graduação e mestrado. Assim, não foram 

consideradas a bibliografia utilizada nem a metodologia empregada no decorrer das aulas, 

razão pela qual não foi possível verificar a profundidade e a forma como cada conteúdo é 

ministrado em sala de aula. Nesse sentido, sugere-se para pesquisas futuras acerca da mesma 

temática que as bibliografias e as metodologias empregadas em sala de aula sejam analisadas, 

para que se possa compreender a forma como a Teoria da Contabilidade, como disciplina, é 

abordada nos cursos de graduação e de pós-graduação. 

 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

BORBA, J. A.; POETA, F. Z.; VICENTE, E. F. R. Teoria da Contabilidade: uma análise da 

disciplina nos programas de mestrado brasileiros. Sociedade, Contabilidade e Gestão, vol. 6, 

n. 2, jul./dez. 2011.  

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 05 out. 1988. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso 

em 20 jun. 2014. 

 

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Caderno de 

Indicadores. Disponível em: 

<http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/CadernoAvaliacaoServlet>. Acesso em: 12 

mai. 2014 

 

CARMONA, S.; TROMBETTA, M. The IASB and FASB convergence process and the need 

for „concept-based‟ accounting teaching. Advances in Accounting, incorporating Advances 

in International Accounting, vol. 26, n. 1, p. 1-5, jun. 2010. 

 

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO. Resolução n. 03, de 05 de outubro de 1992. Fixa 

os mínimos de conteúdo e duração do curso de graduação em ciências contábeis. Brasília: 

Ministério da Educação, out. 1992. 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Câmara de Educação Superior. Resolução 

CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, e dá outras 

providências. Brasília: Ministério da Educação, dez. 2004. 

 

CURY, C. R. J. Graduação/pós-graduação: a busca de uma relação virtuosa. Educação e 

Sociedade, vol. 25, n. 88, p. 777-793, Edição Especial, out. 2004. 

 

FERREIRA, A. F.; SPLITTER, K.; BORBA, J. A.; VICENTE, E. F. R. Teoria da 

Contabilidade: uma disciplina específica ou conhecimentos que deveriam estar integrados em 

outras disciplinas? Revista Brasileira de Contabilidade, n. 202, p. 31-44, jul./ago. 2013. 



13 

 

 

HENDRIKSEN, E. S.; VAN BREDA, M. F. Teoria da Contabilidade. 5. ed. Trad. Antônio 

Zoratto Sanvicente. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

IUDÍCIBUS, S. Teoria da Contabilidade: evolução e tendências. Revista de Contabilidade 

do Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, vol. 17, n. 2, p. 13, mai./ago. 2012. 

 

MADEIRA, G. J.; MENDONÇA, K. F. C.; ABREU, S. M. A disciplina teoria da 

contabilidade nos exames de suficiência e provão. Contabilidade Vista e Revista, Belo 

Horizonte, Edição Especial, p. 103-122, nov. 2003. 

 

MARION, J. C. A disciplina Teoria da Contabilidade nos cursos e graduação: algumas 

considerações. Contabilidade Vista e Revista, vol. 8, n. 2, p. 3-8, out. 1997. 

 

MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para 

ciências sociais aplicadas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

MIRANDA, C. S.; MORAES, M. B. C.; NAKAO, S. H. O ensino da teoria da contabilidade: 

uma avaliação em instituições no Estado de São Paulo. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 32. Anais do 

XXXII EnANPAD, Rio de Janeiro, 2008. 

 

OTT, E.; PIRES, C. Estrutura curricular do curso de ciências contábeis no Brasil versus 

estruturas curriculares propostas por organismos internacionais: uma análise comparativa. 

Revista Universo Contábil, vol. 6, n. 1, p. 28-45, 2010. 

 

RICHARDSON, R. J. (Org.) Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

ROSA, F. S.; SOARES, S. V.; ROSA, V. S.; LUNKES, R. J.; PFITSCHER, E. D. A 

identidade da teoria da contabilidade: uma análise de aspectos da legitimidade sociopolítica e 

cognitiva da disciplina no Brasil. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación, REICE, vol. 10, n. 4, p. 239-263, 2012. 

 

SACRAMENTO, C. O. J. O Ensino de Teoria da Contabilidade no Brasil. Caderno de 

Estudos, FIPECAFI, São Paulo, vol.10, n.18, mai./ago. 1998.  

 

SCOTT, W. Financial Accounting Theory. 5. ed. Pearson Prentice Hall, 1931. 

 

SILVA, A.C.R. Metodologia da pesquisa aplicada à contabilidade. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SOARES, S. V.; SILVA, G. R.; PFITSCHER, E. D. Teoria da contabilidade: o que se ensina 

nos cursos de ciências contábeis das universidades federais brasileiras? Revista de 

Contabilidade da UFBA, vol. 5, n. 3, p. 45-57, set./dez. 2011. 

 

THEÓPHILO, C. R.; SACRAMENTO, C. O. J; NEVES, I. F.; SOUZA, P. L. O ensino da 

teoria da contabilidade no Brasil. Contabilidade Vista e Revista, vol. 11, n. 3, p. 3-10, dez. 

2000. 


