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RESUMO 

O objetivo do estudo foi captar a percepção dos discentes sobre as competências necessárias à 

docência contábil enquanto profissionalização. Do ponto de vista metodológico este estudo 

foi caracterizado como qualitativo-descritivo. Para a coleta dos dados foi desenvolvido um 

questionário, com base na literatura, o qual foi aplicado junto aos discentes de um curso de 

graduação em Contabilidade de uma universidade pública paulista. A análise dos dados 

baseou-se nas três competências apontadas por Masetto (2012), que são: competência em 

determinada área do conhecimento, competência na área pedagógica e competência na área 

política. Os resultados do estudo apontaram que, do ponto de vista dos discentes, possuir as 

três competências apontadas, é importante para a prática da profissão docente. Possuir 

habilidades técnico-científicas e experiência profissional no campo de atuação; possuir 

habilidades didático-pedagógicas; e habilidades culturais e políticas são importantes 

habilidades em um professor de Contabilidade. Por fim, identificou-se que a competência na 

área pedagógica está dissociada das demais competências, isto é, ter satisfatória competência 

em determinada área do conhecimento e/ou na área política, não garante a competência 

docente na área pedagógica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Assim como toda e qualquer profissão, a profissão docente requer formação 

profissional. Demanda por saberes, competências e habilidades próprias para o seu ofício. 

Dominar saberes, adquirir competências e aperfeiçoar habilidades para agir individual ou 

coletivamente no exercício de sua profissão, e melhorar a qualidade das suas atividades é 

considerado papel do professor (SLOMSKI, 2007). 

Para ter sucesso profissional na tarefa de ensinar, o professor precisa conhecer, 

dominar e articular os vários elementos que compõem o seu trabalho, necessários para sua 

atuação nas diversas situações de ensino e aprendizagem (MIZUKAMI, 1986). Com o passar 

dos anos, os professores tem tomado consciência de que para desempenhar seu papel 

enquanto docentes universitários, assim como nas demais profissões, é necessário capacitação 

específica (MASETTO, 2012). Para o desenvolvimento do ofício da docência, muito mais do 

que saber os aspectos técnicos da área de conhecimento que domina, é necessário um 

conjunto de saberes, conhecimentos, valores, atitudes e habilidades próprias deste ofício. 

A crescente expansão do ensino superior no Brasil vem exercendo considerável 

pressão sobre a formação de profissionais docentes (KÜHL et. al., 2013). Segundo dados do 

Censo do Ensino Superior, o número de discentes matriculados em cursos do ensino superior 

passou de 1.540.080 em 1990 para 7.037.688 em 2012, um aumento de mais de 350%. Já o 

número de docentes apresentou um aumento de apenas 175%, passando de 131.641 em 1990 

para 362.732 em 2012. Especificamente ao ensino superior de Contabilidade, nota-se um 

crescimento no número cursos em funcionamento. Em 1973, primeiro ano apresentado no 

referido Censo, eram 131 cursos, em 2006 esse número passou para 910, e em 2014 eram 

1058 cursos superiores em contabilidade no Brasil (BRASIL, 2014a; 2014b). 

Nota-se que a atuação docente possui um vasto campo de trabalho, e que, a cada dia 

mais, é exigido deste docente formação específica para sua profissão. Estudar a formação 

docente é relevante pois o docente deve ser capaz de estabelecer possibilidades para a 

construção do conhecimento no processo ensino-aprendizagem (FREIRE, 1996). No âmbito 

do ensino superior, recaem sobre os docentes expectativas ligadas ao sucesso do processo 

educacional e consequentemente a formação de profissionais e cidadãos (NASSIF; 

HANASHIRO, 2002). 

A formação do docente em contabilidade vem sendo objeto de estudo da academia 

(LIMA, et al, 2015; LAPINI, 2012; ANDERE; ARAUJO, 2008; LIMA, 2006; NOSSA, 

1999), bem como o estudo sobre Saberes, Competências e Habilidades inerentes ao docente 

universitário em contabilidade (GUELFI et al., 2015; SILVA et al., 2015; ORO; SANTANA; 

RAUSCH, 2013; MIRANDA; CASA NOVA; CORNACCHIONE JUNIOR, 2012; 

ANTONELLI; COLAUTO; CUNHA, 2012; NOGUEIRA; CASA NOVA; CARVALHO, 

2012; SLOMSKI, 2007). 

Miranda, Casa Nova e Cornacchione Júnior (2012) investigaram quais são os saberes 

predominantes nos docentes tidos como referências pelos alunos de ciências contábeis. Para 

tal os autores utilizaram questionários e realizaram grupos focais e entrevistas com os alunos. 

Os discentes apontaram como características importantes para a escolha do docente referência 

o método de ensino, o domínio do conteúdo e os saberes experienciais – prática da atividade 

profissional. 

Antonelli, Colauto e Cunha (2012) confrontaram expectativas e a satisfação dos alunos 

de ciências contábeis em relação às competências docentes. Para tal utilizaram um 

questionário que continha 24 questões sobre as diversas competências docentes respondido 

por 202 alunos. Os autores utilizaram a análise fatorial para agrupar as competências e 

obtiveram cinco fatores. O fator I compreende a proatividade, flexibilidade e empatia, o fator 

II agrupa o domínio do conhecimento, habilidade pedagógico-didática, planejamento e 



 

comprometimento. O fator III representa o trabalho em equipe, criatividade e visão sistêmica, 

enquanto o fator IV compreende o relacionamento interpessoal e o fator V é relacionado a 

capacidade do docente de demonstrar respeito pelos alunos. Os resultados mostram que os 

docentes não atendem as expectativas dos alunos, sendo o ponto mais fraco o fator III.  

Nogueira, Casa Nova e Carvalho (2012) aplicaram um questionário para 108 alunos de 

ciências contábeis para identificar os saberes e características docentes mais importantes. Os 

resultados destacaram que os alunos prezam um bom relacionamento com o professor e 

consideram que planejamento, domínio de conteúdo e didática são habilidades importantes do 

professor. 

Silva et al (2015) entrevistaram 158 egressos do curso de ciências contábeis para 

identificar os saberes fundamentais dos docentes referências para estes alunos. Os resultados 

apontam como principais características o domínio do conteúdo e clareza na explicação, em 

seguida os alunos apontam que o bom docente deve motivar os alunos e despertar o interesse 

pela disciplina além de estar disposto a esclarecer dúvidas.  

Oro, Santana e Rausch (2013) buscaram verificar quais os atributos do bom professor 

na visão da geração Y, nascida na era da informação, e para tal utilizaram questionários 

respondidos por 60 alunos. Os resultados evidenciaram que o bom docente é didático, 

dinâmico, comprometido e explica o conteúdo de maneira clara.  

Guelfi et al (2015) também estudaram o bom docente na visão da geração Y e para tal 

os autores aplicaram questionários para uma população de 265 alunos do curso de ciências 

contábeis. As principais características destacadas foram domínio do conteúdo, clareza na 

explicação, didática, o bom relacionamento entre discentes e docentes, além do uso de 

tecnologia nas aulas. Contudo, diante de tais pesquisas, ainda fica a questão: como o corpo 

discente identifica a competência do professor de contabilidade? 

O objetivo do presente estudo é captar a percepção dos discentes sobre as 

competências necessárias à docência contábil enquanto profissionalização. Para tanto, 

utilizou-se como base para a análise dos dados, as três competências apontadas por Masetto 

(2012), quais sejam: competência em determinada área do conhecimento, competência na área 

pedagógica e competência na área política. O instrumento de coleta de dados foi um 

questionário aplicado aos discentes matriculados em disciplinas do departamento de 

Contabilidade de uma Instituição de Ensino pública do Estado de São Paulo. .  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A docência, especificamente no âmbito do ensino superior, é um campo que permite 

inúmeros estudos, sob os mais diversos olhares. Este artigo trata de explorar a 

profissionalização da docência com base nas competências apresentadas por Masetto (2012). 

A profissionalização da docência está ancorada no entendimento de que o docente, enquanto 

profissional, deve possuir uma base de conhecimentos de diferentes naturezas, que em 

conjunto, são necessários para e fundamentais para a atuação profissional (MIZUKAMI, 

2004). Ao ingressar nesta profissão, o docente já deve possuir uma parte destes 

conhecimentos, geralmente adquiridos em cursos de formação inicial e, este conhecimento se 

aprofunda, se diversifica e se torna flexível com a experiência profissional. 

Um aspecto a se levar em consideração ao refletir sobre a profissionalização docente 

no ensino superior são as mudanças que o mesmo vem sofrendo, mudanças ocasionadas, 

principalmente pelo aumento no número de matrículas, comentado anteriormente. Masetto 

(2012) destaca quatro situações que mudaram no ensino superior: i) processo de ensino; ii) 

incentivo à pesquisa; iii) parceria e coparticipação entre professor e aluno no processo de 

aprendizagem; iv) perfil docente. 



 

O processo de ensino vem sendo alterado pela necessidade de desenvolver novas 

habilidades nos discentes, antes não exigidas pelo mercado de trabalho. Assim sendo, a forma 

de ensinar e as técnicas utilizadas tem se alterado ao passar dos anos. O docente utiliza cada 

vez mais metodologias ativas de aprendizagem, que trazem o aluno para o centro do processo, 

incentivando o trabalho em equipe, o estudo de casos reais com a resolução pautada na 

ciência, e a discussão de valores éticos, morais e políticos. 

O incentivo à pesquisa teve seu início em 1930 com a implantação da Universidade de 

São Paulo. As diversas áreas do conhecimento tem se estruturado desde então e incentivado a 

pesquisa científica. A pesquisa, especificamente na área contábil, foi impulsionada em 

meados de 1970 após a implantação dos cursos de mestrado e doutorado na Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo. A questão aqui é 

saber quais efeitos a pesquisa tem causado nos cursos de graduação, já que ela é desenvolvida 

prioritariamente pelos alunos de pós-graduação e docentes que atuam nestes programas. 

Masetto (2012) aponta que a inserção da pesquisa na graduação pode ocorrer por três 

caminhos, desenvolver o ensino com pesquisa, desenvolver o ensino por projetos e 

desenvolver a introdução das tecnologias de informação e comunicação como forma de 

estudo e aprendizagem. 

A parceria e coparticipação entre professor e aluno no processo de aprendizagem 

devem ser construídas com base na afirmação de que “a docência existe para que o aluno 

aprenda” (MASETTO, 2012, p. 28). O aluno deve ser considerado o sujeito do processo, as 

atividades devem englobar as habilidades que devem ser desenvolvidas pelo aluno e o aluno 

deve aprender aquilo que ele se propõe estudar. De forma que, neste contexto, a figura do 

professor como transmissor de conhecimento não tem espaço. 

Ligada ao conceito da mudança na parceria entre professor e aluno, está a mudança no 

perfil do docente, que passa de “especialista para mediador de aprendizagem” (MASETTO, 

2012, p.28). Claro que o docente ainda deve ser especialista no conhecimento que se propõe a 

ensinar, mas a mudança está no fato de que ser apenas especialista já não basta. O docente que 

se propõe a ser um profissional da docência deve possuir habilidade de incentivar e motivar o 

seu aluno, tornando a matéria em questão desafiadora e produtiva. 

Diversos autores estudaram as habilidades que os docentes devem possuir para 

desempenharem seu papel no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho de Puentes, 

Aquino e Quillici Neto (2009) classificaram diversos estudos sobre o tema em três grupos: i) 

conhecimentos necessários à docência; ii) saberes necessários à docência; iii) competências 

necessárias à docência. 

Este estudo utilizou o conceito de Competências necessárias a docência, apresentado 

por Masetto (1998) em seu livro Competência pedagógica do professor universitário, que 

possui sua mais recente edição, revista e atualizada, datada do ano de 2012. O autor defende 

que para a profissionalização da docência no ensino superior, são desejáveis três 

competências: em determinada área do conhecimento; na área pedagógica e; na área política. 

 

2.1 Competência em Determinada Área do Conhecimento 

 

Esta dimensão refere-se aos conhecimentos específicos da área específica na qual o 

docente atua (MASETTO, 2012). Em sua grande maioria, esse conhecimento começa a ser 

adquirido pelo docente durante o curso de graduação, onde sua base técnica-científica começa 

a ser formada. Nesse estágio, ocorre o contato com as teorias que permeiam a área científica 

em questão, e o estudante é convidado a entender a prática por meio das teorias. 

Para o docente que está em busca de assumir seu papel com profissionalismo, adquirir 

o conhecimento específico em determinada área do conhecimento somente pelo curso de 

graduação é uma estratégia fora de questão (MASETTO, 2012). É desejável que 



 

constantemente o docente agregue e atualize conhecimento específico por meio de 

participações em eventos, conversas com especialistas, cursos, leituras, entre outros.  

Outra forma desejável que o docente tem a sua disposição para dominar essa 

competência é a pesquisa, aqui entendida como o estudo e reflexão crítica para produção de 

material escrito visando a contribuição do docente ao assunto em questão (MASETTO, 2012). 

Tardif (2000) apresenta essa dimensão sob o nome de conhecimento profissional e 

afirma que uma das principais características deste conhecimento é o apoio em conhecimento 

formal e especializado que são adquiridos através de uma formação de alto nível. Pimenta 

(1998) afirma que este saber é fundamental uma vez que não se ponde ensinar o que não se 

sabe. 

 

2.2 Competência na Área Pedagógica 

 

De acordo com Masetto (2012, p.32), a área pedagógica no âmbito do ensino superior, 

no processo de ensino-aprendizagem, possui sete grandes eixos: i) conceito de ensino-

aprendizagem; ii) concepção e gestão do currículo; iii) integração das disciplinas como 

componentes curriculares; iv) compreensão da relação professor-aluno e aluno-aluno; v) 

teoria e prática da tecnologia educacional; vi) concepção do processo avaliativo e suas 

técnicas para feedback; vii) planejamento como atividade educacional e política. 

O conceito de ensino-aprendizagem está ligado ao objetivo da docência que é a 

aprendizagem dos alunos. Diversos pontos precisam ser questionados e aprendidos pelos 

docentes na tentativa de aperfeiçoar a sua formação pedagógica e aprimorar o processo de 

ensino-aprendizagem. Destacam-se as teorias relacionadas ao aprender, as especificidades do 

aprender no ensino superior, as mudanças e o aprender nos dias atuais, entre outros. 

O docente estar envolvido na concepção e gestão do currículo traz benefícios de duas 

espécies. A primeira diz respeito a responsabilidade do docente perante a formação de um 

profissional completo e não apenas perante determinada disciplina que ele leciona. A 

colaboração entre os docentes é desejável e as atividades que devem ser desenvolvidas pelos 

docentes, estão no currículo do curso, a equipe deveria se orientar pelo currículo para 

desenvolver sua atividade profissional. A segunda está ligada ao entendimento de que a 

formação do discente passa pela área cognitiva e não apenas pela técnica, de forma que 

habilidades a serem desenvolvidas nos discentes, estão descritas no currículo do curso. 

A integração das disciplinas como componentes curriculares diz respeito ao docente 

entender a sua disciplina como parte de um conjunto maior e que ela não é mais ou menos 

importante do que as demais, cada uma possui sua parcela de contribuição na formação 

profissional do discente. 

Quando se fala da relação professor-aluno e aluno-aluno é inevitável remeter ao atual 

papel do professor, que é de um orientador de atividades que permitam ao aluno aprender 

(MASETTO, 2012). O professor deixa de ser um transmissor de conhecimento e passa a ser 

um orientador do processo de construção do conhecimento pelo aluno, que assume assim, um 

papel de co-responsável por sua formação profissional. Nesse processo de construção do 

conhecimento, é desejável que os alunos possam trabalhar entre eles, potencializando assim, a 

capacidade que o aluno tem de aprender com os colegas. E em todo o processo o docente deve 

fazer o papel de mediador, motivador e incentivador. 

A tecnologia educacional que visa aproximar teoria e prática encontra sérias 

dificuldades de ser implantada, principalmente devido a escassez de recursos. Entretanto, o 

processo de ensino-aprendizagem pode e deve se beneficiar da tecnologia, para isso, o 

docente deve usar a tecnologia a seu favor, escolhendo a ferramenta mais apropriada, de 

acordo com sua realidade. Até porque, a tecnologia sozinha não colabora com o processo de 



 

ensino-aprendizagem, ela á apenas um instrumento que deve ser pensado e elaborado para 

interagir com os demais componentes do processo. 

A concepção do processo avaliativo e suas técnicas de feedback deve incentivar e 

colaborar com o processo de ensino-aprendizagem, de forma que o aluno visualize seus 

acertos, seus erros e onde pode evoluir. O foco do docente com as avaliações deve ser no 

aprender do discente e não na avaliação como uma forma traduzir em um ranking os melhores 

e piores alunos da sala. 

O planejamento como atividade educacional e política diz respeito ao olhar do docente 

sobre o planejamento de suas atividades profissionais como uma oportunidade de pensar 

sobre a formação profissional que pretende desenvolver com os alunos, e não como uma 

atividade burocrática e repetitiva, que na maioria das vezes é feita de forma desinteressada 

pelo docente. 

Estudos apontam que essa é a competência mais falha no âmbito da docência enquanto 

profissão. Os programas de pós-graduação em contabilidade priorizam a formação de 

pesquisadores (ANDERE; ARAÚJO, 2008), o choque com a realidade do docente que dormiu 

contador e acordou professor, pode ser ocasionado pela falta de formação pedagógica (LIMA 

et al, 2015) e a maioria dos docentes da contabilidade é contratada entre os profissionais de 

mercado que são sucesso em seu ramos de atuação, mas que são despreparados para exercer a 

docência (NOSSA, 1999). 

 

2.3 Competência na área Política 

 

Embora em sala de aula o professor desempenhe o papel de docente, não é possível 

separar esse papel do seu papel de cidadão. De acordo com Masetto (2012, p. 39): 
O professor tem uma visão de homem, de mundo, de sociedade, de cultura, de 

educação que dirige suas opções e suas ações mais ou menos conscientemente. Ele é 

um cidadão, um “político”, alguém compromissado com seu tempo, sua civilização 

e sua comunidade, e isso não se desprega de sua pele no instante em que entra em 

sala de aula. Pode até querer omitir tal aspecto em nome da ciência que ele deve 

transmitir. Talvez, ingenuamente, entenda que possa fazê-lo de forma neutra. Mas o 

professor continua cidadão e político, e como profissional da docência não poderá 

deixar de sê-lo. 

Quando se fala do profissionalismo docente, é desejável que este profissional discuta 

com seus alunos os aspectos políticos, em especial aqueles que envolvem a área do 

conhecimento escolhida como profissão, pois, os alunos são ou serão cidadãos envolvidos 

nesse processo político e que, como tal, devem se posicionar perante esse cenário. O docente 

pode abordar em suas aulas esses aspectos políticos de forma sutil, até mesmo lançando mão 

de uma estratégia que englobe esses aspectos atuais, como um texto de leitura, um vídeo, um 

caso real (MASETTO, 2012).  

Ao descrever, analisar e fazer inferência sobre os mais diversos aspectos em sala de 

aula, no processo de ensino-aprendizagem, o docente criar princípios pedagógicos próprios, 

influenciados por suas crenças, valores, conhecimento da matéria estudada, contexto dos 

alunos entre outros (MIZUKAMI, et al, 2000). 

 

3. METODOLOGIA 
 

O objetivo deste estudo é captar a percepção dos discentes sobre as competências 

necessárias à docência contábil enquanto profissionalização. Para atingir tal objetivo, foi 

aplicado um questionário aos discentes matriculados em disciplinas do departamento de 

Contabilidade de uma Instituição de Ensino pública do Estado de São Paulo. . De uma 

população de 196 matriculados, a amostra desta pesquisa contou com 45,4% de respondentes. 



 

Foi um estudo caracterizado como descritivo, pois se utilizou de técnicas padronizadas no 

intuito de descrever características de determinada população (GIL, 2002). 

A elaboração do questionário se deu com base na literatura, especificamente no eixo 

das três competências básicas para o ensino superior, expostas por Masetto (2012): i) 

competência em determinada área do conhecimento; ii) competência na área pedagógica; iii) 

competência na área política. Para Masetto (2012), a necessidade de entender a docência no 

ensino superior como profissionalismo, existe para transpor o conceito popular de que a 

docência é uma complementação profissional. Conceito falho a começar pela 

responsabilidade do docente perante a formação profissional do discente. Entretanto, esse 

profissionalismo deve estar acompanhado de um conjunto de competências específicas para 

essa profissão. 

O questionário foi estruturado em nove perguntas fechadas e as respostas se deram por 

meio da utilização da escala de likert com os pontos de medida variando entre concordo 

plenamente, concordo, indiferente, discordo e discordo plenamente. A tabulação dos 

resultados se deu por frequência absoluta e relativa, com suporte de planilha Excel. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A apresentação dos resultados será realizada inicialmente separada por competência e 

logo após, finalizada com o entendimento geral dos resultados abordando o todo. 

 

4.1 Resultados Acerca da Competência Docente em Determinada Área do Conhecimento 

  

No referencial teórico foi apresentada a importância desta competência no contexto 

que está sendo discutido. Os resultados corroboram e destacam a importância, na percepção 

discente, desta competência. Quando perguntados: as habilidades técnico-científicas do 

professor de contabilidade são importantes? 38,2% dos respondentes assinalaram concordo 

plenamente e 52,8% concordo, perfazendo um total de 91% das respostas em conformidade 

com a literatura apresentada.  

 Outra questão que buscou captar a percepção discente sobre a competência docente em 

determinada área do conhecimento, foi: as experiências profissionais do professor de 

contabilidade afetam a qualidade da aula? 42,7% da amostra responderam concordo 

plenamente e 38,20% responderam concordo, em um somatório de 80,9%. A experiência 

profissional do decente está diretamente ligada a sua atualização de conhecimento. 

 No contexto em que a Contabilidade se insere hoje, com a internacionalização das 

normas contábeis, torna-se ainda mais importante a atualização dos profissionais docentes, a 

fim de que garantam aos seus estudantes que estes finalizem suas etapas de formação 

acadêmica com o conhecimento necessário para atuar com êxito no mercado. 

 

4.2 Resultados Acerca da Competência Docente na Área Pedagógica 

 

Sobre a competência docente na área pedagógica, a pesquisa abordou cinco questões 

que buscaram explorar a percepção discente sobre esse aspecto. A primeira foi uma afirmação 

de Masetto, “quem sabe, sabe ensinar” (2012, p.14). Para esta questão, 42,7% dos 

respondentes escolheram discordo totalmente e 43,8% discordo. São 86,5% dos respondentes 

concordando que a competência na área do conhecimento específico e a competência na área 

pedagógica são competências distintas, que possuir uma não leva à consequência automática 

de possuir a outra. 

Nesse mesmo caminho, perguntou-se se as habilidades pedagógicas do professor de 

contabilidade são importantes, e a unanimidade de respondentes afirmou que sim, as 



 

habilidades pedagógicas do professor de contabilidade são importantes, sendo que 67,4% 

assinalaram concordo plenamente com a afirmação e 32,6% assinalaram concordo. 

Outra afirmação realizada foi: o professor de contabilidade conhece o currículo 

completo do curso. Aqui as respostas foram divididas, com destaque para 34,8% dos 

respondentes concordando com a afirmação. A literatura nos ensina que o conhecimento do 

currículo completo do curso é uma ferramenta para que o docente consiga desenvolver seu 

trabalho de forma pedagogicamente eficiente, inclusive pelo fato de o docente ser apenas uma 

peça da formação profissional do estudante, que deve trabalhar em equipe para que esse 

processo aconteça (MASETTO, 2012). O currículo do curso é o direcionador desse trabalho. 

Entretanto, na prática, isso não é observado, grande parte dos docentes não se envolve na 

elaboração do currículo do curso e não tem conhecimento do conteúdo do mesmo.  

Outro aspecto abordado pela pesquisa foi quanto ao posicionamento do docente na 

relação professor-aluno e aluno-aluno. A afirmação era: o professor possibilita a construção 

do conhecimento e não apenas o transfere. Aqui, as respostas se concentraram entre concordo 

e concordo plenamente, em um total de 85,4%. Isso é reflexo das mudanças que vem 

ocorrendo no ensino superior, abordadas anteriormente, e que estão alterando 

significativamente o papel do professor universitário, passando de transmissor de 

conhecimento para facilitador no processo de ensino-aprendizagem. 

Por fim, a seguinte afirmação: o professor motiva a realização de pesquisas e propicia 

um feedback delas, vem na mesma linha de raciocínio da afirmação anterior, com o intuito de 

acompanhar esse processo evolutivo do papel do docente universitário. As respostas se 

concentraram em concordo e concordo plenamente, com 59,6%. Sendo que, 27% dos 

respondentes são indiferentes a essa afirmação. 

Na literatura pesquisada, existe a concordância de que o docente deve receber 

formação pedagógica específica para atuar em sala de aula (LIMA et al, 2015; MIRANDA, 

CASA NOVA, CORNACCHIONE JUNIOR, 2012, SLOMSKI, 2007; MIZUKAMI, 2004; 

MIZUKAMI, 2000). Esta pesquisa aponta que, na percepção discente, essa competência é 

importante para o exercício da docência e está dissociada das demais competências, isto é, ter 

satisfatória competência em determinada área do conhecimento e/ou na área política, não é 

garantia de competência docente na área pedagógica.  

 

4.3 Resultados Acerca da Competência Docente na Área Política 

 

O docente é um cidadão e como tal possui uma história, um passado, valores e 

opiniões adquiridos durante sua vida como cidadão. Masetto (2012) expõe que, mesmo 

tentando, o docente não consegue ser isento dessas características pessoais ao desempenhar 

seu papel na formação dos discentes.  

Para analisar a percepção dos discentes frente a essa competência, foram realizadas 

duas afirmações. Sendo a primeira: as habilidades culturais do professor de contabilidade são 

importantes. Essa afirmação apresentou 65,2% de concordância dos respondentes. E a 

segunda afirmação: as habilidades políticas do professor de contabilidade são importantes, 

que apresentou 67,4% de concordância. 

Esses resultados corroboram com a literatura que nos ensina que as discussões entre 

aluno e professor, sobre política e sociedade, principalmente as questões que permeiam sua 

profissão, devem ocorrer no ambiente de sala de aula. 

 

4.4 Resultados Gerais 

 

Com o objetivo de captar a percepção dos discentes sobre as competências básicas 

necessárias ao docente enquanto profissional este estudo aplicou um questionário com nove 



 

afirmativas que englobam aspectos das competências desenvolvidas pela literatura. Na Tabela 

1, estão expostas as afirmativas e a posição dos respondentes em valores percentuais.  

 
Tabela 1 - Respostas coletadas 

  
Concordo 

plenamente 
Concordo Indiferente Discordo 

Discordo 

plenamente 

As habilidades técnico-científicas do 

professor de contabilidade são 

importantes. 

38,2% 52,8% 7,9% - 1,1% 

As experiências profissionais do 

professor de contabilidade afetam a 

qualidade da aula. 

42,7% 38,2% 9,0% 7,9% 2,2% 

Quem sabe, automaticamente sabe 

ensinar. 
3,4% 4,5% 5,6% 43,8% 42,7% 

As habilidades pedagógicas do professor 

de contabilidade são importantes. 
67,4% 32,6% - - - 

O professor de contabilidade conhece o 

currículo completo do curso. 
20,2% 34,8% 22,5% 19,1% 3,4% 

O professor possibilita a construção do 

conhecimento e não apenas o transfere. 
39,3% 46,1% 10,1% 4,5% - 

O professor motiva a realização de 

pesquisas e propicia um feedback delas. 
23,6% 36,0% 27,0% 11,2% 2,2% 

As habilidades culturais do professor de 

contabilidade são importantes. 
12,4% 52,8% 30,3% 3,4% 1,1% 

As habilidades políticas do professor de 

contabilidade são importantes. 
14,6% 52,8% 25,8% 4,5% 2,2% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Pelos resultados apresentados tem-se um panorama sobre a percepção discente frente 

às competências docentes exigidas para o profissionalismo no ensino superior. Na instituição 

de ensino pesquisada, os discentes sinalizam percepção das mudanças que vem sendo 

discutidas na literatura relativa às competências docentes, especialmente quanto ao papel do 

docente em sala de aula. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho estudou o conceito de profissionalização da docência do ensino 

superior, pelo enfoque das três competências propostas por Masetto (2012): i) competência 

em determinada área do conhecimento; ii) competência na área pedagógica; iii) competência 

na área política. O objetivo foi captar a percepção dos discentes sobre as estas competências 

necessárias à docência de contabilidade enquanto profissão. 

Foi aplicado um questionário para os discentes matriculados nas disciplinas do 

departamento de contabilidade de uma universidade pública, de forma que a amostra 

corresponde a 45,4% da população total. O questionário era composto de nove afirmações, 

nas quais o respondente deveria assinalar a opção que mais lhe parecia adequada, em uma 

escala que ia de concordo plenamente a discordo plenamente, com cinco pontos. 

Os resultados apontaram que, do ponto de vista dos discentes, possuir as três 

competências apontadas, é importante para a prática da profissão docente. Possuir habilidades 

técnico-científicas e experiência profissional no campo de atuação; possuir habilidades 

didático-pedagógicas; e habilidades culturais e políticas são importantes habilidades em um 

professor de Contabilidade, na percepção dos discentes. Por fim, identificou-se que a 

competência na área pedagógica está dissociada das demais competências, isto é, ter 

satisfatória competência em determinada área do conhecimento e/ou na área política, não é 

garantia de competência docente na área pedagógica. 



 

Ressalta-se o caráter de não generalização deste estudo, na medida em que foram 

capturadas as percepções de discentes de uma universidade. Neste sentido, para estudos 

futuros, sugere-se a ampliação da população e a diversificação entre tamanho e porte da 

instituição de ensino, e natureza das instituições, públicas e privadas. 
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