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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, o Brasil ocupa uma péssima posição no ranking mundial da educação. De uma 

lista de avaliação sobre a qualidade do ensino fundamental, contendo 43 países, o Brasil 

aparece no 37º lugar (UNESCO, 2003).  

 

O ensino superior, no Brasil, também tem sido alvo de críticas. Em matéria do jornal Folha de 

São Paulo, publicada no dia 06 de julho de 2003, intitulada “180 mil jovens não conseguiram 

ocupar 872 empregos”, a jornalista acompanhou o destino de 180 mil currículos de jovens 

com curso superior que disputaram 872 vagas de estágio e de trainee em empresas: o 

resultado foi sofrível, as vagas não foram preenchidas devido à falta de qualificação da 

maioria dos candidatos. 

 

Em pesquisa denominada “Quem são os jovens de hoje – O que as empresas buscam e 

esperam”, publicada no site “aprendiz”, a autora identificou aquilo que os jovens acreditam 

que dificulta ou facilita a entrada no mercado de trabalho e, também, o que as empresas 

esperam desses futuros profissionais. As características comportamentais e atitudinais 

prevaleceram sobre os conhecimentos técnicos, tanto na opinião dos alunos quanto das 

empresas. 

 

Precisa-se compreender que a educação não ocorre somente nas escolas, inicia-se em casa 

com os pais, segue com os familiares, parentes, amigos, sociedade, mídia, televisão etc. Sobre 

esse conceito de educação Pimenta e Anastasiou (2002, p. 65) dizem,“[...] a educação é um 

processo natural que ocorre na sociedade humana pela ação de seus agentes sociais como um 

todo, configurando uma sociedade pedagógica.”(grifo nosso) 

 

As escolas buscam preencher as lacunas da educação para formar um futuro cidadão. Quando 

se fala em escola, faz-se referência a todos os níveis: básico, fundamental, médio e superior.  

 

Em se tratando do ensino superior, a finalidade da Universidade, de acordo com a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, a nova LDB (Lei 9.394/96), é “formar diplomados nas 

diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 
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participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua.” (grifo nosso) 

 

Sobre a preparação para o exercício de atividades profissionais, Iudícibus e Marion (1986, 

p.55) comentam: 
[...] é freqüentemente cometido o erro, principalmente na América Latina, de querer que os cursos 
formais formem o “profissional pronto e embalado”, quando isto, não somente não é possível, 
como talvez, não seja nem mesmo desejável. O curso universitário ainda deve ser entendido, 
basicamente, como um curso de formação que vai propiciar as condições infra-estruturais para 
que, com experiência e supervisão posterior, o emergente de tais cursos se torne, um dia um 
verdadeiro profissional. 

 
Essa visão dos autores está de acordo com um consenso existente entre os pesquisadores 

sobre educação em relação ao distanciamento do currículo da graduação e o mercado de 

trabalho (OLIVEIRA, 1995). Esse distanciamento não é privilégio do Brasil, isso, também, já 

foi mencionado a respeito de outros países por autores estrangeiros (SACRAMENTO, 2000). 
 

Portanto, na busca da diminuição da distância entre o currículo e o mercado de trabalho, o 

planejamento pedagógico se torna um processo rotineiro que adapta os conteúdos às novas 

realidades.  

 

Antigamente, tinha-se uma visão do ensino superior como prioritariamente profissionalizante. 

Pode-se explicar isso devido ao fato de o modelo napoleônico ter sido adotado pelas primeiras 

instituições de ensino superior no Brasil, as quais surgiram com a vinda da Família Real 

Portuguesa em 1808 (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). A corte temia uma revolução, mas 

ao mesmo tempo precisava de profissionais qualificados. A solução foi criar Faculdades 

isoladas, com característica extremamente técnica, já que o conceito ideal de uma 

Universidade poderia gerar reflexões entre as diferentes áreas do conhecimento e criar 

profissionais pensantes, extremamente críticos, politizados e, assim, revolucionários.  

 

Atualmente, analisando a legislação educacional, verifica-se que a nova visão do Ensino 

Superior Brasileiro é a de formar bacharéis preparados para as mudanças. Parte-se do 

pressuposto de que o mercado é dinâmico e a nova realidade é complexa, cobrando uma visão 

interdisciplinar dos profissionais.  

 

A causa do movimento de busca por uma visão interdisciplinar pode ser explicada pela 

especialização pela qual a ciência passou. Com a revolução industrial, o modelo fragmentado 
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de trabalho influenciou os modelos de ciência e ensino, causando a desarticulação do saber e 

conseqüentemente a fragmentação da ciência e do ensino (GASSET, 1971). 

 

Vive-se, atualmente, num mundo complexo, houve mudanças de paradigma e existe 

necessidade de articulação dos saberes para resolver os atuais problemas e entender as 

complexas relações entre as disciplinas e áreas de conhecimento (SANTOMÉ, 1998). Pois, 

para o conhecimento do “todo” é necessário que se conheçam as “partes” e suas relações, caso 

isso não aconteça é como se fosse conhecida bem cada peça de um quebra-cabeça sem 

conseguir montá-lo (MORIN, 2002). 
 

Como solução para a fragmentação do ensino e da pesquisa e compreensão da complexa 

realidade, surge a interdisciplinaridade. Essas idéias estão, atualmente, presentes em muitas 

discussões sobre as políticas das agências de fomento à pesquisa e sobre as reformulações 

curriculares (KRASILCHIK, 1998). 

 

Verifica-se em textos sobre o ensino da Contabilidade a busca por uma visão interdisciplinar, 

Min (1987, p.104, tradução nossa) “[...] o futuro contador deve ter não somente competência 

técnica em contabilidade, mas também uma compreensão da relação entre as 

disciplinas...”. (grifos nossos) 

 

Tanto a legislação educacional quanto os pesquisadores da área afirmam que uma organização 

interdisciplinar do currículo é necessária a todo curso que pretenda apresentar aos seus alunos 

um quadro teórico-prático global, preparando-os para a atual realidade (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2002).  

 

De acordo com essa nova tendência educacional, pretende-se trazer contribuições ao estudo 

do ensino contábil, verificando se existem características interdisciplinares nos currículos e 

nas pesquisas dos cursos de ensino superior de Ciências Contábeis. 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

De acordo com os dados citados na introdução do presente trabalho, o ensino e a pesquisa, em 

todos os níveis, sofrem com uma mudança de paradigma.  
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Os autores que dissertam sobre a interdisciplinaridade sempre citam como causa a 

fragmentação da ciência e do ensino e colocam, como problema, a incapacidade dessa visão 

fragmentada e especialista em compreender a complexa realidade atual.  

 

Nota-se que existe grande dificuldade por parte dos pesquisadores na definição do conceito de 

interdisciplinaridade e isso acarreta uma errônea utilização do termo em planejamentos 

curriculares e projetos de pesquisa.  

 

Nas Diretrizes Curriculares do curso de Ciências Contábeis existe, explicitamente, o incentivo 

à interdisciplinaridade no currículo e na pesquisa. Logo, busca-se investigar se os cursos de 

Ciências Contábeis possuem características interdisciplinares. 

 

A questão de pesquisa que resume esse problema é: 

 

Existem características interdisciplinares no ensino e na pesquisa dos cursos de ensino 

superior em Ciências Contábeis da cidade de São Paulo? 

 

 

1.2 Objetivo 

 
De acordo com Santos (1999), o objetivo geral de uma pesquisa é construído a partir de seu 

problema. Portanto, o objetivo geral do trabalho é verificar a existência de características 

interdisciplinares no ensino e na pesquisa dos cursos de graduação em Ciências Contábeis. 

 

Richardson et al. (1999) dissertam que, para alcançar o objetivo geral, deve-se traçar objetivos 

específicos que correspondam aos aspectos particulares dos fenômenos que se pretende 

estudar. Logo, essa pesquisa possui três fases ou objetivos específicos: 

 

a) Pesquisar, compilar e discutir, por meio da bibliografia educacional, o 

conceito de interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa; 

b) Pesquisar, compilar e discutir as características do ensino e da pesquisa 

contábil no Brasil; 
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c) Levantar, compilar e analisar as características do ensino e da pesquisa dos 

cursos superiores de Ciências Contábeis da cidade de São Paulo e contrastar 

com os conceitos sobre interdisciplinaridade encontrados. 

 

 

1.3 Pressuposto da Pesquisa 

 

Para a presente pesquisa, partiu-se de um pressuposto baseado no problema e em consenso 

com a legislação e pesquisadores da área educacional: 

− O mercado de trabalho dos profissionais de negócio é dinâmico e a atual 

realidade é complexa cobrando uma visão interdisciplinar no ensino e na 

pesquisa. 

 

 

1.4  Hipóteses da Pesquisa 

 
Foi possível constatar por meio de pesquisa bibliográfica que o ensino e a pesquisa contábil 

possuem uma tendência especialista que pode exercer influência a ponto de torná-los 

fragmentados. Logo, a partir dessa constatação, traçaram-se as seguintes hipóteses para a 

pesquisa de campo: 

a) O nível de interdisciplinaridade das grades curriculares dos cursos superiores 

de Ciências Contábeis da cidade de São Paulo é baixo; 

b) Não existem características interdisciplinares no ensino e na pesquisa dos 

cursos superiores de Ciências Contábeis da cidade de São Paulo. 

 

Para a verificação da primeira hipótese, utiliza-se como base para essa pesquisa a 

hierarquização de interdisciplinaridade conforme proposição de Erich Janstch registrada no 

Seminário da OCDE (Organization de Cooperation et de Développement Economique) de 

1979 (SANTOMÉ, 1998). 

 

Com relação ao teste da segunda hipótese, os dados primários são analisados de acordo com 

as características interdisciplinares definidas na revisão bibliográfica. 
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1.5 Justificativa 

 

Uma justificativa à realização da presente pesquisa se deve ao fato de que em relação ao total 

de pesquisas avançadas (especialmente dissertações e teses em Contabilidade, vide Gráfico 4) 

realizadas no Brasil sobre a Contabilidade, pode-se dizer que, ainda, é inexpressivo o 

percentual de estudos sobre a Pesquisa e o Ensino da Contabilidade. 

 

Em sua dissertação de mestrado, Theóphilo (2000) analisou as teses e dissertações, do 

programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade da Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, do período de 1984 a 1998. Ele 

identificou as linhas de pesquisa científica e classificou a amostra de acordo com essas 

concepções. Os resultados mostraram que existe uma predominância de pesquisas não 

empíricas e isso justifica a busca de trabalhos empíricos. Com relação ao ensino contábil, 

constatou que poucas são as pesquisas que abordam esse tema e, quando elas acontecem, são 

pesquisas que não levam a generalizações, normalmente são estudos que trabalham com um 

grupo controle e outro experimental, trazendo conclusões limitadas ou estudos normativos. 

 

Ainda em 1995, Oliveira compartilha dessa visão dizendo que, embora seja de longa data a 

criação do curso de Ciências Contábeis, até os dias de hoje há um pequeno número de 

pesquisas sobre a qualidade do curso, o perfil do egresso, a absorção pelo mercado de 

trabalho, a satisfação profissional, o perfil do acadêmico, o perfil do profissional etc. 

 

A segunda justificativa é o caráter inédito da pesquisa sobre interdisciplinaridade no campo 

do ensino contábil brasileiro. 

 

A terceira justificativa é o fato de as Diretrizes Curriculares do curso superior em Ciências 

Contábeis explicitarem a interdisciplinaridade como característica fundamental dos objetivos 

do perfil do formando, do ensino e da pesquisa. 

 

A última justificativa é a importância dada ao tema pela área educacional, pois se trata de 

assunto em pauta nas pesquisas sobre educação. 
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1.6 Metodologia da Pesquisa 

 

Nesse tópico, é abordada a metodologia da pesquisa. Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 

83): 
Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em contrapartida, nem 
todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências. Dessas afirmações podemos 
concluir que a utilização de métodos científicos não é da alçada exclusiva da ciência, mas não há 
ciência sem o emprego de métodos científicos. 

 

Logo, como o presente trabalho é de cunho científico, torna-se necessário que se siga uma 

metodologia científica, ou seja, um caminho científico que direcione aos objetivos da 

investigação. De acordo com o Novo Dicionário Aurélio (1986, p. 1128), metodologia é 
1. A arte de dirigir o espírito na investigação da verdade. 2. Filos. Estudo dos métodos e, 
especialmente, dos métodos das ciências: metodologia das ciências naturais. 3. Liter. Conjunto de 
técnicas e processos para ultrapassar a subjetividade do autor e atingir a obra literária. 

 
Pretende-se, como o próprio texto cita, “ultrapassar a subjetividade do autor e atingir a obra 

literária”, logo, no presente trabalho, utilizam-se pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo. 

 

Pelo fato de a pesquisa ser inédita na área do ensino contábil brasileiro e pela complexidade 

inerente à conceituação de interdisciplinaridade, para se obterem maiores benefícios, a 

pesquisa será de cunho qualitativo. 

 

De acordo com Godoy (1995, p.61), existem pesquisas de cunho quantitativo e qualitativo 
[…] em linhas gerais, num estudo quantitativo o pesquisador conduz seu trabalho a partir de um 
plano estabelecido a priori, com hipóteses claramente especificadas e variáveis operacionalmente 
definidas. Preocupa-se com a medição objetiva e a quantificação dos resultados. Busca a precisão, 
evitando distorções na etapa de análise e interpretação dos dados, garantindo assim uma margem 
de segurança em relação às inferências obtidas. 

 
E, sobre a pesquisa qualitativa, a autora disserta 

 
[…] de maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e / ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte de questões ou focos 
de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a 
obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 
pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 
perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

 

A pesquisa se inicia de um foco de interesse amplo: a busca de características 

interdisciplinares no ensino e na pesquisa; à medida que o estudo se desenvolve são definidas 

características e conceitos de interdisciplinaridade, compilados dados descritivos sobre o 
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ensino e a pesquisa contábil no Brasil e levantados dados sobre o ensino e a pesquisa contábil 

dos cursos de graduação em Ciências Contábeis da cidade de São Paulo. Durante a pesquisa 

todos estes dados são analisados de acordo com os conceitos interdisciplinares definidos.  

 

Para o contato direto do pesquisador com a situação estudada, são realizadas entrevistas com 

36 coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis do Município de São Paulo, que 

participaram dos Exames Nacionais de Cursos de 2003, sendo possível realizar um censo. A 

intenção de restringir a população aos cursos que foram avaliados se deve ao fato de já existir 

alunos formados, ou seja, a grade curricular está completa. A escolha do Município de São 

Paulo se deve à expressiva representatividade, pois a cidade de São Paulo esta em primeiro 

lugar no número de alunos de graduação, 377.471 alunos, o que representa 10,8% do Brasil, 

segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, em 

2002.  

 

Na pesquisa de campo, pretendeu-se, por meio das entrevistas, buscar as percepções dos 

coordenadores sobre a existência (ou não) de características interdisciplinares no ensino e na 

pesquisa contábil de seus cursos. De acordo com Lakatos e Marconi (1991, p.190), utilizou-se 

a observação direta intensiva, pois: “A observação direta intensiva é realizada através de duas 

técnicas: observação e entrevista.” 

 

Dentre as duas técnicas citadas se escolheu a entrevista. De acordo com Goode (1969, p.37), 

“a entrevista consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade 

de um certo ato social comum à conversação.” 

 

De acordo com Martins (1994, p.44), a entrevista 
É uma técnica que permite o relacionamento entre entrevistado e entrevistador. Não é uma simples 
conversa. Trata-se de um diálogo orientado que busca, através do interrogatório, informações e 
dados para a pesquisa. 

 
Deve-se entender que, além de uma preciosa ferramenta para obtenção de dados para uma 

pesquisa, a entrevista é, além de tudo, um processo de interação social, ou seja, uma interação 

entre o entrevistador e o entrevistado.  

 

Dentre os tipos de entrevista, Lakatos e Marconi (1991) citam: 
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− padronizada ou estruturada: essa segue um roteiro pré-determinado. Não 

existe liberdade para o pesquisador inserir outra pergunta ou mudar a ordem 

dos tópicos; 

− despadronizada ou não-estruturada: O entrevistador possui maior liberdade 

para explorar melhor uma questão e mudar a ordem do roteiro. Pode seguir 

um roteiro, porém flexível. 

 

Esta pesquisa baseia-se em entrevistas não-estruturadas, as quais seguem um roteiro, mas 

dando condições ao entrevistador para reformular a questão ou inserir uma pós-questão se 

perceber que essa não tenha sido compreendida pelo entrevistado.  

 

Identificam-se duas limitações da presente pesquisa: a primeira, devido ao fato de todas as 

análises, mensurações e conclusões da parte empírica, basearem-se na captação das 

percepções dos coordenadores; a segunda, pela impossibilidade de generalizações, já que se 

trata de um censo dos coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis do Município de São 

Paulo que participaram do Exame Nacional de Cursos de 2003. 
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2 ASPECTOS DO ENSINO CONTÁBIL 

 
 
2.1 O Ensino Contábil no Brasil 

 

Para uma melhor compreensão do problema de pesquisa e das hipóteses do presente trabalho, 

explica-se, nesse tópico, a teoria de que o ensino e a pesquisa contábil são fragmentados, 

especialistas, devido à herança do ensino profissional e da ênfase na transmissão dos 

conhecimentos técnicos. Logo, disserta-se, brevemente, sobre a história do ensino contábil no 

Brasil. 

 

A primeira função reconhecida foi operacional, a de “guarda-livros”, de acordo com Coelho 

(2000; p. 26), “a primeira regulamentação contábil realizada em território brasileiro ocorreu 

em 1870, através do reconhecimento oficial da Associação dos guarda-livros da Corte, através 

do Decreto Imperial nº 4 475”. 

 

Ao longo da história brasileira, a legislação beneficiou a profissão contábil ao obrigar que as 

empresas mantivessem registros contábeis e que, para elaborá-los fosse necessária a figura do 

contador. Porém, por outro lado, isso fez com que a Contabilidade fosse considerada um “mal 

necessário” e que os outros benefícios das informações contábeis fossem ignorados pela 

maioria das empresas por um longo tempo. Logo, o ensino contábil enfocou por muitos anos o 

conhecimento técnico, mas, com o surgimento do curso superior em Contabilidade, inicia-se 

um movimento de mudança. Antes mesmo da criação do curso superior em 1945, já dizia 

Lima1 (1939 apud Machado, 1982, p.76): 
[...] O que desejamos é salientar a imprescindível, a imperiosa necessidade do contador de se 
afastar o quanto possível da execução de serviços que devem ficar a cargo de auxiliares de 
outra categoria, tais sejam os guarda-livros, auxiliares de escrita etc. Somente assim 
despreocupado da escrituração e de outros trabalhos materiais pode o contador exercer as 
atribuições ideais da profissão, destacando-se as de organizador e dirigente da contabilidade e as 
de orientador e conselheiro da administração. Essa qualidade de controller do capital, julgamo-la 
das mais úteis e nobilitantes, ainda mesmo nas pequenas organizações, em que o contador deve 
também, forçosamente, exercer misteres práticos (grifo nosso) 

 
O curso superior de Contabilidade nasceu já com a difícil missão de mudar a visão tecnicista 

da área e, após alguns anos, com o regime militar, surgiram os currículos mínimos, os quais 

geraram uma inflexibilidade dos perfis dos profissionais contábeis. 

                                                 
1 LIMA, J. G. O valor de uma classe. Revista Paulista de Contabilidade, nº 183, nov./39, p.21-23. 
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Em 1951, com a Lei Nº 1.401, foi criado o curso superior em Ciências Contábeis. Antes dessa 

data, existia o curso superior em Contabilidade e Atuarias, o qual foi criado em 1945 pelo 

Decreto Nº 7.988. 

 

Na época de sua criação, a graduação em Ciências Contábeis tinha pouca demanda pelos 

jovens, os quais procuravam mais por graduações consideradas de prestígio como: Medicina, 

Direito, Engenharia etc. Fato marcante para o aumento da procura e do prestígio do curso foi 

o surgimento de um diferencial em relação ao curso técnico. Com o mercado de capitais no 

Brasil, houve a exigência do parecer de um auditor independente, e para esse cargo foi 

estipulado como requisito o título de Bacharel em Ciências Contábeis. Antes desse requisito 

era pequena a procura pelo curso, já que um técnico em Contabilidade estava apto a realizar 

os mesmos serviços de um contabilista. 

 

Mas, o curso superior em Contabilidade ainda enfrenta diversos problemas. O mais 

interessante é que esses problemas vêem de longa data. As razões pelas quais não são tomadas 

medidas mais eficazes podem ser vistas de diversos ângulos, porém um deles é a falta de 

pesquisa sobre o assunto. Lanaro Júnior (1946 apud Machado,1982, p.23) comenta 
O curso de contabilidade, ministrado nas escolas de comércio, além de não satisfazer 
completamente às nossas necessidades, é quase de um modo geral ministrado com pouca 
eficiência, visto a dificuldade de se encontrar bons professores, além de outras circunstâncias – 
tais como grande número de alunos em cada classe, falta de uma boa disciplina – e mesmo a 
deficiência das aulas quanto ao seu sistema prático, que de prática propriamente dita pouco tem. 
(grifos nossos) 

 
Nos dizeres do autor em 1946, percebem-se problemas ainda atualmente enfrentados pelos 

cursos superiores em Ciências Contábeis, como: 

- o grande número de alunos por sala de aula, o que dificulta o 

atendimento personalizado; 

-  a falta de docentes bem preparados; atualmente, no Brasil há 

poucos professores titulados na área (conforme dados da CAPES, 

vide item 3.4) e isso pode acarretar uma visão mais voltada para 

técnica do que para a ciência; 

- disciplinas desatualizadas ou mal planejadas; isso deve ser uma 

preocupação constante do departamento pedagógico do curso, pois 

o processo de atualização é rotineiro; 

- sistema prático, o autor está se referindo aos escritórios modelo. 
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A verdade é que um grande marco para a educação contábil no Brasil foi a introdução de um 

novo método de ensino de Contabilidade pelos professores da Universidade de São Paulo. 

Machado (1982, p.122) comenta 
[...] ganhou corpo o curso de Ciências Contábeis ministrado pela Universidade de São Paulo que, 
através de alguns professores formados pela Escola Americana de Contabilidade, introduziu no 
Brasil novos métodos de ensino de contabilidade, tornando-se pólo irradiador de uma nova 
tendência. Assim, os cursos de Ciências Contábeis da cidade de São Paulo, instalados em sua 
grande maioria na década de 70, exibem na configuração de seus currículos a marca de duas fortes 
influências: a do curso de contador, implantado em 1926, e a do currículo implementado na 
Universidade de São Paulo, em 1971.(grifo nosso) 

 
Concluindo, pode-se dizer que a história da educação contábil no Brasil aponta para o início 

de um ensino profissional e uma posterior evolução para o ensino superior. O ensino 

profissional traz mais uma idéia de transmissão de conhecimentos técnicos e prontos, sem 

fazer com que o aluno reflita, inove e critique. Porém, os traços do ensino profissional e 

técnico contábil ainda são fortes nos cursos superiores, os problemas surgidos há muitos anos 

ainda são, atualmente, enfrentados. 

 

 

2.2 Aspectos Legais 

 

Para sustentar a terceira justificativa, faz-se necessária uma análise dos aspectos legais do 

ensino contábil. Demonstrou-se que a legislação educacional contábil incentiva a 

interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa. 

 

Destarte, nota-se uma preocupação da atual legislação educacional em adaptar os cursos 

superiores à nova e complexa realidade. No Parecer CNE/CES 776/97, acham-se as 

obrigações das Diretrizes Curriculares Nacionais: “a) se constituir em orientações para a 

elaboração dos currículos; b) ser respeitadas por todas as IES; e c) assegurar a flexibilidade e 

a qualidade da formação oferecida aos estudantes”. 

 

O mesmo Parecer evidencia os princípios que as Diretrizes devem observar, o número quatro 

diz 
4. incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a 
superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do 
conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um 
mesmo programa. (grifos nossos) 
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Quando se diz “variados tipos de formação e habilitações”, pode-se verificar um grande 

avanço no sistema educacional superior brasileiro, pois se saiu de um engessamento nacional 

dos profissionais, para uma maior adequação às diferentes regiões e novas demandas. 

 

Ao dizer “superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e produção de 

conhecimento”, pode-se entender que a simples transmissão de um conhecimento “pronto”, 

sem mostrar a relação com a realidade complexa, certamente não atingirá esse objetivo. No 

Parecer CNE/CES 146/2002 de 09/05/2002, tem-se 
Desta forma, os currículos mínimos profissionalizantes, rigidamente concebidos na norma, para 
serem observados nas instituições, não mais permitiam o alcance da qualidade desejada segundo a 
sua contextualização no espaço e tempo. Ao contrário, inibiam a inovação e a diversificação na 
preparação ou formação do profissional apto para a adaptabilidade!  

 
O mesmo documento analisa as vantagens das Diretrizes Curriculares comparando-as com o 

antigo currículo mínimo 
De tudo quanto exposto até esta parte, poder-se-á estabelecer as principais diferenças entre 
Currículo Mínimo e Diretrizes Curriculares Nacionais, com o propósito de mostrar os avanços e as 
vantagens proporcionadas por estas últimas: 
1) enquanto os Currículos Mínimos estavam comprometidos com a emissão de um diploma para o 
exercício profissional, as Diretrizes Curriculares Nacionais não se vinculam a diploma e a 
exercício profissional, pois os diplomas, de acordo com o art. 48 da LDB, se constituem 
prova, válida nacionalmente, da formação recebida por seus titulares; 
2) enquanto os Currículos Mínimos encerravam a concepção do exercício do profissional, cujo 
desempenho resultaria especialmente das disciplinas ou matérias profissionalizantes, enfeixadas 
em uma grade curricular, com os mínimos obrigatórios fixados em uma resolução por curso, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais concebem a formação de nível superior como um processo 
contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma formação 
profissional fundamentada na competência teórico-prática, de acordo com o perfil de um 
formando adaptável às novas e emergentes demandas; 
3) enquanto os Currículos Mínimos inibiam a inovação e a criatividade das instituições, que não 
detinham liberdade para reformulações naquilo que estava, por Resolução do CFE, estabelecido 
nacionalmente como componentes curriculares e até com detalhamento de conteúdos obrigatórios, 
as Diretrizes Curriculares Nacionais ensejam a flexibilização curricular e a liberdade de as 
instituições elaborarem seus projetos pedagógicos para cada curso segundo uma adequação 
às demandas sociais e do meio e aos avanços científicos e tecnológicos, conferindo-lhes uma 
maior autonomia na definição dos currículos plenos dos seus cursos; 
4) enquanto os Currículos Mínimos muitas vezes atuaram como instrumento de transmissão de 
conhecimentos e de informações, inclusive prevalecendo interesses corporativos responsáveis por 
obstáculos no ingresso no mercado de trabalho e por desnecessária ampliação ou prorrogação na 
duração do curso, as Diretrizes Curriculares Nacionais orientam-se na direção de uma sólida 
formação básica, preparando o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas 
transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício 
profissional; 
5) enquanto o Currículo Mínimo profissional pretendia, como produto, um profissional 
“preparado”, as Diretrizes Curriculares Nacionais pretendem preparar um profissional 
adaptável a situações novas e emergentes; 
6) enquanto os Currículos Mínimos, comuns e obrigatórios em diferentes instituições, se 
propuseram mensurar desempenhos profissionais no final do curso, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais se propõem ser um referencial para a formação de um profissional em permanente 
preparação, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno, apto a 
superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção de 
conhecimento; 



 19

7) enquanto os Currículos Mínimos eram fixados para uma determinada habilitação profissional, 
assegurando direitos para o exercício de uma profissão regulamentada, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais devem ensejar variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um 
mesmo programa. 

 
Pode-se notar a preocupação em flexibilizar e dar autonomia às instituições de ensino superior 

para inovarem e se adaptarem à nova realidade. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação em Ciências Contábeis, Resolução Nº 6, de 10 de março de 2004, em 

Projeto Pedagógico, tem-se 
§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de graduação em Ciências 
Contábeis, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem 
prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 
[...] IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 
V - modos de integração entre teoria e prática; 
[...] IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como 
instrumento para a iniciação científica; (grifos nossos) 

 
Vê-se que existe, claramente, uma tendência da prática da interdisciplinaridade e do incentivo 

à pesquisa. Diversas outras partes do texto citado mencionam a interdisciplinaridade e a 

pesquisa 
Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive 
adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, 
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do 
trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. (grifo nosso) 

 
Nas Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação, pode-se encontrar ou não uma 

obrigatoriedade da realização do trabalho de conclusão do curso. No caso das Diretrizes do 

curso de Ciências Contábeis, a elaboração desse trabalho final é optativa. É possível verificar 

isso no presente texto 
Art. 9º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é um componente curricular opcional da 
instituição que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de 
iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e de formação 
profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento próprio. (grifo nosso) 

 
No mesmo texto, são explicitadas as competências e habilidades a serem desenvolvidas nos 

alunos de Ciências Contábeis 
Art. 4º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve possibilitar a formação profissional que 
revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 
[...] II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 
[...] V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à 
geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão; (grifos 
nossos) 
 

O texto diz que é necessário desenvolver uma visão sistêmica e interdisciplinar da 

Contabilidade. 
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Nota-se que as Diretrizes Curriculares partem de um pressuposto, o de que o atual mercado é 

dinâmico. Esse fato, também, é conhecido pelo Conselho Federal de Contabilidade; pode-se 

verificar isso em sua Resolução Nº 560/83 que cita, “[...] visando a sua adequação às 

necessidades de um mercado de trabalho dinâmico[...]”. (grifo nosso) 

 

Conclui-se que a legislação educacional contábil incentiva a interdisciplinaridade no ensino e 

na pesquisa contábil, partindo de uma visão em consenso com autores da área educacional de 

que a atual realidade é complexa. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 
3.1 A Fragmentação da Ciência e do Ensino 

 

Na História da Ciência e do Ensino, a visão da totalidade (da análise do objeto sob diversos 

focos e suas relações) é mais antiga que a idéia de fragmentação e redução do objeto de 

estudo. Os autores que dissertam sobre o surgimento de um novo paradigma na ciência e no 

ensino (a complexidade da realidade), associam-no à necessidade de um retorno das análises 

científicas, considerando as relações existentes entre as diferentes áreas do saber. Abaixo 

citações de autores que demonstram o que se comentou. 

 

Lück (1995, p.13-14) disserta sobre o surgimento de um novo paradigma 
Em associação a essa fragmentação, rompeu-se o elo da simplicidade e estabeleceu-se a crescente 
complexificação da realidade, fazendo com que o homem se encontre despreparado para enfrentar 
os problemas globais que exigem dele não apenas uma formação polivalente, mas uma formação 
orientada para a visão globalizadora da realidade e uma atitude contínua de aprender a aprender. 
(grifos nossos) 
 

No mesmo sentido, Capra (2003, p. 13-14) introduz sua obra, fazendo uma analogia com a 

drástica mudança de conceitos e idéias que ocorreu na física durante os primeiros trinta anos 

do século XX 
Estou convicto de que, hoje, nossa sociedade como um todo encontra-se numa crise análoga. 
Podemos ler acerca de suas numerosas manifestações todos os dias nos jornais. Temos taxas 
elevadas de inflação e desemprego, temos uma crise energética, uma crise na assistência à saúde, 
poluição e outros desastres ambientais, uma onda crescente de violência e crimes, e assim por 
diante. A tese básica do presente livro é de que tudo isso são facetas diferentes de uma só crise, 
que é, essencialmente, uma crise de percepção. Tal como a crise da física na década de 20, ela 
deriva do fato de estarmos tentando aplicar os conceitos de uma visão de mundo obsoleta – a visão 
de mundo mecanicista da ciência cartesiana-newtoniana – a uma realidade que já não pode ser 
entendida em função desses conceitos. Vivemos hoje num mundo globalmente interligado, no qual 
os fenômenos biológicos, psicológicos, sociais e ambientais são todos interdependentes. Para 
descrever esse mundo apropriadamente, necessitamos de uma perspectiva ecológica que a visão de 
mundo cartesiana não nos oferece. 
 

Morin (2002, p.559) discorre sobre a complexidade da realidade 
A complexidade é um problema, é um desafio e não uma resposta. Mas o que é realmente a 
complexidade? À primeira vista, é o que não é simples. Esta primeira idéia vai nos servir como fio 
de Ariadne. Pelo fato de o ideal do conhecimento científico, ser o de revelar, por trás da aparente 
confusão dos fenômenos, as leis simples que os regem, a ordem pura que os determina, tratava-se 
de chegar a estabelecer verdades simples por quatro grandes meios. 
 

O autor explica os quatro grandes meios do conhecimento cientifico revelar as leis simples 

que regem os fenômenos naturais: primeiro, o princípio de ordem, o qual via o mundo como 
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uma máquina determinista perfeita; segundo, o princípio da separação de Descartes, o qual 

separa as matérias umas das outras; terceiro, o princípio da redução, conhecer as partes leva 

ao conhecimento do todo; e o quarto, o principio “dedutivo-indutivo-identitário”, o qual 

atribuía um valor de verdade quase absoluto à indução, um valor absoluto à dedução e pelo 

qual toda e qualquer contradição deveria ser eliminada (MORIN, 2002). Porém, esses 

princípios não consideram as relações com outras áreas, Morin (2002, p.560) explica: 
O desafio da complexidade vem então do fato que cada um desses princípios tenha se visto 
abalado, e mesmo questionado, no decorrer de diversos desenvolvimentos científicos durante o 
século XX, sem que, entretanto, tenha sido suficientemente pensada a necessidade de uma 
verdadeira reforma do pensamento. Creio que de maneira muito pertinente, hoje de manhã, 
Lecourt mostrou que, desde meados do século XIX, a termodinâmica começou a contribuir com 
algo de escandaloso com relação à ordem perfeita da física clássica, porque ela não somente 
levava a uma idéia de irreversibilidade com relação às equações reversíveis desta física, mas 
também a uma idéia de degradação nessa ordem maravilhosa, degradação da energia ligada ao 
calor, calor que era concebido por Boltzman como agitação molecular, a partir da qual se pode 
evidentemente fazer cálculos estatísticos, pelo menos no interior de sistema fechados, mas da qual 
não podem ser previstos os movimentos próprios a cada molécula. 
 

Com o novo paradigma surge o pensamento de que muitas idéias nascem nas fronteiras e nas 

zonas incertas entre as disciplinas e que grandes descobertas ou teorias nasceram, muitas 

vezes, de forma interdisciplinar (MORIN, 2002). 

 

Constata-se que a visão da complexidade da realidade é contrária à idéia da fragmentação da 

ciência e conseqüentemente do ensino. A interdisciplinaridade surge da idéia de que, para 

compreender a complexa realidade, é necessário relacionar as diversas disciplinas, ou seja, 

interagir diferentes áreas do conhecimento à procura de soluções para os novos problemas. 

 

Os pesquisadores da área educacional explicam, por meio de uma análise histórica, a 

fragmentação da ciência e do ensino. Zabala (2002, p.17) explica essa fragmentação 

realizando uma análise histórica do ensino: 
Desde os primeiros filósofos gregos até meados do século XIX, a unidade de conhecimento foi um 
princípio diretor no estabelecimento dos diferentes currículos. Os sofistas gregos já haviam 
definido o programa de uma enkuklios paidéia, ensino circular que devia levar o aluno a percorrer 
as disciplinas constitutivas da ordem intelectual centradas em um desenvolvimento humano 
entendido com um todo. 
Essa pedagogia da totalidade renova-se sem ruptura no Renascentismo, época em que se perpetua 
sob a forma do humanismo tradicional. Comênio (1592-1670), o autor da Didáctica Magna, está 
convencido de que existe uma estreita ligação entre os diversos campos de saber (pansofismo) e 
afirma que, se o ensino fracassa, é por não saber relacioná-los e adaptá-los à pessoa. (grifo 
nosso) 
Essa unidade de conhecimentos é quebrada definitivamente quando Napoleão, em 1808, organiza 
o sistema de ensino na França criando a Universidade Imperial, na qual pela primeira vez na 
história diferenciam-se as faculdades de letras e as faculdades de ciências. Essa concepção 
estende-se a todo o mundo ocidental, formando, assim, uma diversificação intelectual ao criar a 
necessidade entre os alunos de escolher entre a cultura literária e a cultura científica, já que uma 
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dessas é separada da outra. Tal compartimentação do saber provoca o seguinte: um setor 
considerável do campo epistemológico é construído como se outro não existisse. (grifo nosso) 
 

Portanto, a ciência e o ensino possuíam uma visão totalitária da realidade, outras análises 

históricas explicam o início dessa visão fragmentada e reducionista. Por exemplo, existe a 

teoria de que a mecanização e a especialização do trabalho, fruto da revolução industrial, 

influenciou uma divisão da ciência. Santomé (1998, p. 48) diz: “Naturalmente, uma sociedade 

que está sendo construída com base no trabalho fragmentado nos âmbitos da produção 

industrial e comercial amplia essa filosofia da divisão para o mundo da ciência”. Portanto, 

como a ciência é influenciada pela nova forma de trabalho, o ensino, também, sofre 

mudanças. Essa ligação do ensino e da ciência é explicada por Lück (1995, p.53) 
A Ciência, para seu desenvolvimento e clarificação, depende da comunicação, da divulgação, isto 
é, seu desenvolvimento vincula-se a uma expressão do ensino. Por outro lado, o ensino depende da 
Ciência, uma vez que, em uma instância, constitui-se num trabalho de mediação entre o saber 
produzido e os aprendizes. 
 

Logo, como ciência e ensino caminham juntos, no campo educacional a fragmentação da 

ciência causou a disciplinaridade, Santomé (1998, p. 48) comenta que: 
[...] as necessidades da industrialização promovida a partir de modelos econômicos capitalistas, as 
revoluções industriais e os processos de transformação das sociedades agrárias da época abrirão o 
caminho para maiores parcelas de disciplinariedade do conhecimento. As indústrias necessitavam 
urgentemente de especialistas para enfrentar os problemas e objetivos específicos de seus 
processos de produção e de comercialização. À medida que a revolução industrial e a tecnologia se 
desenvolviam, surgiam novas especialidades e subespecialidades que, por se basearem em 
alguém ramo muito específico de um campo tradicional de conhecimento ou em uma nova 
metodologia e / ou tecnologia de pesquisa, exigiam maiores parcelas de independência até atingir 
autonomia plena no campo profissional e de conhecimento. Este é o momento de firme 
consolidação das especializações. O especialista é aquela pessoa que sabe muito de um campo 
científico cada vez menor, delimitado. (grifo nosso) 
 

Constata-se que a disciplinaridade e a especialidade surgiram de um contexto histórico. 

Dencker (2000, p. 22) acredita, também, na ligação do ensino com a ciência e comenta sobre 

uma visão interdisciplinar para compreender a complexa realidade: 
Tendências educacionais refletem os paradigmas científicos e o contexto socioeconômico. 
Atualmente esse contexto se apresenta marcado pela interdependência entre os mercados, pela 
flexibilização e pela exigência de novas competências. A escola deverá participar da mudança 
contribuindo para a construção de novos cenários em que a visão interdisciplinar e plural torna-
se básica para a compreensão da complexidade do mundo globalizado. (grifos nossos) 
 

Verifica-se que os autores que dissertam sobre a fragmentação da ciência e do ensino, a 

relacionam com a disciplinaridade, com a especialidade e com o positivismo e contrastam 

esses conceitos com a visão de complexidade da atual realidade e com a interdisciplinaridade. 

Em nossa investigação, chega-se à conclusão de que esses conceitos estão relacionados, pois 

fazem parte de uma mudança de paradigma. Abaixo, citam-se trechos que demonstram a 

ligação entre esses conceitos. 
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Santomé (1998, p. 60) critica a disciplinaridade e o positivismo ressaltando a visão estreita da 

realidade que proporcionam: 
Normalmente, a construção do conhecimento disciplinar realiza-se mediante uma seleção de 
dados significativos e rejeição dos não-pertinentes, porém tal atividade seletiva está controlada e 
dirigida por modelos ou “paradigmas” que organizam o pensamento e a visão da ciência e da 
realidade. Desde o século XVIII, o paradigma positivista vem controlando a ciência e o 
pensamento ocidentais. È justo reconhecer que obteve êxitos importantes, mas também contribuiu 
para marginalizar e silenciar muitas dimensões da realidade, bem como para ocultar 
conseqüências negativas de suas próprias construções cientificas e aplicações tecnológicas. (grifos 
nossos) 
 

No mesmo sentido, Dencker (2000, p. 17) critica o que chama de “ciência clássica” e disserta 

sobre a complexidade da realidade: 
Enquanto a ciência clássica trabalhava com a idéia de simplificação para compreensão dos 
fenômenos efetuando sua separação e redução, utilizando um enfoque racionalista, o cientista 
atual se depara com a noção de complexidade tendo a trabalhar com as teorias de auto-
organização, estruturas dissipativas, caos, transdisciplinaridade e outras. (grifos nossos). 
 

Discorrendo sobre a disciplinaridade, Lück (1995, p. 45) diz: 
A maioria das disciplinas estabeleceram muitas teorias diferentes, sem, contudo, determinar 
relações entre si, do que resulta o aparecimento de teorias paralelas, divergentes, ambíguas e 
contraditórias, sem ater-se ao entendimento desses aspectos, a partir da observação dos fenômenos, 
no interior de uma disciplina (p. ex.: o estudo de chuvas, ventos e rios, em conteúdos isolados uns 
dos outros, grifos nossos).  
 

As conseqüências disso são visões diferentes sobre a mesma realidade. Lück (1995, p. 45) 

critica o paradigma positivista: 
Acrescenta-se ainda o fato de que, pela atomização, o paradigma positivista tem estabelecido 
uma visão dicotomizadora da realidade, segundo a qual a realidade ou é isso ou aquilo. Por 
exemplo: o comportamento humano seria resultado de processamentos internos à pessoa 
(Psicologia) ou de influências externas (Sociologia). A aprendizagem do aluno seria orientada 
por seus processos interiores (Psicologia da Aprendizagem) ou pela organização do ensino 
(Metodologia). Essa visão da realidade leva a que se vejam as soluções de problemas como sendo 
possíveis mediante intervenções setorizadas e dissociadas entre si. (grifos nossos). 
 

Fazenda (2002, p.19), colocando a interdisciplinaridade como um posicionamento contrário à 

fragmentação e a especialização, disserta: 
Esse posicionamento nasceu como oposição a todo conhecimento que privilegia o capitalismo 
epistemológico de certas ciências, como oposição à alienação da Academia às questões da 
cotidianeidade, as organizações curriculares que evidenciavam a excessiva especialização e a 
toda e qualquer proposta de conhecimento que incitava o olhar do aluno numa única, restrita e 
limitada direção, a uma patologia do saber. (grifos nossos). 
 

Capra (2003, p.37), criticando a visão mecanicista do universo, comenta: 
A divisão entre espírito e matéria levou à concepção do universo como um sistema mecânico que 
consiste em objetos separados, os quais, por sua vez, foram reduzidos a seus componentes 
materiais fundamentais cujas propriedades e interações, acredita-se, determinam completamente 
todos os fenômenos naturais. Essa concepção cartesiana da natureza foi, além disso, estendida aos 
organismos vivos, considerados máquinas constituídas de peças separadas. Veremos que tal 
concepção mecanicista do mundo ainda está na base da maioria de nossas ciências e continua 
exercer uma enorme influência em muitos aspectos de nossa vida. Levou à bem conhecida 
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fragmentação em nossas disciplinas acadêmicas e entidades governamentais e serviu como 
fundamento lógico para o tratamento do meio ambiente natural como se ele fosse formado de 
peças separadas a serem exploradas por diferentes grupos de interesses. 
 

Após a revisão bibliográfica, conclui-se que, dentro de uma ótica de aceleração do processo 

de industrialização, a ciência se especializou, fragmentou-se, tornou-se cada vez mais 

profunda, delimitando campos de estudo dentro de áreas de conhecimento. Fazenda (1996, p. 

26) comenta: 
[...] século XIX, onde a História do Saber é marcada pela expansão do trabalho científico; onde o 
prodigioso enriquecimento das variadas tecnologias de pesquisa têm por contrapartida a 
multiplicação das tarefas e o advento da especialização. Pela acumulação quantitativa das 
informações, o preço que se paga é o desmembramento da inteligência. 
 

O progresso acelerado e diversas importantes descobertas foram realizadas devido ao 

aprofundamento das pesquisas por campo de especialidade.  

 

Porém, de acordo com o novo paradigma, vive-se uma realidade complexa que não pode mais 

ser compreendida apenas por uma visão fragmentada e reducionista da ciência e do ensino. 

Capra (2003, p.22) discorre: 
Um sinal impressionante do nosso tempo é o fato de as pessoas que se presume serem especialistas 
em vários campos já não estarem capacitadas a lidar com os problemas urgentes que surgem em 
suas respectivas áreas de especialização. Os economistas são incapazes de entender a inflação, os 
oncologistas estão totalmente confusos acerca das causas do câncer, os psiquiatras são mistificados 
pela esquizofrenia, a polícia vê-se impotente em face da criminalidade crescente, e a lista vai por 
aí afora. 
 

No mesmo sentido, Fazenda (1996, p. 26) disserta: “A crise que atravessa a civilização 

contemporânea, buscando uma volta ao saber unificado denota a existência de uma “Patologia 

do Saber”, efeito e causa da dissociação da existência humana no mundo em que vivemos.” 

Dentre os efeitos causados pela fragmentação da ciência e do ensino, observa-se o surgimento 

da disciplinaridade. 

 

 

3.2 A Disciplina e a Disciplinaridade 

 

Antes de se tratar do conceito de interdisciplinaridade, entra-se no conceito de disciplina e 

disciplinaridade. De acordo com Santomé (1998, p.55): 
Uma disciplina é uma maneira de organizar e delimitar um território de trabalho, de 
concentrar a pesquisa e as experiências dentro de um determinado ângulo de visão. Daí que 
cada disciplina nos oferece uma imagem particular da realidade, isto é, daquela parte que 
entra no ângulo de seu objetivo. (grifos nossos). 
 

Andrade (1998, p. 95) define: 
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Disciplina refere-se à ordem conveniente, a um funcionamento regular. Originalmente significa 
submissão ou subordinação a um regulamento superior. Significa também “Matéria (campo de 
conhecimento determinado que se destaca para fins de estudo) tratada didaticamente, com ênfase 
na aquisição de conhecimentos e no desenvolvimento de habilidades intelectuais”. 
É uma palavra muito presente em instituições como o exército, a fábrica e a Igreja, que valorizam 
a disciplina na formação de seu pessoal. 
A utilização desta mesma palavra para denominar os conteúdos escolares refere-se tanto à 
necessidade de submeter-se à mente a mesma ordem que controla o corpo dos educandos, 
quanto ao tratamento didático que deve ser dado a cada matéria escolar. (grifos nossos). 
 

Krasilchik (1998, p.40): 
Em muitos casos, o que estipula o âmbito e a configuração de uma disciplina são os livros que 
estabelecem seus limites cunhando um campo, seu conteúdo, a seqüência dos tópicos e a sua 
utilização. Dessa forma, a caracterização de uma disciplina envolve: uma comunidade, que tem 
uma rede comum de comunicações; uma tradição, que inclui domínio de um conhecimento; uma 
forma de investigar e uma estrutura conceitual. (grifos nossos). 
 

Verifica-se que os autores, ao definirem disciplina, visualizam duas áreas: o ensino e a 

pesquisa. Constata-se, também, que o conceito de disciplina está ligado ao de disciplinaridade 

no momento em que não há um relacionamento entre as disciplinas. Lück (1995, p.49) 

comenta: 
A disciplinaridade e ensino por disciplinas dissociadas se constrói mediante a aplicação dos 
princípios da delimitação interna, da fixidez no objeto próprio de analise, pela decomposição de 
problemas em partes separadas e sua ordenação posterior, pelo raciocínio lógico formal 
(Descartes), caracterizado pela regra da exclusão do que é, e do que não é (princípio da certeza). 
Por conseguinte, constitui numa visão limitada para orientar a compreensão da realidade 
complexa dos tempos modernos e da atuação em seu contexto. (grifos nossos). 
 

Logo, pensar sobre o atual paradigma, impõe-se que sejam criticados os modelos atuais de 

ensino e pesquisa e a cria das novas soluções. Zabala (1998, p. 26) disserta: 
Hoje em dia, mais do que nunca, existe um esforço deliberado para instaurar um quadro geral 
para a investigação científica e relacionar as disciplinas entre si. Esse fenômeno poderia levar 
à integração de múltiplas áreas do conhecimento. Os estudos sobre desenvolvimento mostram que 
é necessário reunir disciplinas diferentes se se deseja compreender os problemas mais importantes 
de nossos tempos e realizar investigações nesse sentido. (grifo nosso). 
 

Na evolução das disciplinas existem dois caminhos: o primeiro é uma maior especialização; o 

segundo é a necessidade de buscar conceitos ou metodologias científicas de outras disciplinas 

para análise do objeto em estudo (SANTOMÉ, 1998). Essa visita a outras disciplinas acontece 

porque o objeto de estudo sofreu mudanças ou era analisado de forma muito reduzida. Logo, 

um dos caminhos para que hajam transformações em determinada disciplina é a interação 

entre elas. 

 

Portanto, de acordo com essa nova tendência, é abordada, no seguinte tópico, a 

interdisciplinaridade, a qual possui, como uma de suas características, a interação entre as 

disciplinas (ZABALA, 1998). 
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3.3 Conceitos de Interdisciplinaridade 

 

Abaixo, são citadas diferentes definições de interdisciplinaridade de pesquisadores da área 

educacional. 

 

Lück define interdisciplinaridade (1995, p. 64): 
Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e engajamento de educadores, num 
trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a 
realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos 
alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão global de 
mundo e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade atual. 
(grifos nossos). 
 

De acordo com Zabala (1998, p. 27): 
Os conceitos que explicam as possíveis relações disciplinares são, por exemplo, 
multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, metadisciplinaridade, 
transdiciplinaridade, etc. Esses termos, embora não sejam próprios do ensino, são utilizados nesse 
campo quando se explica ou se descreve a colaboração ou a relação que ocorre entre duas ou mais 
matérias docentes. Seu uso no mundo escolar não determina em nenhum caso uma metodologia, 
mas somente descreve a maneira como as diferentes disciplinas intervêm ao organizar os 
conteúdos. 
 

Andrade (1998, p.93) define: “A interdisciplinaridade refere-se a uma nova concepção de 

ensino e currículo, baseada na interdependência entre os diversos ramos do conhecimento”. A 

autora complementa: “Inter/Disciplinar/Idade: Deriva da palavra primitiva disciplinar (que diz 

respeito a disciplina), por prefixação (inter-ação: recíproca comum) e sufixação (dade: 

qualidade, estado ou resultado da ação)”. 

 

Ferreira e Fazenda (1996, p.33) dissertam: 
Conceituar interdisciplinaridade é tarefa bastante complexa, uma vez que esta palavra envolve uma 
acumulação fantástica de equívocos e possibilidades. Equívocos quanto à sua definição, que, ao 
ser interpretada por muitos autores – multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, 
transdisciplinaridade – corre o risco de perder a sua característica maior que é a concepção única 
do conhecimento. Há ainda os que confundem e empobrecem a noção de interdisciplinaridade, 
estreitando o seu campo de atuação, comparando-a com as definições de integração ou inter-
relação. (grifo nosso). 
 

Ferreira e Fazenda (1996, p.33) defendem o entendimento do termo como uma atitude quando 

diz: “Possibilidades quanto à apreensão do termo, que, depois de entendido como atitude, 

servirá de instrumento para as reais transformações emancipatórias”. (grifo nosso) 

 

Santomé (1998, p.45) discorre: 
Algo que pode ser facilmente observado nos trabalhos e discursos sobre a interdisciplinaridade é a 
pouca clareza deste conceito. Não se trata de um termo cujo significado goza de total consenso. 
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Para algumas pessoas a interdisciplinaridade tem sua razão de ser na busca de uma grande teoria, 
uma nova etapa do desenvolvimento da ciência caracterizado por uma reunificação do saber em 
um modelo que possa ser aplicado a todos os âmbitos atuais do conhecimento. Para outras, o 
caminho rumo a maiores parcelas de interdisciplinaridade é provocado pela dificuldade, que se 
torna mais evidente a cada dia, de delimitar as questões que são objeto deste ou daquele campo de 
especialização do saber. 
 

Para Lück (1995, p. 61-62) existem diversos significados da interdisciplinaridade:  
O paradigmático: 
− Visão de conjunto de uma realidade, mediante permanente associação das diferentes 

dimensões (disciplinas) com que pode ser analisada; 
− Visão global e não fragmentada da realidade; 
− Uma ótica que abrange todos os aspectos da produção e uso do conhecimento. 
 
O significado processual: 
− Concertação ou convergência de várias disciplinas com vistas à resolução de um problema 

cujo enfoque está, de algum modo, ligado ao da ação ou da decisão; 
− Articulação orgânica de conteúdos e de disciplinas; 
− Instauração de diálogo entre várias disciplinas, buscando a unidade do saber; 
− Busca de interação entre duas ou mais disciplinas; 
− Movimento de interação de áreas de conhecimento diferentes, visando à superação da visão 

fragmentada da realidade; 
− Metodologias pluralistas, caracterizadas por crítica permanente; 
− Movimento de saber orientado pela busca permanente de relações recíprocas de 

conhecimento, de maneira a deslocar suas fronteiras; 
− Via possível de ampliação do exercício crítico; 
− Complementaridade e integração de áreas diferentes de estudo. 
 
O significado técnico: 
− Uma ferramenta utilizada para superar a fragmentação do ensino; 
− Uma ferramenta utilizada para produzir novos conhecimentos, pela integração dos já 

produzidos. 
 

O significado de resultados: 
− Superação do saber disciplinar; 
− Síntese de duas ou mais disciplinas, de modo a estabelecer um novo nível de representação 

da realidade, mais abrangente, de que resulta o estabelecimento de novas relações; 
− Formação do cidadão do mundo, quer dizer, pessoas abertas à pluralidade de paradigmas, de 

horizontes culturais. 
 

Analisando os trechos de todos os autores acima, percebe-se que, quando se fala em 

interdisciplinaridade, muitas vezes, faz-se referência a conceitos diferentes para cada autor. 

Alguns a enxergam somente como uma maior relação entre as disciplinas, outros como uma 

metodologia de pesquisa e ainda existem os que vão além, definindo-a como uma atitude.  

 

No presente trabalho, analisa-se a interdisciplinaridade em três aspectos: formas de 

relacionamento entre as disciplinas, pesquisa e atitude interdisciplinar. Levantam-se 

características de cada um dos aspectos, que são utilizadas na análise da pesquisa e ensino 

contábil no Brasil e no estudo empírico.  
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3.3.1 Formas de relacionamento entre as disciplinas 

Nesse aspecto, a conceituação sobre a interdisciplinaridade diz respeito, principalmente, aos 

níveis de interação entre as disciplinas. Porém, antes de entrar-se nos níveis, é necessário 

entender as formas e razões dessas interações. Podem ser imaginadas algumas interações entre 

disciplinas (KLEIN, 1990): 
a) O intercâmbio de metodologias, instrumentos e conceitos entre as disciplinas; 
b) A parceria entre disciplinas para a resolução de problemas que ultrapassem os limites de 

cada uma; 
c) O aumento de temas e métodos de estudo e pesquisa que surgiram do intercâmbio entre as 

disciplinas, gerando uma necessidade de maiores interações; 
d) O surgimento de uma nova disciplina, devido a uma maior aproximação de conceitos e 

métodos entre diferentes disciplinas com o mesmo objeto de estudo. 
 

Pensando nos contextos em que ocorrem as interações entre as disciplinas, ou seja, quais 

ambientes e circunstâncias que proporcionam um maior relacionamento, podem ser definidos 

nove fatores que causam esses intercâmbios (SANTOMÉ, 1998): 
a) Espaciais: Quando disciplinas trabalham em um mesmo espaço físico; professores de 

diferentes especialidades que possuem interesses e preocupações similares; 
b) Temporais: Devido à urgência de solucionar determinado problema, as especialidades se 

confluem, as disciplinas trabalham de maneira direta ou indireta na busca do mesmo 
objetivo; 

c) Econômicas: Trata-se de uma forma de enfrentar a falta de recursos econômicos, 
especialmente em momentos de cortes orçamentários ou quando as infra-estruturas 
necessárias para a pesquisa são onerosas demais. Reúnem-se várias áreas do conhecimento 
ou disciplinas para compartilhar projetos de trabalho; 

d) Demográficas: Acontece quando em uma instituição docente e/ou de pesquisa, por falta de 
especialistas, obrigam-se os existentes a assumir novas e diferentes disciplinas; 

e) Demandas sociais: Em momentos nos quais a sociedade exige novas especialidades surgem 
novos estudos das instituições universitárias para enfrentar a complexidade dos problemas; 

f) Epistemológicas: Acontecem quando em momentos de crises dentro de uma disciplina, 
quando se tornam visíveis suas dificuldades para enfrentar problemas que são da sua 
competência por tradição e tipo de especialidade, tomam-se emprestados de outras 
disciplinas marcos teóricos, métodos, procedimentos ou conceitos que, incorporados ao 
corpo tradicional dessa disciplina, têm possibilidade de resolver os problemas detectados; 

g) As disputas e rivalidades entre disciplinas por um determinado âmbito ou objeto de trabalho. 
Aumentam cada vez mais as disciplinas que pesquisam e trabalham sobre uma mesma 
parcela da realidade. Esses limites ou parcelas partilhados por diferentes disciplinas acabam 
constituindo a base de um novo e original reagrupamento disciplinar; 

h) A necessidade de prestígio: Quando os pesquisadores de uma disciplina acham que seu 
prestígio corre perigo, quando vêem que seu status e rigor são questionados com muita 
facilidade, utilizam a estratégia de apoiar-se em ciências que ninguém está questionando no 
momento, e passam a usar suas estruturas conceituais, metodologias etc; 

i) O desenvolvimento da ciência: Às vezes, a necessidade de trabalhar e experimentar um 
determinado domínio faz com que se entre em contato com outras disciplinas que já têm 
alguma tradição nessa linha de trabalho, porém que não a desenvolvem com total satisfação, 
mostrando, freqüentemente, distorções em sua compreensão, sugerindo estratégias de 
intervenção pouco exitosas, etc. Desse modo, ocorre uma interação entre disciplinas com a 
finalidade de criar uma nova e original. Normalmente, produz-se uma maior ampliação do 
objeto de estudo, mas ganhando em profundidade e levando em conta um maior número de 
perspectivas. 
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Esses fatores citados causam as interações entre as disciplinas. De acordo com o grau de 

relacionamento entre as diferentes disciplinas existem níveis de interdisciplinaridade. Nos 

últimos anos, houve muitas classificações de modalidades e estilos de interdisciplinaridade 

(SANTOMÉ, 1998). Abaixo, citam-se as classificações encontradas em nossa revisão 

bibliográfica. 

 

De acordo com Fazenda (1996, p.27) em fevereiro de 1970, especialistas de diversos países, 

entre eles C. C. Abt (Estados Unidos) e E. Jantsch (Áustria), propuseram as seguintes 

classificações: 
Disciplina: Conjunto específico de conhecimentos com suas próprias características sobre o plano 
de ensino, da formação dos mecanismos, dos métodos, das matérias. 
Multidisciplina: Justaposição de disciplinas diversas, desprovidas de relação aparente entre elas. 
Ex: música + matemática + história. 
Pluridisciplina: Justaposição de disciplinas mais ou menos vizinhas nos domínios do 
conhecimento. Ex: domínio científico: matemática + física. 
Interdisciplina: Interação existente entre duas ou mais disciplinas. Essa interação pode ir da 
simples comunicação de idéias à integração mútua dos conceitos diretores da epistemologia, da 
terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização referentes ao ensino 
e à pesquisa. Um grupo interdisciplinar compõe-se de pessoas que receberam sua formação em 
diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) com seus métodos, conceitos, dados e termos 
próprios. 
Transdisciplina: Resultado de uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas (ex. 
Antropologia considerada como “a ciência do homem e de suas obras”, segundo a definição de 
Linton). 
 

Piaget2 (1979 apud Santomé, 1998, p.70) hierarquiza outros níveis de colaboração e 

integração entre disciplinas: 
a) Multidisciplinaridade. O nível inferior de integração. Ocorre quando, para solucionar um 

problema, busca-se informação e ajuda em várias disciplinas, sem que tal interação 
contribua para modificá-las ou enriquecê-las. Esta costuma ser a primeira fase da 
constituição de equipes de trabalho interdisciplinar, porém não implica em que 
necessariamente seja preciso passar a níveis de maior cooperação. 

b) Interdisciplinaridade. Segundo nível de associação entre disciplinas, em que a cooperação 
entre várias disciplinas provoca intercâmbios reais; isto é, existe verdadeira reciprocidade 
nos intercâmbios e, conseqüentemente, enriquecimentos mútuos. 

c) Transdisciplinaridade. É a etapa superior de integração. Trata-se da construção de um 
sistema total, sem fronteiras sólidas entre as disciplinas, ou seja, de uma teoria geral de 
sistemas ou de estruturas, que inclua estruturas operacionais, estruturas de regulamentação e 
sistemas probabilísticos, e que una estas diversas possibilidades por meio de transformações 
reguladas e definidas. 

 
Andrade (1998, p.95) define: 

Multidisciplinar – modelo fragmentado em que há justaposição de disciplinas diversas, sem 
relação aparente entre si; 

                                                 
2 PIAGET, Jean. La epistemología de las relaciones interdisciplinares. IN: L. Apostel, G. Berger, a. 
Briggs e G. Michaud: Interdisciplinaridad. Problemas de la Enseñanza y de la Investigación em las 
Universidades. México. Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, 1ª 
reed., p. 153-171. 
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Pluridisciplinar – quando se justapõem disciplinas mais ou menos vizinhas nos domínios do 
conhecimento, formando-se áreas de estudo com conteúdos afins ou coordenação de área, com 
menor fragmentação; 
Interdisciplinar – com nova concepção de divisão do saber, frisando a interdependência, a 
interação, a comunicação existente entre as disciplinas e buscando a integração do conhecimento 
num todo harmônico e significativo; 
Transdisciplinar – quando há coordenação de todas as disciplinas num sistema lógico de 
conhecimentos, com livre trânsito de um campo de saber para outro. 
 

Zabala (2002, p.33-34), na aplicação dos conceitos no campo do ensino, disserta: 
− A multidisciplinaridade é a organização de conteúdos mais tradicional. Os conteúdos 

escolares apresentam-se por matérias independentes umas das outras. As cadeiras ou 
disciplinas são propostas simultaneamente sem que se manifestem explicitamente as 
relações que possam existir entre elas. 

− A pluridisciplinaridade é a existência de relações complementares entre disciplinas mais ou 
menos afins. É o caso das contribuições mútuas das diferentes “histórias” (da ciência, da 
arte, da literatura, etc.) ou das relações entre diferentes disciplinas das ciências 
experimentais.  

− A interdisciplinaridade é a interação de duas ou mais disciplinas. Essas interações podem 
implicar transferências de leis de uma disciplina a outra, originando, em alguns casos, um 
novo corpo disciplinar, como, por exemplo, a bioquímica ou a psicolingüística. 

− A transdisciplinaridade é o grau máximo de relações entre disciplinas, de modo que chega a 
ser uma integração global dentro de um sistema totalizador. Esse sistema facilita uma 
unidade interpretativa, com o objetivo de constituir uma ciência que explique a realidade 
sem fragmentações. Atualmente, trata-se mais de um desejo do que de uma realidade. De 
alguma maneira, seria o propósito da filosofia. 

− A metadisciplinaridade, como dissemos, não implica nenhuma relação entre disciplinas. Ela 
se refere ao ponto de vista ou à perspectiva sobre qualquer situação ou objeto, mas não é 
condicionada por apriorismos disciplinares. 

 
Propondo um número maior de níveis para a interdisciplinaridade, Nicolescu (1999, p. 45-46) 

define: 
A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina por 
várias disciplinas ao mesmo tempo. 
A interdisciplinaridade diz respeito à transferência de métodos de uma disciplina para outra. 
Podemos distinguir três graus de interdisciplinaridade: 

a) Um grau de aplicação. Por exemplo, os métodos de física nuclear transferidos para a 
medicina levam ao aparecimento de novos tratamentos para o câncer; 

b) Um grau epistemológico. Por exemplo, a transferência de métodos da lógica formal para o 
campo do direito produz análises interessantes na epistemologia do direito; 

c) Um grau de geração de novas disciplinas. Por exemplo, a transferência dos métodos da 
matemática para o campo da física gerou a física-matemática[...]. 

A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está o mesmo 
tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu 
objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do 
conhecimento. 
 

De 7 a 12 de setembro de 1970, realizou-se um seminário, em Nice, com 21 representantes de 

países membros da OCDE (Organization de Cooperation et de Développement Economique), 

intitulado “Seminaire sur la Pluridisciplinarité et l’Interdisciplinarité dans lês Universités”. 

Um dos objetivos era analisar os conceitos de interdisciplinaridade. Entre os especialistas 

podiam-se encontrar: H. Heckhausen, J. Piaget, E. Jantsch, M. Boisot e A. Lichnerowicz 

(FAZENDA, 1996).  
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Com dados extraídos da publicação da OCDE (L’Interdisciplinarité: problèmes 

d’enseignement et de recherche dans lês Universités), foi organizado um quadro com a 

correspondência terminológica empregada por quatro participantes: Guy Michaud (França), 

H. Heckhausen (Alemanha), M. Boisot (França) e E. Jantsch (Áustria) (FAZENDA, 1996): 
 

Quadro 1 - Níveis de relacionamento entre as disciplinas 

G. MICHAUD 

pp. 292 ss. 

H. HECKHAUSEN 

pp. 83 ss. 

M. BOISOT 

pp. 90 ss. 

E. JANTSCH 

pp. 98 ss. 

Disciplinaridade Disciplinaridade --------------------- Multidisciplinaridade 

Multidisciplinaridade Interdisciplinaridade 

Heterogênea 

Pseudo-Interdisci-

plinaridade 

Interdisciplinaridade 

Restritiva 

Pluridisciplinaridade 

Interdisciplinaridade 

Interdisciplinaridade 

Linear; Cruzada, Aux. 

Estrutural 

Int. Auxiliar 

Int. Complementar 

Int. Unificadora 

Int. Linear 

Int. Estrutural 

Disciplinaridade Cruzada 

Interdisciplinaridade 

Transdisciplinaridade ---------------------- --------------------- Transdisciplinaridade 

FONTE: Fazenda, 1996 

 
A autora cita os conceitos de três desses autores. De acordo com Fazenda (1996, p. 30), 

Heckhausen define disciplinaridade e cinco tipos de relacionamentos entre as disciplinas: 
Disciplinaridade: Exploração científica especializada de um domínio determinado e homogêneo de 
estudos, exploração que consiste em fazer surgir novos conhecimentos que se substituem a outros 
mais antigos. 
Interdisciplinaridade Heterogênea: Este tipo é dedicado à combinação de programas 
diferentemente dosados, onde é necessário adquirir-se uma visão geral não aprofundada, mas 
superficial (poderia dizer-se de caráter enciclopédico), dedicado a pessoas que iriam tomar 
decisões bastante heterogêneas, e que precisarão de muito bom senso. 
Pseudo-interdisciplinaridade: Para realizar a interdisciplinaridade, partem do princípio que uma 
interdisciplinaridade intrínseca poderia estabelecer-se entre as disciplinas que recorrem aos 
mesmos instrumentos de análise. 
Interdisciplinaridade Auxiliar: Utilização de métodos de outras disciplinas. Admite um nível de 
integração ao menos teórico. 
Interdisciplinaridade Complementar: Certas disciplinas aparecem sob os mesmos domínios 
materiais, juntam-se parcialmente, criando assim relações complementares entre seus respectivos 
domínios de estudo. 
Interdisciplinaridade Unificadora: Esse tipo de interdisciplinaridade advém de uma coerência 
muito estreita, dos domínios de estudo de duas disciplinas. 
 

Segundo Fazenda (1996, p. 34), Boisot define três tipos de interdisciplinaridade: 
Interdisciplinaridade Linear: em que um conjunto de leis de uma disciplina pode ser aplicada com 
sucesso a outras (corresponderia à Interdisciplinaridade Auxiliar em Heckhausen). Segundo 
Boisot, a denotação linear advém da possibilidade de um modelo ser comum as duas ou mais 
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disciplinas, ou seja, quando houver a possibilidade de um conjunto de leis de determinada 
disciplina, adaptar-se à outra. 
Interdisciplinaridade Estrutural: a interação de duas ou mais disciplinas resulta na criação de um 
campo de leis, compondo a ossatura de uma nova disciplina. (corresponderia a 
Interdisciplinaridade Unificadora em Heckhausen) 
Interdisciplinaridade Restritiva: em dado projeto, cada disciplina delimita seu raio de ação, 
impondo certas restrições ou barreiras à interação com as demais (corresponderia à Pseudo-
Interdisciplinaridade em Heckhausen). A expressão restritiva refere-se ao fato de não existirem 
interações entre as disciplinas, cada uma delimita seu próprio campo de ação. 
 

De todas as classificações e possíveis níveis de interdisciplinaridade, a mais divulgada e 

conhecida é a de Erich Jantsch, que a apresentou no Seminário da OCDE de 1979. Na maioria 

dos simpósios e congressos sobre essa temática, reaparece, com muita freqüência, esta 

classificação. Por exemplo, em 1983, no Simpósio da UNESCO em Bucareste, George 

Vaideanu a repetiu (SANTOMÉ, 1998). 

 

O autor define cinco níveis de relacionamento entre as disciplinas, os quais serão analisados 

nos próximos tópicos: 
1. Multidisciplinaridade; 
2. Pluridisciplinaridade; 
3. Disciplinaridade cruzada; 
4. Interdisciplinaridade e 
5. Transdisciplinaridade. 

 

 

3.3.1.1  Multidisciplinaridade 

Jantsch (1970 apud Japiassu, 1976, p. 73) define a multidisciplinaridade como: “gama de 

disciplinas que propomos simultaneamente, mas sem fazer aparecer as relações que podem 

existir entre elas”. 

 

Na multidisciplinaridade, tem-se o nível mais baixo de integração, a comunicação entre as 

diversas disciplinas fica reduzida a um mínimo. Na verdade, pode-se dizer que se trata de uma 

mera justaposição de matérias diferentes, oferecidas de maneira simultânea, com uma 

intenção de esclarecer seus elementos comuns, mas não se explicitam, claramente, as relações 

entre elas. 

 

De acordo com Santomé (1998, p. 71) 
A experiência tem demonstrado que os alunos não transferem espontaneamente para o resto das 
matérias aquilo que aprendem em uma disciplina, nem o utilizam para enfrentar situações reais nas 
quais esse conhecimento torna-se mais preciso. A informação assim adquirida tem muitas 
possibilidades de permanecer em compartimentos incomunicados. Isto também incidirá 
negativamente na motivação para continuar aprendendo. 
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Representando, graficamente, a multidisciplinaridade tem-se: 

Figura 1 – Multidisciplinaridade 
FONTE: Santomé, 1998 

 
Cada retângulo representa uma disciplina, verifica-se que não existem interações entre elas. 

 

 

3.3.1.2  Pluridisciplinaridade 

Jantsch (1970 apud Japiassu, 1976, p. 73) define a pluridisciplinaridade como: “justaposição 

de diversas disciplinas situadas geralmente num mesmo nível hierárquico e agrupadas de 

modo a fazer aparecer as relações entre elas.” 

 

Na pluridisciplinaridade existe uma justaposição das disciplinas de um mesmo setor do 

conhecimento em períodos semelhantes, trata-se de uma forma de cooperação que visa 

melhorar as relações entre essas disciplinas. Porém, é uma comunicação que não modifica 

internamente cada disciplina, pois vem a ser uma relação de mera troca de informações, uma 

simples acumulação de conhecimentos. 

 

Segundo Santomé (1998, p. 72): 
Uma estratégia de ensino e aprendizagem que adote esta perspectiva pluridisciplinar permite que 
os alunos realizem mais facilmente operações de transferência de conteúdos e procedimentos, 
embora neste caso a intercomunicação se circunscreva a situações e fenômenos com certa 
semelhança. Naturalmente, o poder motivador desta perspectiva é superior a multisciplinar. Os 
alunos e alunas têm mais possibilidades de enfrentar situações mais próximas à vida cotidiana; ao 
poderem se basear em contextos mais amplos do que os permitidos pelo estudo de apenas uma 
disciplina, as exemplificações podem servir melhor como alimento da curiosidade. 
 

A representação gráfica da pluridisciplinaridade é: 

 

Figura 2  – Pluridisciplinaridade 

FONTE: Santomé, 1998 
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Na pluridisciplinaridade, a posição de cada disciplina, em um currículo, é escolhida com o 

objetivo de melhorar as relações entre elas em cada período. 

 

 

3.3.1.3  Disciplinaridade Cruzada 

Jantsch (1979 apud Fazenda, 1996, p. 37) define a disciplinaridade cruzada como: 

“axiomática de uma só disciplina, imposta a outras disciplinas do mesmo nível hierárquico”. 

 

Na disciplinaridade cruzada, a possibilidade de comunicação é desequilibrada, pois uma das 

disciplinas é dominante perante as outras. Os conceitos e métodos de uma disciplina são 

impostos às outras que não se encontram no mesmo nível hierárquico da principal.  

 

Santomé (1998, p. 72) exemplifica: “Existe um controle rígido imposto por um objetivo de 

uma disciplina concreta, por exemplo, quando o uso de métodos de pesquisa próprios de uma 

matéria são transferidos mecanicamente para outras.” 

 

Trata-se de um aumento do relacionamento entre as disciplinas, porém criando-se uma rígida 

polarização que cruza as disciplinas rumo à axiomática dessa disciplina de maior prestígio e 

poder (SANTOMÉ, 1998). Santomé (1998, p. 73) comenta que a disciplinaridade cruzada, 

também, é fruto das concepções reducionistas de algumas escolas e especialidades científicas: 
Pode-se observar como algumas disciplinas tratam de impor uma espécie de monopólio sobre as 
explicações de muitos fenômenos sociais e naturais. Trata-se de uma tentativa de apropriar-se da 
capacidade de intervir sozinha e com exclusividade em determinadas parcelas profissionais, 
reduzindo todas as análises efetuadas e as propostas de intervenção às provenientes de suas 
próprias especialidades. Tudo é reduzido às dimensões próprias da especialidade representada pela 
pessoa que fala. Um exemplo destas tendências reducionistas e, portanto, anexionistas pode ser 
visto quando aqueles que possuem uma formação sociológica ou psicológica querem reduzir tudo 
à sociologia ou à psicologia, etc. 
 

A representação gráfica da disciplinaridade cruzada é: 

Figura 3 - Disciplinaridade Cruzada 

FONTE: Santomé, 1998 

 

As interações entre as disciplinas são desequilibradas, pois existe uma hierarquia entre elas. 
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3.3.1.4  Interdisciplinaridade 

Jantsch (1970 apud Japiassu, 1976, p. 73) define a interdisciplinaridade como: “axiomática 

comum a um grupo de disciplinas conexas e definidas num nível hierárquico imediatamente 

superior, o que induz a noção de finalidade”. 

 

Na interdisciplinaridade se estabelece uma interação entre duas ou mais disciplinas, em que 

cada disciplina em contato é modificada e passa a depender, claramente, das outras. O 

enriquecimento é recíproco e acontece uma transformação de suas metodologias de pesquisa e 

de seus conceitos (SANTOMÉ, 1998). No mesmo sentido Fazenda (1996, p. 41) define: 
Interdisciplinaridade é um termo utilizado para caracterizar a colaboração existente entre as 
disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência (Exemplo: Psicologia e 
seus diferentes setores: Personalidade, Desenvolvimento Social etc.). Caracteriza-se por uma 
intensa reciprocidade nas trocas, visando um enriquecimento mútuo. 
 

De acordo com Santomé (1998, p. 73- 74) 
O ensino baseado na interdisciplinaridade tem um grande poder estruturador, pois os conceitos, 
contextos teóricos, procedimentos, etc., enfrentados pelos alunos encontram-se organizados em 
torno de unidades mais globais, de estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas por 
várias disciplinas. Além disso, depois fica mais fácil realizar transferências das aprendizagens 
assim adquiridas para outros contextos disciplinares mais tradicionais. Alunos e alunas com uma 
educação mais interdisciplinar estão mais capacitados para enfrentar problemas que transcendem 
os limites de uma disciplina concreta e para detectar, analisar e solucionar problemas novos. 
 

Representando, graficamente, a interdisciplinaridade tem-se: 

 

Figura 4 – Interdisciplinaridade 

FONTE: Santomé, 1998 

 

Na interdisciplinaridade existe a interdependência entre as disciplinas, a interação as 

transforma, o enriquecimento é mútuo. O quadrado superior representa o contexto, o objeto de 

estudo, ou a finalidade a qual as outras disciplinas estão ligadas.  
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3.3.1.5  Transdisciplinaridade 

Jantsch (1970 apud Japiassu, 1976, p. 73) define a transdisciplinaridade como: “coordenação 

de todas as disciplinas e interdisciplinas do sistema de ensino inovado, sobre a base de uma 

axiomática geral”. 

 

Na transdisciplinaridade, os limites entre as diversas disciplinas desaparecem. O nível de 

cooperação e integração é tão alto que já se pode falar do aparecimento de uma nova 

macrodisciplina. Ela aceita uma transcendência (SANTOMÉ, 1998). 

 

De acordo com Santomé (1998, p. 74): 
Dentro dessa perspectiva transdisciplinar, de maior integração e que vai muito além dos limites de 
uma disciplina concreta, poderíamos situar, segundo Raymond C. Miller (1982), marcos teóricos 
como a teoria geral de sistemas, o estruturalismo, a fenomenologia, o marxismo. Existem pessoas 
que preferem outras denominações para esta classe de abordagens interdisciplinares, como: 
“metadisciplinaridade” ou “metadisciplinas”, “supradisciplinaridade”, “onidisciplinaridade” ou 
“transdisciplinaridade”. 
 

A transdisciplinaridade pode ser considerada como o nível mais alto das relações 

estabelecidas na multi, pluri, disciplinaridade cruzada e interdisciplinaridade. De acordo com 

muitos estudiosos do assunto, trata-se de um “sonho” para os atuais níveis de relacionamento 

entre as disciplinas (FAZENDA, 1996).  

 

A representação gráfica da transdisciplinaridade é: 

Figura 5  – Transdisciplinaridade 

FONTE: Santomé, 1998 
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Não existem limites entre as disciplinas, trata-se de marcos teóricos como o marxismo, a 

fenomenologia, a antroposofia, ou seja, visões totalitárias da realidade. 

 

 

3.3.2 Pesquisa Interdisciplinar 

No tópico anterior, foram analisadas as formas de relacionamento entre as disciplinas. 

Abaixo, investiga-se a interdisciplinaridade em outro aspecto: a pesquisa. 

 

Em um Seminário Internacional organizado pelo CERI (Centro para Pesquisa e Inovação do 

Ensino) sobre a Pluridisciplinaridade e a Interdisciplinaridade nas Universidades, em 1970, 

uma das questões que obteve maior grau de consenso foi a crescente complexidade dos 

problemas enfrentados pelas sociedades modernas, nas quais as mudanças ocorrem a grande 

velocidade, exigindo políticas científicas que fomentem o trabalho e a pesquisa 

interdisciplinar (SANTOMÉ, 1998). 

 

Na história da ciência, realizaram-se grandes projetos interdisciplinares, por exemplo, a 

fabricação da bomba atômica e os projetos espaciais da NASA, os quais reuniram 

especialistas em diferentes campos de conhecimento como física, biologia, medicina, 

engenharia, química etc. Porém, não é apenas em perspectivas militares que a pesquisa 

interdisciplinar tem um peso destacado, em outras áreas bem diferentes, como o pacifismo e a 

ecologia, encontram-se trabalhos interdisciplinares; suas análises, propostas e soluções 

baseiam-se, também, em equipes de especialistas de uma grande variedade de campos de 

conhecimento (SANTOMÉ, 1998).  

 

Através desta revisão bibliográfica, verificou-se que as principais características de uma 

pesquisa interdisciplinar são: possuir especialistas de diferentes áreas e analisar o mesmo 

objeto por meio de conceitos de diferentes disciplinas. Por exemplo, Japiassu (1976, p. 72) 

diz: “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e 

pelo grau de integração real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”. 

No mesmo sentido, Krasilchik (1998, p. 42) comenta: 
Sem dúvida o fator preponderante, nessa nova reorganização, é reunir pessoas de diferentes 
formações que proponham outras formas de resolver novas questões ou, inversamente, para 
provocar a formação de grupos ecléticos que se proponham a resolver um problema comum. 
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A autora explica que a organização do projeto Genoma da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (Fapesp) levou em consideração esse fator preponderante para um 

trabalho interdisciplinar. Krasilchik (1998, p. 43) reforça: “Essa constituição de grupos com 

competências diversas que buscam resolver problemas que lhes são apontados ou que eles 

mesmos identificaram é a base do trabalho interdisciplinar.” 

 

No mesmo sentido, Piaget disserta que a finalidade da pesquisa interdisciplinar é buscar uma 

reorganização dos âmbitos do saber, por meio de uma série de interações construtivas que 

ultrapassem as limitações que impedem o avanço da ciência. O autor chama a atenção para o 

potencial das interações já realizadas, como a sociolingüística, a bioquímica, a biotecnologia, 

a físico-química, as ciências da educação etc (SANTOMÉ, 1998).  

 

Embora não existam fixados, rigidamente, os passos para a realização de uma pesquisa 

interdisciplinar, podem-se estabelecer alguns que começam a trazer indícios de suas 

características (KLEIN, 1990): 
1) Definir o problema; 
2) Identificar os conhecimentos que serão necessários, as disciplinas que serão visitadas; 
3) Verificar as questões que serão pesquisadas; 
4) Planejar os estudos ou pesquisas que serão realizados; 
5) Levantar todo o conhecimento atual sobre o assunto e buscar novas informações; 
6) Resolver os conflitos entre as disciplinas e definir um vocabulário comum; 
7) Manter e cultivar a comunicação por meio de encontros e interações freqüentes; 
8) Analisar todas as contribuições, comparando-as e verificando sua adaptabilidade, adequação e 

relevância; 
9) Reunir e integrar os dados obtendo um modelo coerente; 
10) Concordar ou não com a resposta ou solução oferecida; 
11) Verificar e planejar o futuro da pesquisa e da equipe de trabalho. 
 

Continuando a busca pelas principais características de uma pesquisa interdisciplinar, pode-se 

analisar seu caminho, em que muitas dificuldades são encontradas. Dez etapas podem ser 

detectadas no desenvolvimento de um projeto interdisciplinar (SJÖLANDER apud 

SANTOMÉ, 1998): 
1. Cantando as velhas canções. Os pesquisadores consomem o tempo se apresentando, 

comentando seu trabalho e respondendo a todos os problemas. Existem muitos grupos de 
pesquisa que nunca passam dessa etapa, especialmente se forem grupos de trabalho de pouca 
duração. 

2. Todos os que estão do outro lado não sabem nada. A partir das análises e avaliações realizadas 
por cada pessoa, começam a ser detectadas deficiências nas propostas e na realização do 
trabalho. Algumas pessoas o abandonam nessa fase, pois pensam que continuar seria uma 
perda de tempo. 

3. O refúgio em abstrações para o encontro de um fundamento comum. Quanto mais abstratas 
forem as coisas, mais fácil será concordar. Nessa etapa, freqüentemente, ocorrem dois tipos de 
problemas. Um, deprimir-se tentando buscar logo resultados concretos. Outro, permanecer 
indefinidamente nessa etapa. 
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4. O mal-estar começa quando os parceiros perguntam sobre as formas de definir determinados 
termos técnicos, descobrem seus usos mais generalizados, as variedades e discrepâncias de 
vocábulos filosóficos, etc. Uma das soluções mais comuns, nesse momento, é o 
desenvolvimento de um jargão específico do grupo, embora isso, também, possa converter-se 
em um obstáculo para integrar novos membros ao grupo. 

5. O pulo de pedra em pedra em um pântano. Os participantes começarão a concentrar suas 
atenções em determinadas áreas. Alguns estarão mais preocupados por questões 
metodológicas, outros pelo grau de experimentalidade, outros se interrogarão sobre os 
problemas referentes ao modelo teórico mais geral no qual o trabalho será enquadrado, etc. 
Essas discussões levarão as pessoas da equipe a pularem, constantemente, de um tema para o 
outro. 

6. Os pesquisadores passam a construir uma estrutura e uma linguagem comum que pode servir 
como fundamento para um trabalho muito mais rico e proveitoso. Trata-se de uma etapa que 
requer seu tempo e na qual, também, existe o risco de fracassar e não passar para a seguinte. 

7. O grande fracasso. O desespero surge quando se sentem obrigados a elaborar algum tipo de 
relatório sobre as atividades realizadas, bem como uma avaliação dos resultados obtidos até o 
momento, seus interesses podem se reavivar ainda com maior intensidade. Muitos projetos 
terminam nessa fase, justamente quando poderiam começar a dar bons frutos. 

8. A questão: O que está acontecendo comigo? Os pesquisadores que chegam, nessa fase, podem 
se surpreender. Geralmente, sofreram muito mais mudanças do que podem conscientizar e 
somente compreendem isso quando retornam aos seus lugares originais de trabalho ou quando 
descrevem os resultados para outros colegas de suas próprias disciplinas. É freqüente que se 
convertam nos melhores defensores das disciplinas com as quais estiveram interagindo. 

9. Conhecendo o inimigo. Nasce um interesse por conhecer mais profundamente outras 
disciplinas, não só pelo projeto no qual se está comprometido, mas também para compreender 
melhor outras estruturas conceituais, princípios, procedimentos e modos de pensar. 

10. O real começo. Depois do trabalho realizado, dos diversos encontros do grupo interdisciplinar 
e da surpresa geralmente favorável com a tarefa realizada, é que, realmente, começa o 
verdadeiro trabalho interdisciplinar. 

 
De acordo com essa revisão bibliográfica, verifica-se que as principais características da 

pesquisa interdisciplinar são: a reunião de especialistas de diversas áreas e a análise do 

mesmo objeto de estudo por diferentes disciplinas. Essas características são analisadas neste 

estudo por meio de pesquisa empírica. 

 

 

3.3.3 Atitude Interdisciplinar 

Os autores que dissertam sobre a interdisciplinaridade, definindo-a como atitude, estão se 

referindo à postura que os integrantes do processo educacional e de pesquisa devem possuir 

para que o projeto se concretize. Eles dissertam que, mesmo havendo integração entre as 

disciplinas no currículo, havendo especialistas de diferentes áreas em um projeto de pesquisa, 

não se pode dizer com certeza que há interdisciplinaridade, pois se não existe intenção, atitude 

interdisciplinar, não ocorrerão verdadeiras interações (FERREIRA e FAZENDA, 1998). 

 

Nesse sentido, Fazenda (1998, p. 444) comenta: “A lógica que a Interdisciplinaridade 

imprime é a da invenção, da descoberta, da pesquisa, da produção científica, porém gestada 

num ato de vontade, num desejo planejado e construído em liberdade”. 
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Ferreira e Fazenda (1996, p.33), defendendo a utilização do termo como atitude, o introduz 

com uma metáfora: 
[...] o conhecimento é uma sinfonia. Para a sua execução será necessária a presença de muitos 
elementos: os instrumentos, as partituras, os músicos, o maestro, o ambiente, a platéia, os 
aparelhos eletrônicos etc. 
A orquestra está estabelecida. Todos os elementos são fundamentais descaracterizando, com isso, a 
hierarquia de importância entre os membros. Durante os ensaios as partes se ligam, se sobrepõem e 
se justapõem num movimento contínuo, buscando um equilíbrio entre as paixões e desejos 
daqueles que a compõem. 
O projeto é único: a execução da música. Apesar disso, cada um na orquestra tem sua 
característica, que é distinta. Cada instrumento possui elementos que o distinguem dos demais. O 
violino é diferente do piano, tanto na forma como na maneira de ser tocado. A integração é 
importante, mas não é fundamental. Isto porque na execução de uma sinfonia é preciso a harmonia 
do maestro e a expectativa daqueles que assistem. 
Também na construção do conhecimento a integração das muitas ciências não garante a sua 
perfeita execução. A interdisciplinaridade surge, assim, como possibilidade de enriquecer e 
ultrapassar a integração dos elementos do conhecimento. 
 

A autora conclui sua concepção do termo como atitude, dizendo: 
Apesar de não possuir definição estanque, a interdisciplinaridade precisa ser compreendida para 
não haver desvio na sua prática. A idéia é norteada por eixos básicos como: a intenção, a 
humildade, a totalidade, o respeito pelo outro etc. O que caracteriza uma prática interdisciplinar é 
o sentimento intencional que ela carrega. Não há interdisciplinaridade se não há intenção 
consciente, clara e objetiva por parte daqueles que a praticam. Não havendo intenção de um 
projeto, podemos dialogar, inter-relacionar e integrar sem, no entanto, estarmos trabalhando 
interdisciplinarmente. 
A apreensão da atitude interdisciplinar garante, para aqueles que a praticam, um grau elevado de 
maturidade. Isso ocorre devido ao exercício de uma certa forma de encarar e pensar os 
acontecimentos. Aprende-se com a interdisciplinaridade que um fato ou solução nunca é isolado, 
mas sim conseqüência da relação entre muitos outros. 
 

Fazenda (1998, p. 441), dissertando sobre atitude interdisciplinar: “Por atitude interdisciplinar 

entendo algo que não pode ser apenas explicado, porém vivido, que não pode ser apenas 

analisado, porém sentido, que não pode se apenas refletido, porém intuído”. 

 

A autora acredita que o recurso básico e pouco utilizado da pesquisa interdisciplinar é o da 

intuição, mas nascida de um profundo mergulho nas teorias e historicidades das disciplinas 

envolvidas no projeto (FAZENDA, 1998).  

 

Outra característica da atitude interdisciplinar é o exercício da ambigüidade, procurando um 

ponto de equilíbrio, pois as fontes novas de saber, vivenciadas no conhecimento 

interdisciplinar, permitem reconhecer que as estruturas atuais foram geradas no passado. 

Passa-se a desejar a ruptura total com elas. Mas a atitude de espera e paciência é fundamental 

para o equilíbrio, procura-se construir sem destruir o que já existe (FAZENDA, 1998). 

Fazenda (1998, p. 443) comenta: 
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Alterar violentamente o curso dos fatos não é próprio de uma educação que abraça a 
interdisciplinaridade. Ela exige que se prove aos poucos, o gosto que tem a paixão por formar até 
nos embebedarmos dela, porém o sentido que um trabalho interdisciplinar desperta e para o qual 
não estamos preparados é o da sabedoria, de aprender a intervir sem destruir o construído. 
 

Fazenda ao discorrer sobre a principal característica da pesquisa interdisciplinar, a de possuir 

especialistas de diferentes formações, traça como atitude interdisciplinar o respeito que deve 

existir entre os especialistas. Ela denomina essa característica de “parceria” (FAZENDA, 

2002). De acordo com Fazenda (2002, p. 86): 
A primeira das evidências, constatada após múltiplas observações, descrições e análises de 
projetos interdisciplinares em ação, é de que a premissa que mais fundamentalmente predomina é a 
do respeito ao modo de ser de cada um, ao caminho que cada um empreende em busca de sua 
autonomia – portanto, concluímos que a interdisciplinaridade decorre mais do encontro entre 
indivíduos do que entre disciplinas.  
 

Em se tratando de ensino, Andrade (1998) comenta que o primeiro passo para um ensino 

interdisciplinar é uma mudança de atitude dos envolvidos no processo. Abaixo, citam-se sete 

atitudes interdisciplinares que os participantes do processo educacional precisam adotar: 
a) O perceber-se interdisciplinarmente, resgatar sua própria inteireza, sua unidade, a 

valorização da totalidade dos conhecimentos adquiridos pelo indivíduo; 
b) Estar atento aos aspectos históricos, suas origens, causas, conseqüências e significações, 

aprender a contextualizar os conteúdos; 
c) A valorização do trabalho em parceria, em equipe interdisciplinar (corpo docente e 

discente), estabelecendo relações entre as diversas disciplinas e atividades do currículo; 
d) O desenvolvimento das atitudes de busca, de pesquisa, de transformação, construção, 

investigação e descoberta; 
e) A definição de uma base teórica única como eixo norteador de todo o trabalho escolar, seja 

ideológica (que tipo de profissional se quer formar), psicopedagógica (que teoria de 
aprendizagem será utilizada) ou relacional (como serão as relações interpessoais); 

f) Uma real revisão curricular integrando conteúdos afins, analisando e refazendo os 
programas, procurando uma integração e evitando repetições de conteúdos; 

g) Incentivar a pesquisa como integradora da teoria com a prática, aproximando os alunos da 
vida real, estimulando a iniciativa, a criatividade, a cooperação e a co-responsabilidade 
(ANDRADE, 1998). 

 
De acordo com a revisão bibliográfica, identificaram-se quatro características de uma atitude 

interdisciplinar, as quais serão utilizadas nas análises da pesquisa empírica: 
1. O incentivo à pesquisa: como um instrumento de aproximação da teoria com a prática 

(ANDRADE, 1998) (FAZENDA, 2002). 
2. A prática da intuição na pesquisa: levantada a partir do profundo conhecimento dos conceitos e 

das histórias das disciplinas envolvidas no projeto (FAZENDA, 1998); 
3. O exercício da ambigüidade na pesquisa: questionar para transformar e construir (FAZENDA, 

1998); 
4. A parceria na pesquisa: o respeito e a humildade perante os integrantes do grupo (ANDRADE, 

1998) (FAZENDA, 1998). 
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3.4 Pesquisa Contábil no Brasil 

 

Nesse tópico, analisam-se as características da pesquisa e do ensino contábil no Brasil, 

levantando um painel atual e buscando identificar características interdisciplinares. De acordo 

com Oliveira (2001, p.2): 
A contribuição do cientista para o enriquecimento coletivo do saber é estimada através da sua 
produção científica, que está fundada na pesquisa. Os meios formais, pelos quais se processa a 
comunicação científica, em sua versão primária, abrangem periódicos, teses, dissertações, 
relatórios, anais e atas de congressos, patentes, sendo estes alguns dos exemplos de canais formais 
primários. 
 

No Brasil, devido à escassez de institutos de pesquisa e órgãos financiadores de pesquisa, é 

nas Universidades que se realiza a maior parte das pesquisas contábeis. Oliveira (2001, p.6) 

comenta: 
Os indivíduos com formação para realizarem a atividade científica de pesquisa são oriundos das 
Universidades, notoriamente aqueles que realizaram cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu 
e que investem em cursos de reciclagem e atualização [...] 
 

No mesmo sentido, Frezatti e Borba (2000, p.50) dissertam: “As publicações acadêmicas são 

importantes pontos de sustentação do trabalho científico desenvolvido no mundo”. 

 

Tratando-se de pesquisa científica, na graduação existem autores que a compreendem como 

uma característica interdisciplinar. Fazenda (2002, p.88) disserta: “[...] aprender a pesquisar, 

fazendo pesquisa, é próprio de uma educação interdisciplinar [...]”. 

 

Severino (2002, p.21) apóia o incentivo à pesquisa na graduação quando diz: 
De fato, a pesquisa e a reflexão são os objetos finais da vida científica universitária: se isso se 
concretiza quase só na pós-graduação, não se pode perder de vista que a graduação deve ser 
irrefutavelmente e apesar de todos os fatos em contrário, uma rigorosa iniciação à pesquisa e 
à reflexão. (grifo nosso) 
 

Reforçando essa visão, Fazenda (2002, p.88) comenta: 
[...] os projetos interdisciplinares, em nível de universidade, têm procurado na busca de 
superação da dicotomia ensino/pesquisa, transformar as salas de aula dos cursos de graduação 
em locais de pesquisa, e não esperar que a pesquisa fique reservada apenas à pós-graduação. 
(grifos nossos) 
 

Logo, para o presente trabalho se torna importante analisar o ensino superior contábil 

brasileiro como principal fonte de pesquisas, seus cursos de graduação e pós-graduação. 

Nesse tópico, analisam-se a produção científica contábil no Brasil, suas teses, dissertações, 

periódicos e suas respectivas áreas de concentração, com o objetivo de contribuir com um 

painel do ensino e da pesquisa contábil e verificar se esses apresentam características 

interdisciplinares. 
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Para possuir uma visão do universo no qual se inserem os cursos de graduação em Ciências 

Contábeis, o Censo Educacional 2002 do Sistema de Avaliação do INEP permite que se 

verifique o atual estágio do ensino superior no Brasil. 

 

O levantamento registrou a existência, em 2002, de 14.399 cursos de graduação presenciais 

no país, oferecidos por 1.637 instituições de ensino superior, os quais possuíam mais de 3,4 

milhões de alunos matriculados. Podem-se analisar esses dados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Cursos de Graduação, Instituições de Ensino Superior e Alunos Matriculados – Brasil – 2002 

 Total Geral  Unidade da Federação / Categoria 
Administrativa 

Total  Capital   Interior  
 CURSOS        

Brasil      14.399        4.909        9.490  
  Pública        5.252        1.578        3.674  

  Federal        2.316        1.191        1.125  
  Estadual        2.556           387        2.169  
  Municipal           380  - 380  

  Privada        9.147        3.331        5.816  
  Particular        5.236        2.050        3.186  
  Comun/Confes/Filant   

3.911 
  

1.281 
   

2.630  
 INSTITUIÇÕES        

Brasil       1.637          592        1.045  
  Pública           195            72          123  

  Federal            73             48             25  
  Estadual           65   

24 
            41  

  Municipal 57  -             57  
  Privada        1.442          520 922  

  Particular        1.125         413          712  
  Comun/Confes/Filant          317          107           210  

 MATRÍCULAS        
Brasil 3.479.913 1.585.553 .894.360  

  Pública 1.051.655    460.483    591.172  
  Federal    531.634    349.345    182.289  
  Estadual    415.569    111.138    304.431  
  Municipal    104.452  -    104.452  

  Privada 2.428.258 1.125.070 1.303.188  
  Particular 1.261.901    614.716    647.185  
  Comun/Confes/Filant 1.166.357    510.354    656.003  

FONTE: Adaptado do INEP 
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Existiam no Brasil, em 2000, um total de 510 cursos de graduação em Ciências Contábeis; 

desses, 116 eram oferecidos por Instituições Públicas e 394 por Instituições Privadas. Em 

2002, o total passou para 641 cursos de graduação em Ciências Contábeis; desses, 125 eram 

oferecidos por Instituições Públicas e 516 por Privadas. Analisando esses dados, verifica-se 

que, em apenas dois anos, o total de cursos superiores em Ciências Contábeis cresceu 26%, 

sendo que o maior responsável foi o crescimento dos cursos das instituições privadas, 31%, 

enquanto que os cursos das instituições públicas cresceram apenas 8%. Podem-se analisar 

esses dados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Nº de Cursos Superiores em Ciências Contábeis – Brasil – 2000 - 2002 

2000 2002 Variação Contabilidade 

Total Públicas  Privadas Total Públicas Privadas Total Públicas  Privadas 

Nº Cursos 510 116 394 641 125 516 26% 8% 31% 
FONTE: Elaborado pelo autor, dados do INEP 

 

Outra análise possível se realiza ao comparar esses dados com o total de cursos de graduação 

do Brasil, essa relação é de 4,5%, ou seja, pode-se dizer que o número de cursos superiores 

em Ciências Contábeis é um dos maiores do país. 

 

Existe no país um maior número de cursos de Ciências Contábeis em instituições privadas, 

logo, como nessas o número de docentes em dedicação integral é mínimo, dispõe-se de baixas 

condições para a realização de pesquisas (NOSSA, 1999). 

 

Conseguiu-se constatar os dizeres do autor em relação ao maior número de cursos de 

Contabilidade em instituições privadas do que em públicas (vide Tabela 2). Para verificar se 

as mesmas características de regime de trabalho dos docentes persistem em 2002, foram 

levantados dados do INEP que podem ser analisados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Número Total de Funções Docentes (Em Exercício e Afastados), em 30/06, por Organização 
Acadêmica e Regime de Trabalho, segundo a Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das  

IES – 2002 

 Total Geral   %  Unidade da 
Federação / 
Categoria 

Administrativa Total   Tempo 
Integral 

 Tempo 
Parcial  

 Horista Total  Tempo 
Integral  

 Tempo 
Parcial  

Horista 

  
Brasil 

  
 242.475  

  
94.464 

  
59.009  89.002 100% 39% 24% 37% 

  
Pública 

  
   92.215  

  
70.004 

  
17.090    5.121 100% 76% 19% 6% 

  
Privada 

  
 150.260  

  
24.460 

  
41.919  83.881 100% 16% 28% 56% 

FONTE: Adaptado do INEP 

 
Logo, constatou-se que as instituições públicas possuem 76% de seus docentes em período 

integral, enquanto as instituições privadas possuem apenas 16%. Outra grande diferença é o 

percentual de docentes em regime horista: as instituições privadas possuem 56% de seus 

docentes nesse regime, enquanto que as instituições públicas possuem apenas 6%. Portanto, 

verifica-se que, como a graduação em Ciências Contábeis apresenta um maior número de 

cursos em instituições privadas, pode-se dizer que existe uma tendência a uma baixa produção 

científica nos cursos superiores em Ciências Contábeis no Brasil. 

 

Na Tabela 4, consegue-se analisar a evolução do número de professores titulados dos cursos 

de graduação do país. Considerando que eles são os principais responsáveis pela produção 

científica, pode-se dizer que a tendência é de um crescimento quantitativo das dissertações, 

teses, artigos etc. 
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Tabela 4 - Distribuição Percentual do Número de Funções Docentes em Exercícios por Grau de Formação, 

segundo a Categoria Administrativa - Brasil - 1994, 1998 e 2002 

Total Pública Privada  Ano  Grau de Formação 

Nº %  Nº % Nº %  

          

1994 Total 141.482 100,0  75.285 100,0 66.197 100,0  

          

 Até Especialização 86.625 61,2  37.167 49,4 49.458 74,7  

 Mestrado 33.531 23,7  21.268 28,2 12.263 18,5  

 Doutorado 21.326 15,1  16.850 22,4 4.476 6,8  

          

1998 Total 165.122 100,0  83.738 100,0 81.384 100,0  

          

 Até Especialização 88.567 53,6  35.121 41,9 53.446 65,7  

 Mestrado 45.482 27,5  25.073 29,9 20.409 25,1  

 Doutorado 31.073 18,8  23.544 28,1 7.529 9,3  

          

2002 Total 227.844 100,0  84.006 100,0 143.838 100,0  

          

 Até Especialização 101.153 44,4  28.894 34,4 72.259 50,2  

 Mestrado 77.404 34,0  23.014 27,4 54.390 37,8  

 Doutorado 49.287 21,6  32.098 38,2 17.189 12,0  

                  

         

FONTE: Adaptado do INEP 

 
Tratando-se dos cursos de Ciências Contábeis, pode-se dizer que ainda existe um pequeno 

número de professores titulados em Contabilidade em relação ao total de cursos de graduação 

no Brasil. Isso se deve ao pequeno número de cursos de pós-graduação stricto sensu em 

Contabilidade.  Pode-se verificar isso através de alguns dados levantados pela Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES). 
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Tabela 5 – Total de Programas e Cursos de Pós-graduação - Brasil - 2004 

Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-

graduação  

GRANDE 

ÁREA 

Total M D F M/D M/F D/F M/D/

F 

Total M D F 

Ciências 

Agrárias  

209 88 3 0 117 0 0 1 328 206 121 1 

Ciências 

Biológicas  

180 47 1 2 126 0 0 4 314 177 131 6 

Ciências Da 

Saúde  

375 124 14 14 211 2 0 10 608 347 235 26 

Ciências 

Exatas E 

Da Terra  

208 82 3 1 115 1 0 6 336 204 124 8 

Ciências 

Humanas  

279 133 3 4 138 0 0 1 419 272 142 5 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas  

225 122 1 21 69 0 0 12 318 203 82 33 

Engenharia

s  

218 97 1 14 96 0 0 10 334 203 107 24 

Lingüística, 

Letras E 

Artes  

109 49 0 0 59 0 0 1 170 109 60 1 

Outras  131 73 7 24 21 3 0 3 161 100 31 30 

Brasil 1.934 815 33 80 952 6 0 48 2.988 1.821 1.033 134 

FONTE: Adaptado do CAPES 

 

De acordo com a tabela, tem-se os seguintes cursos: 

− M: mestrado; 

− D: doutorado; 

− F: Mestrado Profissional 

 

Analisando os dados, verifica-se que existem no Brasil, em 2004, 1.934 programas e 2.988 

cursos de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES. Desse total, 225 programas, 

12%, e 318 cursos, 11%, são da área das Ciências Sociais Aplicadas. Podem ser analisados na 

Tabela 6. 

 

http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='50000004'&nom_garea=CI�NCIAS%20AGR�RIAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='50000004'&nom_garea=CI�NCIAS%20AGR�RIAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='20000006'&nom_garea=CI�NCIAS%20BIOL�GICAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='20000006'&nom_garea=CI�NCIAS%20BIOL�GICAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='40000001'&nom_garea=CI�NCIAS%20DA%20SA�DE&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='40000001'&nom_garea=CI�NCIAS%20DA%20SA�DE&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='10000003'&nom_garea=CI�NCIAS%20EXATAS%20E%20DA%20TERRA&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='10000003'&nom_garea=CI�NCIAS%20EXATAS%20E%20DA%20TERRA&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='10000003'&nom_garea=CI�NCIAS%20EXATAS%20E%20DA%20TERRA&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='70000000'&nom_garea=CI�NCIAS%20HUMANAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='70000000'&nom_garea=CI�NCIAS%20HUMANAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='30000009'&nom_garea=ENGENHARIAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='30000009'&nom_garea=ENGENHARIAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='80000002'&nom_garea=LING��STICA,%20LETRAS%20E%20ARTES&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='80000002'&nom_garea=LING��STICA,%20LETRAS%20E%20ARTES&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='80000002'&nom_garea=LING��STICA,%20LETRAS%20E%20ARTES&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Area.asp?cod_garea='90000005'&nom_garea=OUTRAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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Tabela 6 – Total de Programas e Cursos de Pós-graduação da Área de Ciências Sociais Aplicadas -    
Brasil – 2004 

GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-

graduação  
Área 

Total M D F M/D M/F D/F M/D/F Total M D F 
Administração  61 30 0 17 9 0 0 5 80 44 14 22 
Arquitetura E 
Urbanismo  

14 7 0 0 7 0 0 0 21 14 7 0 

Ciência Da 
Informação  

8 4 0 0 4 0 0 0 12 8 4 0 

Comunicação  19 7 0 0 12 0 0 0 31 19 12 0 
Demografia  2 0 0 0 2 0 0 0 4 2 2 0 
Desenho 
Industrial  

3 2 0 0 1 0 0 0 4 3 1 0 

Direito  51 36 0 0 15 0 0 0 66 51 15 0 
Economia  35 16 1 3 8 0 0 7 57 31 16 10 
Planejamento 
Urbano E 
Regional  

9 5 0 1 3 0 0 0 12 8 3 1 

Serviço Social  19 11 0 0 8 0 0 0 27 19 8 0 
Turismo  4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 
Total De Ciências 
Sociais Aplicadas 

225 122 1 21 69 0 0 12 318 203 82 33 

FONTE: Adaptado do CAPES 

 

De acordo com os dados acima, verifica-se que, do total dos cursos e programas em Ciências 

Sociais Aplicadas, 61 programas, 27%, e 80 cursos, 25%, são da área de Administração. 

Podem-se analisar esses últimos na tabela: Total de Programas e Cursos de Pós-graduação da 

Área de Administração – Brasil – 2004 (ver Anexo B), verifica-se que apenas 11 dos 61 

programas em Administração são em Contabilidade. A Tabela 7 permite visualizá-los. 

 

http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60200006&nom_area=ADMINISTRA��O&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60400005&nom_area=ARQUITETURA%20E%20URBANISMO&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60400005&nom_area=ARQUITETURA%20E%20URBANISMO&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60700009&nom_area=CI�NCIA%20DA%20INFORMA��O&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60700009&nom_area=CI�NCIA%20DA%20INFORMA��O&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60900008&nom_area=COMUNICA��O&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60600004&nom_area=DEMOGRAFIA&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=61200000&nom_area=DESENHO%20INDUSTRIAL&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=61200000&nom_area=DESENHO%20INDUSTRIAL&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60100001&nom_area=DIREITO&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60300000&nom_area=ECONOMIA&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60500000&nom_area=PLANEJAMENTO%20URBANO%20E%20REGIONAL&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60500000&nom_area=PLANEJAMENTO%20URBANO%20E%20REGIONAL&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=60500000&nom_area=PLANEJAMENTO%20URBANO%20E%20REGIONAL&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=61000000&nom_area=SERVI�O%20SOCIAL&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=61000000&nom_area=SERVI�O%20SOCIAL&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Programa.asp?cod_area=61300004&nom_area=TURISMO&nom_garea=CI�NCIAS%20SOCIAIS%20APLICADAS&data=14/04/2004%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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Tabela 7 – Total de Programas e Cursos de Pós-graduação stricto sensu da Área de Contabilidade – 

Brasil – 2004 

ÁREA: Administração 
Sub-área: CONTABILIDADE 

CONCEITO PROGRAMA IES UF 
M D F 

Ciências Contábeis  FVC BA 3 - - 
Ciências Contábeis  UNB DF 3 - - 
Ciências Contábeis  FUCAP

E 
ES - - 3 

Ciências Contábeis  UFRJ RJ 3 - - 
Ciências Contábeis  UERJ RJ 3 - - 

Ciências Contábeis  UNISIN
OS 

RS 3 - - 

Ciências Contábeis E Atuariais  PUC/SP SP 3 - - 
Controladoria  UFC CE - - 3 
Controladoria E Contabilidade  USP SP 3 3 - 
Controladoria E Contabilidade Estratégica FACESP SP 3 - - 

Programa De Pós-Graduação Em 
Contabilidade  

UFSC SC 3 - - 

FONTE: Adaptada do CAPES 

 

Portanto, verifica-se que, ao contrário do que acontece com os cursos de graduação em 

Contabilidade, existe um número pequeno de cursos de pós-graduação stricto sensu em 

Ciências Contábeis. Comparando os 11 com o total de programas de pós-graduação do Brasil, 

chega-se a apenas 0,57%. Já que um mesmo programa pode possuir mais de um curso, como é 

o caso do curso de Controladoria e Contabilidade da FEA-USP, o qual tem o curso em nível 

de mestrado e o único em nível de doutorado do país, a relação entre os 12 cursos e os 2.988 

cursos reconhecidos no Brasil é de apenas 0,40%. 

 

Outra análise pode ser feita em relação aos conceitos que a CAPES vem atribuindo aos cursos 

de pós-graduação em Contabilidade. A nota mínima para um curso ser reconhecido é três e a 

nota máxima é sete. Um fato negativo dessa área é que todos os 12 cursos reconhecidos 

apresentaram nota mínima em 2001. Na mais recente avaliação da CAPES, em 2004, apenas 

três programas melhoraram seus conceitos, o da FEA-USP com a nota cinco e o da PUC-SP e 

da UNB (Universidade de Brasília) com notas quatro, os demais tiveram a mesma (ou menor) 

avaliação que em 2001. 

 

http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=28011015001P7
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=53001010050P0
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=30007011001P0
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=31001017113P7
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=31004016014P8
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=42007011008P8
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=33005010018P9
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=22001018041P0
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=33002010086P1
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=41001010054P2
http://www.capes.gov.br/Scripts/Avaliacao/MeDoReconhecidos/Area/Curso.asp?cd_programa=41001010054P2
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Quando se analisa a importância da pesquisa contábil para o desenvolvimento da Ciência 

Contábil, verifica-se serem os cursos de mestrado e doutorado instrumentos poderosos para a 

formação dos futuros pesquisadores (IUDÍCIBUS, 2000). Logo, de acordo com os dados 

apresentados, pode-se dizer que existem indícios de um baixo nível da qualidade e da 

quantidade dos cursos de pós-graduação stricto sensu em relação às outras áreas do 

conhecimento. 

 

Um maior questionamento sobre metodologias e conteúdos do ensino superior contábil do 

Brasil ocorreu somente a partir da década de 60, as mudanças e transformações ocorridas 

devido a esse movimento acarretou o surgimento, na década de 70, dos cursos de pós-

graduação stricto sensu da área contábil (OLIVEIRA, 2001). Analisando as defesas de 

trabalhos em nível de mestrado até 2002, verifica-se que existe um crescimento percentual 

significativo nos últimos anos. Podem-se analisar esses dados na Tabela 9 abaixo. 

 

Tabela 8 – Total de Dissertações em Contabilidade Defendidas até 2002 – Brasil 

CURSOS   DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS  

  UF Até 
1998 

1999 e 
2000 

2001 e 
2002 

Total 
Geral 

% 
2000/1998 

% 
2002/1998 

% sobre o 
total 

FVC BA - - 39 39 - 0 6 

UNB DF - - 10 10 - 0 1 

FUCAPE ES - - - - - 0 0 

UFRJ RJ - 2 13 15 - 0 2 

FAF/UERJ RJ 56 22 31 109 39 55 15 

UNISINOS RS - - 18 18 - 0 3 

PUC/SP SP 40 41 43 124 103 108 18 

UFC CE - - - - - 0 0 

FEA/USP SP 175 41 67 283 23 38 40 

FACESP SP - - 52 52 - 0 7 

ISEC/FGV RJ 56 - - 56 - 0 8 

UFSC SC - - - - - 0 0 

TOTAL   327 106 273 706 32 83 100 

FONTE: Adaptado de Theóphilo (2000) com dados da CAPES 

 

Analisando-se a Tabela 9, verifica-se que os cursos de pós-graduação stricto sensu em 

Contabilidade aumentaram sua produção científica em grandes proporções nos últimos anos. 

Por exemplo, em 1970, foi criado o primeiro curso de mestrado em Contabilidade no Brasil 

pela FEA-USP, esse, em 28 anos, obteve 175 dissertações aprovadas, isso equivale a uma 
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média de seis dissertações por ano. O mesmo curso, no período de 1999 a 2002, apresentou 

108 defesas de dissertações aprovadas, logo em apenas quatro anos obteve uma produção 

equivalente a 62% de sua produção em 28 anos, ou seja, o equivalente a 27 dissertações por 

ano. Pode-se analisar esses dados no Gráfico 1. 

17541

67

Até 1998
1999 e 2000
2001 e 2002

 

Gráfico 1 - Distribuição das Dissertações do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Contabilidade  
da FEA-USP ao Longo dos Anos 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

O curso de mestrado em Contabilidade da PUC-SP é o segundo mais antigo, foi criado em 

1978 e nos seus primeiros 20 anos obteve 40 dissertações aprovadas, ou seja, uma média de 

duas dissertações por ano. No período de 1999 a 2002, apresentou a CAPES uma produção de 

84 dissertações, logo um número duas vezes maior do que em 20 anos de existência: o curso 

passou para uma média de 21 dissertações aprovadas por ano. Podem-se analisar esses dados 

no gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Distribuição das Dissertações do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Contabilidade 
da PUC-SP ao Longo dos Anos 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 
Outro dado levantado por meio das fichas de produção enviadas pelos programas à CAPES é 

o total de mestres em Contabilidade em 2002: constata-se que havia 706 mestres em 

Contabilidade no Brasil. Comparando com o total de cursos de graduação em Contabilidade 

do mesmo ano, 641 cursos, chega-se a uma relação de apenas 1,1 mestre por curso. Podem-se 

analisar esses dados na Tabela 10. 

 

Tabela 9 – Evolução dos cursos de graduação e de mestres e doutores em 

Contabilidade – Brasil – 2000-2002 

Contabilidade 2000 2002 Variação 
Cursos de graduação 510 641 26% 
Total de Mestres 433 706 63% 
Total de Doutores 85 112 32% 
Total de Titulados 518 818 58% 
Mestres/curso 0,8 1,1 30% 
Doutores/curso 0,2 0,2 5% 
Titulados/curso 1,0 1,3 26% 

FONTE: Elaborado pelo autor, dados do INEP e CAPES 

 

Com relação ao número de doutores, de acordo com os dados secundários, havia até 2002 

apenas 112 doutores em Contabilidade, logo uma média de apenas 0,2 doutor por curso. 

Admitindo que todos os mestres e doutores formados até 2002 estão atuando na área 

acadêmica, chega-se a uma relação de apenas 1,3 docente titulado em Contabilidade por 
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curso. Esses dados demonstram a escassez de professores titulados na área e uma tendência à 

falta de incentivo à produção científica contábil na graduação. 

 

Outra análise possível é a comparação entre a evolução do total dos cursos de graduação em 

Ciências Contábeis e a do número de mestres e doutores em Contabilidade de 2000 a 2002. 

Foi visto que, nesse período, os cursos de graduação aumentaram em 26%, enquanto que o 

número de titulados na área aumentou 58%. Logo, pode-se dizer que existe, para os próximos 

anos, uma tendência de aumento da relação entre titulados e cursos de graduação em 

Contabilidade.  

 

Conseguiu-se verificar, também, que, em 2000, não havia, isoladamente, um número de 

mestres ou de doutores em Contabilidade suficiente para atender cada curso. Constatou-se que 

essa relação melhorou em 2002. 

 

Logo, percebe-se que a produção científica contábil está crescendo nos últimos anos, 

podendo-se atribuir isso à exigência de professores titulados feita às instituições de ensino 

superior pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e, também, a avaliação da CAPES 

aos cursos de pós-graduação stricto sensu. O resultado quantitativo foi analisado na 

montagem desse painel. Para uma análise qualitativa das áreas de pesquisa, descrições dos 

projetos, metodologias empregadas etc, analisaram-se os diferentes meios formais de 

produção científica nos próximos tópicos. 

 

 

3.4.1 Dissertações e Teses em Contabilidade 

O primeiro estudo sobre a produção acadêmica em Contabilidade no Brasil foi desenvolvido 

em 1999 (RICCIO; CARASTAN; SAKATA, 1999). Os autores analisaram a produção dos 

cursos de pós-graduação stricto-sensu reconhecidos pela CAPES do período de 1962 a 1999: 

um total de 386 trabalhos. As análises focaram as áreas de pesquisa, o número de dissertações 

e teses por ano, os métodos de pesquisa empregados e a variação dos tópicos cobertos pelo 

campo da pesquisa contábil. Logo, para o presente trabalho, trata-se de objeto de investigação 

de características interdisciplinares.  

 

A produção científica analisada pode ser visualizada na Tabela 11. 
 



 55

Tabela 10 – Total de Dissertações e Teses Analisadas – Brasil – 1962-1999 

Universidades Dissertações Teses de 
Doutorado 

% 

PUC 40   10,36 
USP 164 70 60,62 
ISEC 56   14,51 
UERJ 56   14,51 

TOTAL 316 70 100,00 
FONTE: Riccio; Carastan; Sakata, 1999 

 

Outra contribuição foi o levantamento da quantidade por ano desde o primeiro trabalho, em 

1962. Pode ser analisada a distribuição na tabela: Quantidade por ano das Dissertações e 

Teses Analisadas – Brasil – 1962-1999 (Ver anexo B) 

 

Como já se havia constatado, existe uma tendência de aumento na relação do total de 

dissertações e teses em Contabilidade por ano. 

 

A pesquisa dos autores classificou a produção acadêmica por áreas de especialidade contábil e 

analisou sua distribuição ao longo dos anos. Podem ser verificados os dados no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Distribuição das Áreas de Pesquisa das Dissertações e Teses em Contabilidade  

do período de 1962 a 1999 

FONTE: Adaptada de Riccio; Carastan; Sakata, 1999. Tradução do autor 

 

Analisando o gráfico, verifica-se que houve um aumento quantitativo da produção científica, 

tanto em relação ao total, quanto às áreas de pesquisa, isso demonstra uma evolução da 

pesquisa contábil por campo de especialidade. 
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Em relação à evolução de cada área, as conclusões dos autores mostraram que, embora a 

Contabilidade Financeira represente 18% do total, a maior parte de sua produção se encontra 

entre 1985 e 1990, enquanto, de 1997 a 1999, sua representatividade caiu para 13%. 

Tratando-se da área de Pesquisa e Educação em Contabilidade, o seu pico de produção 

científica ocorreu entre 1988 e 1990 e caiu, progressivamente, até 1999. A área de 

Contabilidade Internacional expandiu-se desde 1988, mas não excedeu 4% do total. 

 

No Gráfico 4, conseguiu-se analisar a representatividade de cada área de pesquisa em relação 

ao total da produção científica do período. 
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Gráfico 4 - Participação de cada Área de Pesquisa das Dissertações e Teses em Contabilidade 

do período de 1962 a 1999 

FONTE: Adaptada de Riccio; Carastan; Sakata, 1999. Tradução do autor 

 

De acordo com os dados, as áreas com maior número de trabalhos são: Contabilidade 

Gerencial (20%), Contabilidade Financeira (18%) e Auditoria (10%). Em último lugar estão: 

Contabilidade e Mercado de Capitais (1%), Contabilidade para tipo específico de organização 

(1%) e História da Contabilidade (1%). A área da Pesquisa e Educação em Contabilidade 

(6%) ficou em quinto lugar, empatada com Sistemas de Informações Contábeis.  Portanto, 

pode-se dizer que grande parte da produção científica se encontra nas áreas “mais 

tradicionais” da Ciência Contábil. 
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Em relação aos métodos de pesquisa empregados, o enfoque foi sobre os métodos de coleta e 

análise de materiais empíricos. Na preparação de uma dissertação ou tese, o pesquisador pode 

adotar diversos métodos de coleta de materiais empíricos, variando de entrevistas até 

observação direta. Também é possível utilizar uma variedade de métodos de leitura, de análise 

de entrevistas, documentos, textos e etc (RICCIO; CARASTAN; SAKATA, 1999). 

 

Na pesquisa realizada pelos autores, os métodos de coleta dos dados primários foram 

classificados como: questionários, análise textual, métodos de gerenciamento de dados, 

entrevista, métodos de experiências pessoais, observação e análises de documentos. A 

representatividade de cada um deles em relação ao total de trabalhos pode ser analisada no 

Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Métodos de Coleta de Dados Primários das Dissertações e Teses em Contabilidade 

do período de 1962 a 1999 

           FONTE: Adaptada de Riccio; Carastan; Sakata, 1999. Tradução do autor 

 

Verifica-se que o método de coleta de dados primários mais utilizado nesse período foi o de 

análise textual, seguido das entrevistas e análises de documentos.  

 

Outra contribuição do trabalho foi o levantamento dos campos de pesquisas. Com o objetivo 

de entender quais áreas da economia brasileira têm sido escolhidas pelos acadêmicos 
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contábeis, os autores efetuaram uma classificação por meio da análise dos textos. A 

categorização de determinado trabalho equivale à principal área de sua atuação. 

Denominaram “genérica” a área daqueles trabalhos que são, essencialmente, teóricos e de 

“negócios” as demais áreas da economia brasileira. Pode-se analisar as distribuições das áreas 

nos Gráficos 6 e 7. 

23%

77%

Área de Negócios Genérica
 

Gráfico 6 - Áreas de Pesquisa das Dissertações e Teses em Contabilidade do período 

de 1962 a 1999 

FONTE: Adaptada de Riccio; Carastan; Sakata, 1999. Tradução do autor 

 

Verifica-se ênfase nos trabalhos teóricos; isso pode ser considerado como uma falta de 

aproximação da teoria com a prática. No tópico sobre atitude interdisciplinar, foi visto que 

uma das características atitudinais da interdisciplinaridade é o incentivo à pesquisa como um 

instrumento de aproximação da teoria com a prática. Logo, pode-se dizer que, nesse período, 

a pesquisa contábil não enfatizou problemas que foram surgindo de acordo com o aumento da 

complexidade do mercado. 

 

A área de negócios, das pesquisas empíricas, divide-se em 20 sub-áreas, podendo-se analisar 

essa distribuição no Gráfico 7. 
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Gráfico 7 - Área de Negócios das Dissertações e Teses em Contabilidade do período de 1962 a 1999 

       FONTE: Adaptada de Riccio; Carastan; Sakata, 1999. Tradução do autor 

 

Verifica-se que as áreas de negócios que possuem o maior percentual de pesquisas são: 

Bancos (28%), pública (13%), serviços (7%) e pequenos negócios (7%).  

 

 

3.4.2 Linhas e Projetos de Pesquisa em Contabilidade 

Nesse tópico, levantam-se as linhas e os projetos de pesquisa dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu em Contabilidade. Foram conseguidos os dados por meio das fichas de avaliação 

enviadas ao CAPES. Podem-se analisar os dados na Tabela 11. 
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Tabela 11  –  Linhas  de  Pesquisa,  nº  de  projetos  em andamento e nº de participantes dos cursos de pós- 

graduação stricto sensu em Contabilidade – Brasil – 2002 

Programas Linhas de Pesquisa Nº de Projetos 
em 
Andamento 

Nº de 
Participantes 

Contabilidade aplicada para usuários externos 9 59 
Controladoria e Contabilidade Gerencial 18 88 
Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais 6 35 

USP 

Pesquisa e Ensino da Contabilidade 10 46 
Total 4 43 228 

Contabilidade e Auditoria 4 44 
Controladoria Econômica de Gestão 3 32 

PUC-SP 

Finanças das Empresas 3 21 
Total 3 10 97 

Avaliação de Empresas 3 13 
Controle Interno 3 15 
Custos e Seus Reflexos Empresariais 3 12 
Ensino da Contabilidade 2 8 
Evidenciação Contábil 3 17 

UERJ 

Planejamento e Controle 2 10 
Total 6 16 75 

Contabilidade Internacional 2 2 
Controle Gerencial 10 24 
Projetos Individuais 2 2 

UFRJ 

Projeto Isolado 1 1 
Total 4 15 29 

Gestão e Controle Empresarial 26 74 FVC 
Gestão e Controle na Administração Pública 4 12 

Total 2 30 86 
Projeto Isolado 1 2 
Contabilidade Financeira 1 1 

UNB 

Contabilidade Gerencial e Custos 4 14 
Total 3 6 17 

Finanças e Corporativas e Controle de Gestão 3 9 UNISINOS 
Teoria da Contabilidade 1 6 

Total 2 4 15 
FACESP Projeto Isolado 1 11 
  Contabilidade Estratégica 3 41 
  Controladoria e Contabilidade Gerencial 2 19 

Didática, Gestão e Técnicas de Ensino para Contabilidade 3 20 
Total 4 9 91 
TOTAL 28 133 638 

  

   FONTE: Elaborada pelo autor, dados da CAPES 

 

Foi constatado que, em 2002, oito dos 11 programas de pós-graduação stricto sensu em 

Contabilidade do Brasil estavam com projetos em andamento. Analisando os dados, verificou-

se que cada programa possui, em média quatro linhas de pesquisa e essas possuem, em média, 

cinco projetos em andamento. Foi verificado, também, que cada linha de pesquisa possui, em 
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média, 23 participantes e que cada projeto de pesquisa possui, em média, cinco participantes.  

Verificou-se, também, que três programas possuem linha de pesquisa na área da educação 

contábil, constatou-se que havia 15 projetos em andamento e 74 participantes (doze por cento 

do total, um número significativo) nessa área.  Consegue-se visualizar o número de linhas de 

pesquisa dos programas de pós-graduação no Gráfico 8. 
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Gráfico 8 - Nº de Linhas de Pesquisa dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Contabilidade – 2002- Brasil 

                 FONTE: Elaborado pelo autor, dados da CAPES 

 

Analisando as linhas de pesquisa, verifica-se que os programas procuram dividir os campos 

de pesquisa de acordo com os usuários, ou seja, Contabilidade para usuários externos, 

Contabilidade Gerencial (usuários internos) e Contabilidade para usuários específicos, como, 

por exemplo, os usuários do setor público ou do mercado de capitais. 

Tratando-se do número de projetos em andamento dos cursos, podem-se visualizá-los no 

Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Nº de Projetos em Andamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Contabilidade – 2002 – Brasil 

      FONTE: Elaborado pelo autor, dados da CAPES 

 

Verifica-se que os programas que lideram em número de projetos em andamento são os da 

USP (Universidade de São Paulo) e da FVC (Fundação Visconde de Cairú). Com relação aos 

campos das pesquisas, foram analisados os projetos e suas descrições e não se identificou 

nenhum que se denomine interdisciplinar. Verificou-se que todos os projetos são de áreas de 

especialidade contábil, mesmo os de áreas como: Contabilidade Social, Contabilidade 

Ambiental e Educação Contábil, que poderiam apresentar, claramente, uma característica 

interdisciplinar, não explicitam um projeto de pesquisa que utilize conceitos ou participação 

de pesquisadores especialistas de outras áreas.  

 

Pode ser visualizado o número de participantes dos projetos de pesquisa dos cursos no 

Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Nº de Participantes dos Projetos em Andamento dos Programas de Pós- 

Graduação Stricto Sensu em Contabilidade – 2002 – Brasil 

    FONTE: Elaborado pelo autor, dados da CAPES. 

 

Nota-se que o programa da USP (Universidade de São Paulo) lidera em relação ao número de 

participantes, seguido do da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica). Pode-se constatar, 

por meio de uma análise detalhada dos projetos, que a grande maioria dos participantes é 

composta por docentes e discentes do próprio curso, logo, constata-se que não há a principal 

característica da pesquisa interdisciplinar que é a presença de especialistas de diferentes áreas 

do conhecimento. 

 

Verificou-se, também, que devido ao fato de um mesmo pesquisador participar de mais de um 

projeto de pesquisa, o número de pesquisadores dos cursos de pós-graduação stricto sensu em 

Contabilidade do Brasil é inferior a 638. 

 

 

3.4.3 Grupos de Pesquisa em Contabilidade 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq desenvolveu o 

Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. Esse projeto iniciou-se em 1992. Constitui-se em 

bases de dados (censitárias e corrente) que contêm informações sobre os grupos de pesquisa 

em atividade no País. Os grupos de pesquisa inventariados estão localizados em 

universidades, instituições isoladas de ensino superior, institutos de pesquisa científica, 

institutos tecnológicos, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de empresas estatais ou 
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ex-estatais e em algumas organizações não-governamentais com atuação em pesquisa 

científica ou tecnológica. Os levantamentos não incluem os grupos localizados nas empresas 

do setor produtivo. 

 

Procurando pela palavra-chave “Contabilidade” na base de dados corrente, no dia 05 de maio 

de 2004, foram encontrados 74 grupos que possuem um enfoque na pesquisa contábil ou 

alguma relação com essa. Levantaram-se os dados de cada grupo e chegou-se às seguintes 

informações: existia um total de 429 pesquisadores, 181 estudantes, 52 técnicos e 231 linhas 

de pesquisa cadastradas. Esses números geram uma média de, aproximadamente, 6 

pesquisadores, 2 estudantes, 1 técnico e 3 linhas de pesquisa por grupo. 

 

Concluiu-se, também, que, do total de grupos de pesquisa cadastrados, a grande maioria, 93%, 

estão ligados as Universidades, isso demonstra o que já foi comentado no presente trabalho. 

Podem-se analisar esses dados no Gráfico 11. 
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Gráfico 11 - Localização dos Grupos de Pesquisa em Contabilidade cadastrados no Diretório 

de Grupos de Pesquisa do CNPq – 2004 - Brasil 

FONTE: Elaborado pelo autor, dados do CNPq 

 

Outra constatação é a de que o Estado de São Paulo lidera em relação ao número de grupos, 

seguido do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Podem-se analisar esses dados no 

Gráfico 12. 
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Gráfico 12 - Unidades Federais dos Grupos de Pesquisa em Contabilidade cadastrados no 

Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq – 2004 - Brasil 

FONTE: Elaborado pelo autor, dados do CNPq. 

 

Como grande parte das pesquisas são realizadas pelas Universidades, a população analisada 

no item anterior do trabalho se mistura a essa, já que se tinha verificado que grande parte dos 

projetos em andamento dos cursos de pós-graduação stricto sensu são realizados por docentes 

e discentes dos próprios cursos. 

 

Não se pode considerar que todos os grupos de pesquisa em Contabilidade do Brasil estão 

cadastrados, porém, analisando os dados disponíveis, verifica-se que é baixa a participação de 

estudantes, apenas 181 em todo o Brasil. 

 

As linhas de pesquisa, também, seguem a mesma tendência dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu, ou seja, de acordo com o tipo de usuário das informações contábeis. Analisando 

as descrições apenas um grupo divulgou sua produção científica, mesmo assim de uma forma 

não exata, expressando “o grupo publicou em torno de 100 artigos nacionais e internacionais”. 

 

Outra constatação advinda da análise individual dos grupos é a de que, igualmente ao tópico 

anterior, não se identificou em nenhum o termo “interdisciplinar” ou proposta de pesquisa que 

diga, claramente, envolver conceitos e especialistas de outras áreas. 
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3.4.4 Periódicos Contábeis 

Nesse tópico, com vistas a completar o painel sobre a pesquisa contábil no Brasil, foram 

abordadas as características dos periódicos contábeis. Oliveira (2001), em sua tese de 

Doutorado em Contabilidade, analisou o conteúdo e a forma dos periódicos nacionais 

contábeis. 

 

A autora constatou que existiam, em 1999, 17 periódicos nacionais contábeis, dos quais 15 se 

encontravam em andamento e foram objetos de análise. Na Tabela 12, conseguiu-se analisar 

sua classificação. 

 

Tabela 12 – Distribuição  dos  Periódicos  Segundo a Classificação e a Natureza da Instituição 

Produtora – Brasil – 1999 

Natureza da 

Instituição 

Produtora 

    Classificação 

IES % CIP % OAC % 

Total (N=15) % 

Científico Geral      46,67       13,33               -                 60,00  

Científico Especializado           -           6,67               -                   6,67  

Científico Total      46,67       20,00               -                 66,67  

Genérico - Circulação Ampla           -              -            13,33               13,33  

Genérico - Circulação Restrita           -              -            20,00               20,00  

Genérico Total           -              -            33,33               33,33  

TOTAL      46,67       20,00          33,33             100,00  

FONTE: Adaptada de Oliveira (2001, p.61) 

 

IES = Instituição de Ensino Superior 

CIP = Centros ou Institutos de Pesquisa e Sociedades Científicas 

OAC= Órgãos e Associações de Classe Contábil 

 

Verificou-se o que a maior parte da produção científica é realizada nas instituições de ensino 

superior (IES). A autora que verificou uma paridade na quantidade de periódicos científicos 

produzidos por IES públicas e privadas comenta ser um fato positivo e de mudança de 

mentalidade das instituições privadas (OLIVEIRA, 2001). Porém, constatou-se, no presente 

trabalho, que o número de cursos de graduação em Ciências Contábeis em instituições 

privadas equivale, em 2002, a 80% do total. 
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Analisando a distribuição dos periódicos contábeis por região do país, a autora verificou que a 

região Sudeste lidera em relação ao número de periódicos (OLIVEIRA, 2001). Logo, 

verificou-se que existe maior concentração de periódicos na região onde se concentra maior 

parte dos cursos de graduação, especialização e de pós-graduação stricto sensu em 

Contabilidade. Pode-se analisar essa distribuição no Gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Distribuição dos Periódicos por Região – 1999 - Brasil 

        FONTE: Adaptada de Oliveira (2001, p.61) 

 

Para classificar os artigos de acordo com seus temas e identificar aspectos referentes à origem 

do trabalho, como filiação, titulação e ocupação dos autores, a autora selecionou os cinco 

periódicos mais antigos (que publicam há mais tempo) e mais representativos (em relação aos 

órgãos e instituições produtoras desses periódicos) e analisou um total de 874 artigos 

produzidos entre 1990 e 1999 (OLIVEIRA, 2001). A Tabela 13 mostra a distribuição dos 

artigos analisados. 

 

Tabela 13 – Distribuição dos Artigos Analisados – Brasil – 1999 

PERIÓDICOS Total de Artigos Qtde. de Fascículos 
Pesquisados 

Média de Artigos 
por Fascículo 

Caderno de Estudos/Fipecafi 93 21 4 
Contabilidade Vista e Revista 114 17 7 
Enfoque Reflexão Contábil 96 18 5 
Revista Bras. de Contabilidade 314 49 6 
Revista do Cons. Reg. de Contab. Do 
Rio Grande do Sul 

257 40 6 

TOTAL 874 145 - 
 FONTE: Adaptada de Oliveira (2001, p.99) 
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Usando classificação semelhante à utilizada por Riccio, Carastan e Sakata (1999), a autora 

classificou em áreas temáticas os artigos analisados. Pode-se verificar essa distribuição no 

Gráfico 14. 

Teoria da Contabilidade; 
12,24%

Auditoria Externa e Interna; 
3,89%

Contabilidade de Custos; 
8,12%

Contabilidade Financeira; 
12,70%Perícia Contábil; 2,29%

Contabilidade 
Internacional; 5,15%

Contabilidade Gerencial; 
17,05%

Outros; 4,58%

Cont. e Mercado de 
Capital; 0,80%

Educação e Pesquisa 
Contábil; 8,24% Cont. p/ Empresas em 

Tipos Específicos de 
Atividades; 1,60%

Cont. p/ Tipos Específicos 
de Organizações; 1,49%

História da Contabilidade; 
3,66%

Contabilidade Social e 
Ambiental; 2,29%

Contabilidade Tributária; 
1,14%

Cont. Pública, Orçamento 
Público e Finanças 

Públicas; 6,98%

Exercício Profissional; 
7,78%

 

Gráfico 14 - Distribuição Percentual dos Artigos, nas Áreas Temáticas, de 1990 a 1999 – Brasil 

          FONTE: Adaptada de Oliveira (2001, p.103) 

 

Constatou-se que as áreas mais pesquisadas, Contabilidade Gerencial e Contabilidade 

Financeira, são, também, as que lideram nas dissertações e teses analisadas no tópico 3.4.1. 

Pode-se atribuir esse fato à constatação da autora de que grande parte dos artigos foram 

produzidos pelos docentes das Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, logo seguem a 

mesma tendência de suas áreas de especialização. No Gráfico 15, consegue-se analisar a 

distribuição dos autores dos artigos segundo a ocupação e a natureza da IES. 
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Gráfico 15 - Distribuição Percentual dos Autores, Segundo a Ocupação e Natureza da IES 

              FONTE: Adaptada de Oliveira (2001, p. 94) 

 
Como anteriormente constatado, a maior parte dos autores são docentes das instituições 

públicas; essas possuem um alto percentual de professores em regime de trabalho integral 

(vide Tabela 3). Esse fato contribui para que as instituições de ensino superior tenham um 

maior número de pesquisadores em relação às privadas, mas não explica a pequena produção 

por parte do público não-docente.  

 

Outra característica analisada pela autora foi a distribuição dos artigos de acordo com a 

autoria individual ou coletiva. Constatou que mais de 70% dos artigos foram produzidos 

individualmente, podendo-se concluir desse fato que não existe a atitude interdisciplinar da 

parceria em grande parte dos artigos contábeis. E, com relação aos realizados coletivamente, 

não foi verificada a especialização de cada participante, sendo, assim, não se pode dizer se 

existe ou não a principal característica da pesquisa interdisciplinar: a participação de 

especialistas de diferentes áreas. 

 

Com relação à titulação dos autores, podem-se analisá-las no Gráfico 16. 
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Gráfico 16 - Distribuição Percentual dos Autores, Segundo sua Titulação 

              FONTE: Adaptada de Oliveira (2001, p. 97). 

 

Verifica-se que, individualmente, preponderam os autores que são apenas graduados, mas 

prevalece o número de autores “titulados” ao serem somados mestres e doutores (48,90%). 

Segundo a autora, cresce, ao longo dos anos, o número de autores com alguma titulação 

(mestre ou doutor), mas não foi analisada em relação a qual área, se na contábil ou em outra. 

 

A autora analisa, profundamente, outras características como: apresentação de legenda 

bibliográfica, composição do corpo editorial etc. Para este estudo se escolheu analisar 

aspectos dos periódicos contábeis com o objetivo de traçar as principais características da 

pesquisa contábil no Brasil para verificar a existência de características interdisciplinares. 

 

 

3.4.5 Pesquisas em Educação Contábil 

Do universo dos trabalhos em Contabilidade, existe uma pequena quantidade de investigações 

sobre a educação contábil. Exemplificando, tem-se na dissertação de Nossa (1999) uma 

abordagem sobre o problema do ensino contábil, dando maior responsabilidade à má 

formação dos professores. As questões presentes em seu estudo são: Por que o corpo docente 

dos cursos de Ciências Contábeis, em sua maioria, tem uma formação deficiente? E quais são 

as propostas para a melhoria da formação dos professores dos cursos de Ciências Contábeis? 
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Os resultados mostram o perfil dos professores de Ciências Contábeis no Brasil comparando-

os com os resultados da pesquisa realizada por Costa (1988), além de sugerir ações às 

instituições de ensino superior. O autor realizou pesquisa bibliográfica, documental e trabalho 

de campo com entrevista em profundidade com 12 pessoas de renome da área contábil, além 

de ter utilizado, também, a técnica Focus Group com 10 alunos do curso de mestrado em 

Controladoria e Contabilidade da FEA-USP. Dentre as sugestões de sua pesquisa, estava o 

estudo de instrumentos que diminuíssem a distância entre os professores de diversos Estados e 

os cursos de educação continuada e pós-graduação, os quais, na sua maioria, se encontram em 

São Paulo. 

 

A partir da sugestão acima surgiu o trabalho de Silva (2002), intitulado “O Perfil do Corpo 

Docente dos Cursos de Ciências Contábeis das Universidades Federais Brasileiras e as 

Perspectivas para a Adoção da Educação a Distância”. A referida autora realizou uma análise 

do perfil do corpo docente de Ciências Contábeis das Universidades Federais utilizando dados 

do INEP e de seu próprio levantamento de dados, o qual foi feito por meio de questionários. 

 

Oliveira (1995) realizou uma pesquisa junto aos ex-alunos dos cursos de Ciências Contábeis 

do Município de Fortaleza. Dentre as possíveis fontes de informação, a autora identificou os 

egressos como os que melhor podem opinar sobre os cursos e os que melhor os conhecem. A 

autora enviou questionários aos egressos dos cursos de Ciências Contábeis de Fortaleza 

levantando os seus dados primários da pesquisa. 

 

Machado (1982) fez uma análise histórica do curso de Ciências Contábeis desde a 

regulamentação do curso e da profissão e analisou os currículos dos cursos de ensino superior 

em Ciências Contábeis em funcionamento na cidade de São Paulo. Sua pesquisa foi 

documental. 

 

Vasconcelos (1995) partiu da premissa de que a atual metodologia de ensino contábil no 

Brasil não é adequada, defendeu que não há transmissão de uma visão sistêmica da 

Contabilidade para o aluno. A autora aborda um referencial teórico sobre os problemas no 

ensino contábil. Disserta sobre a história do sistema contábil para tomada de decisões no 

Brasil. Relata uma experiência realizada em quatro semestres com 250 alunos, a aplicação de 

um modelo chamado núcleo de treinamento profissional para a melhoria do ensino contábil. A 

autora defende que esse modelo é eficaz para a aprendizagem dos alunos. 
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Coelho (2000) em “O ensino superior de contabilidade e o mercado de trabalho: uma análise 

no município do Rio de Janeiro,” realizou uma pesquisa sobre a adequação do curso de 

Ciências Contábeis ante as necessidades do mercado de trabalho da cidade do Rio de Janeiro. 

Ele enviou questionários para as instituições de ensino superior e para as empresas. São dois 

questionários, um específico para as empresas e outro para as instituições. As questões se 

inter-relacionam tornando possível analisar as convergências e divergências entre os 

currículos e o que as empresas esperam. Realizou, também, uma pesquisa em dois jornais de 

grande circulação da cidade do Rio de Janeiro: durante seis meses, identificou todos os 

anúncios de emprego para profissionais contábeis daquela cidade. Trabalho semelhante foi 

realizado por Min (1987) nos Estados Unidos da América - EUA. O autor realizou uma 

pesquisa documental analisando o currículo e a demanda do mercado por profissionais 

contábeis nos EUA.  

 

Ingram e Howard (1998) realizaram uma pesquisa com 45 cursos de Ciências Contábeis dos 

EUA para verificar se existia uma associação entre os objetivos de aprendizado desses e seus 

métodos de avaliação. Levantaram dados primários e secundários sobre cursos definidos 

como “conceituais” e outros como “procedimentais” de Contabilidade Introdutória. Nos 

“conceituais”, a ênfase é na teoria, com aulas expositivas. Os “procedimentais” enfatizam a 

prática, com resoluções de exercícios em sala de aula. Os autores constataram que, apesar de 

existir alguma associação entre alguns objetivos e métodos de avaliação, não se pode afirmar 

que exista um alto grau de correlação entre eles. 

 

Saudagaran (1996) descreveu seu modelo construtivista para Contabilidade Introdutória. Em 

linhas gerais, pode-se dizer que a autora muda o conceito de um curso de “Contabilidade 

Introdutória” para um curso de “Introdução à Contabilidade”. A autora descreve os métodos, 

objetivos, avaliações e os conteúdos abordados nesse modelo. 

 

Araújo (2002) realizou uma pesquisa exploratória sobre a satisfação dos alunos em relação ao 

curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará. Levantou dados, também, 

sobre o corpo docente dessa instituição e dissertou sobre os problemas do ensino contábil no 

Brasil. 
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Leite (2002) realizou pesquisa documental sobre a evolução da educação contábil no Brasil 

desde sua origem até os dias atuais, fazendo um paralelo entre as transformações socio-

econômicas e políticas ocorridas no país e seus efeitos sobre o ensino da Ciência Contábil.  

 

Cornachione Jr. (2004) em sua tese de livre-docência analisa solução envolvendo o emprego 

de ambientes colaborativos virtuais, apoiados pela Internet, no desenvolvimento e 

oferecimento de cursos online relacionados à educação superior na área contábil, a partir da 

observação da experiência da University of Illinois. As conclusões indicam oportunidade de 

adoção de modelos colaborativos virtuais em cursos de Contabilidade no Brasil. 

 

Esses foram estudos realizados sobre a educação contábil no Brasil e EUA. Constatou-se 

nestes e em outros estudos sobre o ensino contábil uma inexistência de uma proposta, 

claramente, interdisciplinar ou estudo sobre características interdisciplinares no ensino e na 

pesquisa. 

 

 

3.5 Comentários 

 
O interesse sobre o ensino contábil surgiu da experiência do autor deste trabalho como aluno e 

professor de Contabilidade. Outro fato motivador foi a escassez das pesquisas nessa área e a 

freqüência de determinados problemas discutidos por trabalhos realizados na área da 

educação na Contabilidade.  

 

O autor começou seus estudos pedagógicos cursando a disciplina Metodologia do Ensino da 

Contabilidade, ministrada pelo Prof.º Dr. José Carlos Marion no curso de pós-graduação 

stricto sensu em Controladoria e Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Posteriormente, cursou a matéria 

Tecnologia da Educação, ministrada pelo Prof.º Dr. Edgard Bruno Cornachione Júnior, dando 

continuidade aos seus estudos pedagógicos. 

 

Cursou, também, a disciplina Metodologia do Ensino Superior da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, ministrada pela Prof.ª Dra. Myriam Krasilchik, passando a se 

interessar pela  interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa. 
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Cursando a disciplina Tópicos de Pesquisa Avançados em Contabilidade escreveu, em 

parceria com Prof.º Dr. Gilberto de Andrade Martins, o artigo “Métodos de Sucesso no 

Ensino da Contabilidade, apresentado no 3º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade. 

Os autores utilizaram a técnica da entrevista em profundidade, mesma ferramenta utilizada na 

parte empírica deste trabalho. 

 

Investigando os aspectos legais da educação contábil, identificou o termo interdisciplinaridade 

em diversas partes do texto, logo passando a pesquisá-lo com vistas a verificar se o conceito é 

compreendido pela área contábil. Viu que, mesmo na área pedagógica, se trata de um conceito 

complexo, analisado de diferentes focos e abrangências de aplicações. Logo, não pretendendo 

adotar uma ou outra visão do assunto, classificou as concepções e identificou as 

características de cada uma delas. 

 

O atual painel levantado sobre a pesquisa e o ensino contábil no Brasil teve como principal 

objetivo buscar suas características e analisá-las de acordo com os conceitos sobre 

interdisciplinaridade encontrados. Verificou que o termo e as características interdisciplinares 

não são evidentes em nenhum dos meios formais de pesquisa científica contábil analisada. Por 

exemplo, dentre as informações, como especialidade dos pesquisadores, autorias de trabalhos, 

descrições de projetos, áreas temáticas, não existia, claramente, proposta ou características de 

interdisciplinaridade. 

 

Testando suas conclusões procurou identificar características interdisciplinares no currículo 

do Centro de Educação Ambiental das Faculdades SENAC. Verificou que os alunos realizam 

todo o semestre uma pesquisa relacionando as diversas disciplinas que cursaram. Viu que isso 

é um indício de uma atitude interdisciplinar que é a de incentivo à pesquisa. A pesquisa é 

orientada por professores de diferentes especialidades e essa pode ser considerada como uma 

característica da pesquisa interdisciplinar. Outra característica identificada é a de que as 

pesquisas são realizadas em grupos de alunos e professores, logo, pode-se dizer que existe 

uma tendência do desenvolvimento da atitude interdisciplinar da parceria, na qual deve haver 

o respeito entre os alunos e os professores de diferentes áreas.  

 

Analisando o currículo, verificou que ele aproxima disciplinas semelhantes em sua 

distribuição, porém percebeu que não existe uma interdependência entre elas, logo, dentro da 
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classificação do nível de interdisciplinaridade, constatou que as características de um 

relacionamento pluridisciplinar são mais evidentes. 
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4 PESQUISA DE CAMPO 

 

 

A população-alvo é formada por 36 coordenadores dos cursos superiores em Ciências 

Contábeis do Município de São Paulo que realizaram o Exame Nacional de Cursos de 2003. 

A escolha dos cursos que foram avaliados se deve ao fato de já possuírem alunos formados. 

 

O problema de pesquisa é verificar se existem características interdisciplinares no ensino e na 

pesquisa contábil nos cursos de ensino superior de Ciências Contábeis do Município de São 

Paulo. As hipóteses são: 

1. O nível de interdisciplinaridade das grades curriculares dos cursos 

superiores de Ciências Contábeis da cidade de São Paulo é baixo; 

2. Não existem características interdisciplinares no ensino e nas pesquisas dos 

cursos superiores de Ciências Contábeis da cidade de São Paulo. 

 

Destarte, para a verificação da questão do estudo, das hipóteses e de acordo com o objetivo 

geral do trabalho, buscou-se a característica interdisciplinar de um ensino e de uma pesquisa 

interdisciplinar. Constatou-se que, pela inerente complexidade do assunto, os autores 

categorizam as características de acordo com três aspectos: a forma de relacionamento entre 

as disciplinas, a pesquisa e a atitude interdisciplinar. Para cada aspecto se identificaram as 

seguintes características interdisciplinares: 
1. Formas de relacionamento entre as disciplinas: 

− O nível de interação entre as disciplinas. 
 

Para classificar o nível de relacionamento entre as disciplinas, utilizou-se a classificação dos 

níveis de relacionamento entre as disciplinas propostas por Erich Jantsch (SANTOMÉ, 1998): 
1. Multidisciplinaridade; 
2. Pluridisciplinaridade; 
3. Disciplinaridade cruzada; 
4. Interdisciplinaridade; 
5. Transdisciplinaridade. 
2. Pesquisa interdisciplinar: 

− A necessidade de especialistas de diferentes disciplinas; 
− A análise do objeto de estudo por diferentes disciplinas. 

3. Atitude interdisciplinar: 
− A prática da intuição na pesquisa; 
− O exercício da ambigüidade; 
− A prática da parceria; 
− O incentivo à pesquisa. 
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O objetivo da pesquisa empírica é levantar a percepção dos coordenadores dos cursos em 

relação aos seus planejamentos pedagógicos, grades curriculares e pesquisas.  Logo, o roteiro 

de entrevista se divide em três blocos que servem de objeto de estudo de características 

interdisciplinares.  

 

Para cada bloco se analisa um aspecto interdisciplinar, logo a análise se baseia no seguinte 

quadro: 

 

Quadro 2 – Blocos e Aspectos Interdisciplinares 

BLOCOS ASPECTOS INTERDISCIPLINARES 
Planejamento Pedagógico Atitudes Interdisciplinares 
Grade Curricular Nível de interação entre as disciplinas 
Pesquisa Especialistas de diferentes áreas 

Objeto de estudo analisado por diferentes disciplinas 
FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Portanto, o roteiro de entrevista é composto pelos três blocos, cada um com determinado 

número de questões que buscam as características interdisciplinares comentadas. 

 

No primeiro bloco, o planejamento pedagógico, buscaram-se, principalmente, duas 

características interdisciplinares atitudinais: o incentivo à pesquisa (como um instrumento de 

aproximação da teoria com a prática, trazendo os novos e atuais problemas para discussão e 

análise) e a parceria (o respeito e a humildade perante os integrantes dos grupos de pesquisa). 

 

Com relação às outras duas características interdisciplinares atitudinais, a prática da intuição 

na pesquisa e o exercício da ambigüidade na pesquisa, não foi possível identificá-las, já que 

seria necessário entrevistar os participantes dos grupos de pesquisa. 

 

Nesse bloco, também, inicia-se a verificação das categorias de classificação do nível de 

interação entre as disciplinas, pois caso não exista planejamento pedagógico já se têm indícios 

de que o nível de relacionamento entre as disciplinas é baixo. 

 

No segundo bloco, a grade curricular, buscou-se a percepção do coordenador em relação ao 

nível de interação entre as disciplinas. Utilizaram-se as categorias de classificação propostas 

por Erich Jantsch (SANTOMÉ, 1998). Para as respostas que evidenciaram nenhum 

planejamento pedagógico e uma falta de lógica na distribuição das disciplinas ao longo do 
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curso, assumiu-se que não existe uma preocupação em aproximar as disciplinas, logo se 

classificou como uma grade multidisciplinar. 

 

A grade curricular classificada como pluridisciplinar foi aquela em que ficou evidente que ao 

longo do curso as disciplinas de áreas semelhantes estão próximas. Normalmente, busca-se 

colocar em cada semestre disciplinas afins, por exemplo: um primeiro semestre com 

disciplinas humanísticas, um segundo semestre com disciplinas de Contabilidade Financeira, 

um terceiro semestre com disciplinas ligadas à Contabilidade Gerencial etc. A lógica da 

distribuição é aproximar disciplinas semelhantes ou da mesma área nos mesmos períodos. 

 

Quanto existiu uma hierarquia entre as disciplinas, sendo que uma era o eixo do curso, 

classificou-se como disciplinaridade cruzada. Um exemplo é o curso em que a Contabilidade 

Societária é sua “espinha dorsal”, sendo que as outras disciplinas estão organizadas de acordo 

com a evolução da principal. Normalmente, trata-se de cursos que possuem diversas 

seqüências; a lógica é das mais simples para as mais complexas ou das introdutórias para as 

específicas, normalmente são cursos que trabalham com o sistema de créditos ou pré-

requisitos. 

 

Uma grade interdisciplinar ocorreria mediante uma organização em que as disciplinas 

dependessem uma das outras, a interdependência é clara. Um exemplo seria um ensino em 

módulos. A lógica é que o objeto de estudo ou assunto discutido por todas as matérias se torna 

mais importante que elas próprias, existe um questionamento e uma tentativa de mudança dos 

conceitos já existentes. 

 

A grade transdisciplinar seria uma totalitária, sem divisões, com uma inexistência de 

disciplinas. Segue a mesma lógica da interdisciplinar, em que o assunto é mais importante, 

porém com inexistência de fronteiras entre as disciplinas. 

 

No terceiro bloco, a pesquisa, investigaram-se os principais responsáveis pela produção 

científica formal na graduação, os trabalhos de conclusão de curso (TCC) e os grupos de 

pesquisa, buscando identificar características interdisciplinares como: a participação de 

especialistas de diferentes áreas e a análise do objeto de estudo por diferentes disciplinas. 
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As características de cada um dos blocos, também, se relacionam e explicam as demais, 

como, por exemplo, um curso que optou por trabalho de conclusão de curso com orientação 

de diferentes especialistas, além de possuir características de pesquisa interdisciplinares pode, 

também, possuir a característica atitudinal do incentivo à pesquisa em seu planejamento 

pedagógico. 

 

 

4.1 Roteiro de Entrevista 

 

Utilizaram-se entrevistas não-estruturadas. De acordo com Lakatos e Marconi (1991), nesse 

tipo de entrevista pode-se seguir um roteiro, porém com uma flexibilidade para conseguir as 

respostas corretas, em que o entrevistador passa a ter liberdade para fazer os ajustes 

necessários no decorrer da entrevista. 

 

O roteiro de entrevista que sustenta essa pesquisa possui onze questões, as quais abrangem 

três blocos: o planejamento pedagógico, a grade curricular e a pesquisa. 

 

Abaixo, as questões que compõem o mencionado roteiro de entrevista são apresentadas: 

− Primeiro Bloco: Planejamento Pedagógico: 

1. O Sr (a) poderia descrever ou comentar o planejamento pedagógico, 

especialmente dos últimos anos? 

2. Quais as formas de incentivo à pesquisa no curso de graduação em 

Ciências Contábeis? 

3. Existe alguma forma de premiação ou competição que valorize trabalhos 

integrados? 

− Segundo Bloco: Grade Curricular 

4. O Sr (a) poderia comentar a grade curricular vigente, traçando perspectivas 

futuras? 

5. O Sr (a) poderia dar alguns exemplos, com base na grade curricular, que 

evidenciem relacionamentos entre disciplinas considerados importantes? 

6. Qual a percepção dos professores desse departamento com respeito ao 

relacionamento entre as disciplinas? 

7. Qual o critério de avaliação regimental? Comente. 

8. Existe prova comum a diferentes disciplinas? Comente. 
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− Terceiro Bloco: Pesquisa 

9. Seu departamento adota Trabalho de Conclusão de Curso? Individual ou 

em grupo? Caso em grupo, quantos orientadores por grupo? Os 

orientadores são do mesmo departamento? Por favor, comente. 

10. Nos moldes dos Grupos de Pesquisa do CNPq, o Sr (a) poderia citar 

exemplos ou experiências com grupos ou núcleos de pesquisa considerados 

de sucesso no seu departamento? Quais foram suas produções científicas? 

Existiam especialistas de diferentes áreas? 

11. Os alunos procuram participar de Projetos de Pesquisa? Algum caso 

relevante? Comente. 

 

Com as respostas a essas questões, consegue-se identificar as percepções dos coordenadores 

dos cursos de Ciências Contábeis do Município de São Paulo sobre o atual estágio do ensino e 

da pesquisa na graduação, além de buscar características interdisciplinares que testem as 

hipóteses da pesquisa. 

 

 

4.2 Análise das Respostas 

 

Da população dos 36 coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis do Município de São 

Paulo que realizaram o Exame Nacional de Cursos de 2003, entrevistaram-se 31, os motivos 

da falta de participação dos outros cinco cursos foram: dois fecharam, dois não abrem turmas 

desde 1999 e 2000 e um não possuía coordenador no momento. 

 

As entrevistas foram realizadas no período de vinte nove de julho a trinta de setembro de 

2004. O tempo médio de duração das entrevistas foi de trinta minutos com um desvio-padrão 

de, aproximadamente, dez minutos. 

 

Os agendamentos das entrevistas foram realizados, em sua maioria, por contato telefônico. 

Foram necessárias, em grande parte, mais de cinco ligações para marcar cada entrevista. 

Aproximadamente um terço dos entrevistados pediu que se enviasse um e.mail explicando o 

motivo e os objetivos da entrevista. Cinco coordenadores faltaram ao primeiro agendamento, 

porém compareceram no horário na segunda data. Em apenas quatro casos as entrevistas não 

foram realizadas na própria instituição: aconteceram nos locais de trabalho dos entrevistados 
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durante o período diurno. Houve grande dificuldade em se contatar os coordenadores, mesmo 

no período noturno: uma das razões é a falta de dedicação integral. 

 

Nas entrevistas, os coordenadores assinaram um “Termo de Concordância” garantindo que 

seus dados pessoais não seriam mencionados (foi explicado que estes não seriam relacionados 

aos seus nomes) e que as informações seriam utilizadas na pesquisa (vide Apêndice A). 

 

Todas as entrevistas foram gravadas e anotadas nos roteiros. Posteriormente, foram ouvidas e 

tabuladas, somente aspectos considerados relevantes foram transcritos e mencionados nos 

tópicos seguintes. As identificações dos coordenadores são aleatórias e alfabéticas, 

reiniciando-se em cada resposta. 

 

 

4.2.1 Análise Descritiva da População Entrevistada 

Analisando, descritivamente, a população, pode-se dizer que oitenta e quatro por cento é 

formada por coordenadores do sexo masculino. O Gráfico 17 demonstra essa análise. 

 

Feminino; 16%

Masculino; 84%

Gráfico 17 – Sexo dos Coordenadores 

   FONTE: Elaborado pelo autor 

 

A média da idade dos coordenadores é de quarenta e oito anos com um desvio-padrão de onze 

anos. Pode-se analisar a distribuição da idade dos participantes no Gráfico 18. 
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Gráfico 18 – Distribuição da Idade dos Coordenadores 

   FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se dizer que a maioria, trinta e dois por cento dos coordenadores, tem entre 51 e 60 anos 

de idade, em segundo lugar vem a faixa de 41 a 50 anos, com vinte e nove por cento, e em 

último lugar a faixa de 21 a 30 anos, com apenas seis por cento. Analisam-se essas 

informações no Gráfico 19. 
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Gráfico 19 – Faixa Etária dos Coordenadores 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 



 84

 

Analisando o tempo de magistério, pode-se dizer que a média é de quinze anos com um 

desvio-padrão de oito anos. Pode-se analisar a distribuição dos tempos de magistério dos 

coordenadores no Gráfico 20. 
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Gráfico 20 – Distribuição dos Tempos de Magistérios dos Coordenadores 

 FONTE: Elaborado pelo autor 

 

A maioria, trinta e nove por cento, dos coordenadores possui entre quatorze e vinte e um anos 

de magistério, em segundo lugar, com vinte seis por cento de representatividade, estão os 

coordenadores com sete a treze anos de magistério e, em último lugar, com apenas três por 

cento, os professores com vinte e nove a trinta e cinco anos de experiência. Podem-se analisar 

essas informações no Gráfico 21. 
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Gráfico 21 – Tempo de Magistério dos Coordenadores 

 FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Na análise da formação acadêmica dos coordenadores, consideraram-se, apenas, os títulos de 

maiores graus obtidos com a conclusão do curso, na hierarquia: livre-docência, doutorado, 

mestrado ou especialização. Caso o participante não tenha concluído nenhum curso de pós-

graduação, considerou-se o que estava cursando. Podem-se analisar esses dados no Gráfico 

22. 
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Gráfico 22 – Formação Acadêmica dos Coordenadores 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 
Verifica-se que mais da metade, cinqüenta e seis por cento dos coordenadores, são Mestres 

em Contabilidade, em segundo lugar, vinte por cento, estão os Mestres em Administração. 

Apenas um entrevistado não possui e não está cursando um curso de pós-graduação stricto 

sensu. Pode-se constatar, também, que apenas um coordenador possui Livre-Docência e 

nenhum outro possui Doutorado. 

 

Constatou-se que a maioria dos cursos adota o regime semestral, conforme Gráfico 23. 

 

 

Regime dos Cursos

35%
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Gráfico 23 – Regime dos Cursos 

    FONTE: Elaborado pelo autor 
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Analisando as características das instituições de ensino dos coordenadores, pode-se verificar a 

classificação entre pública ou privada, regulamentada no Decreto n.º 3860, de 09/07/01,  que 

classifica essas instituições de ensino em: 

1. públicas: criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 

Público; 

2. privadas: mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito 

privado. 

 

Na população da pesquisa, verificou-se que apenas três por cento ou uma instituição é 

pública. Podem-se analisar esses dados no Gráfico 24. 
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Gráfico 24 – Classificação das instituições de ensino superior como Públicas ou Privadas 

  FONTE: Elaborado pelo autor 

 

No mesmo Decreto, Capítulo III – Das Instituições de Ensino Superior, o artigo 7º classifica-

as em: 
1. Universidades: artigo 207 da C.F. fala do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão para as Universidades; 
2. Centros Universitários: instituições de ensino pluricurriculares, caracterizadas pela excelência 

do ensino oferecido, excelência essa reconhecida pelo MEC; 
3. Faculdades integradas: apenas pluricurriculares devendo anualmente dizer: critérios do 

vestibular, relação nominal dos docentes e sua qualificação, elenco dos cursos reconhecidos e 
dos em processo de, o resultado do Provão e o valor dos encargos financeiros assumidos pelos 
alunos. Lembrando que o não cumprimento de uma dessas obrigações acarreta 
descumprimento do artigo 46 da LDB. 
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Na LDB, artigo 46, tem-se: “Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como 

o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo 

renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação.” 

 

Analisando a população de instituições da pesquisa se verifica que quarenta e cinco por cento 

são Faculdades, trinta e seis por cento são Universidades e dezenove por cento são Centros 

Universitários. O Gráfico 25 demonstra essas informações. 

Faculdade; 14

Centro 
Universitário; 6

Universidade; 11

 

Gráfico 25 – Classificação das instituições de ensino superior como Faculdades, Centros Universitários ou 

Universidades 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 
 
4.2.2 Primeiro Bloco - Planejamento Pedagógico 

As primeiras três questões do roteiro de entrevistas se referiram ao planejamento pedagógico. 

Nesse primeiro bloco, teve-se como principal objetivo identificar características de atitude 

interdisciplinar por meio de uma análise da percepção dos coordenadores em relação ao 

planejamento pedagógico dos seus cursos.  

 

As duas características de atitude interdisciplinar procuradas foram: o incentivo à pesquisa, 

como uma forma de contrastar a realidade com os conceitos que os alunos estão aprendendo, 

e a prática da parceria, esta dependente da primeira, pois se trata do desenvolvimento do 
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respeito aos integrantes de um grupo de pesquisa, principalmente, quando são de diferentes 

cursos, ou seja, com diferentes visões sobre o mesmo objeto de estudo. 

 

Para conseguir captar a percepção dos coordenadores sobre os principais aspectos do 

planejamento pedagógico, a primeira questão era abrangente, deixando o entrevistado 

comentar o que identificasse como mais relevante. Perguntou-se: 

1. O Sr (a) poderia descrever ou comentar o planejamento pedagógico, 

especialmente dos últimos anos? 

 

A maioria questionava sobre o que deveria comentar. Quando isso ocorria, o entrevistador 

dizia que se deveria dizer o que fosse mais relevante. 

 

A segunda questão foi mais objetiva: buscou identificar qual a percepção do coordenador 

sobre as formas de incentivo à pesquisa existentes em seu curso. Perguntou-se: 

2. Quais as formas de incentivo à pesquisa no curso de graduação em Ciências 

Contábeis? 

 

Como na primeira e segunda questões se conseguiu, com grande eficácia, identificar a 

existência ou não do incentivo à pesquisa como uma atitude interdisciplinar, a terceira questão 

visou verificar se existia a característica interdisciplinar da prática da parceria, ou seja, 

trabalhos em grupos de alunos de um mesmo ou de diferentes cursos ou com a participação de 

diferentes disciplinas ou professores. Logo, perguntou-se: 

3. Existe alguma forma de premiação ou competição que valorize trabalhos 

integrados? 

Para os coordenadores que não entendiam a definição “trabalhos integrados”, explicou-se que 

se tratava de trabalhos em grupos de alunos de um mesmo ou diferentes cursos ou com a 

participação de mais de uma disciplina ou professor. 

 

Para a análise das respostas, inicialmente, analisou-se, horizontalmente, cada uma das trinta e 

uma respostas e em seguida, verticalmente, o bloco (ABUD, 1999). Para uma melhor 

compreensão, são expostas, as reflexões obtidas sobre cada pergunta, posteriormente sobre 

cada bloco, para finalmente, chegar-se às conclusões gerais. 
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4.2.2.1 Respostas à Primeira Questão 

A primeira pergunta foi: O Sr (a) poderia descrever ou comentar o planejamento pedagógico, 

especialmente dos últimos anos? Ela foi abrangente, o objetivo foi identificar se existia no 

planejamento pedagógico a característica atitudinal do incentivo à pesquisa. 

 

A principal constatação foi que, apenas, um coordenador comentou sobre a iniciação 

científica, porém não se identificou algum tipo de movimento ou planejamento organizado 

para a prática da pesquisa nos cursos de graduação em Ciências Contábeis, como se pode 

verificar em seus dizeres: “Todo o planejamento pedagógico daqui está voltado para o 

mercado de trabalho, apesar do incentivo à iniciação científica, muitos alunos já são técnicos 

de contabilidade”. 

 

Os outros aspectos ressaltados, em ordem decrescente de freqüência, foram: 

− Principal objetivo o mercado de trabalho, 48%; 

− Recentes alterações no planejamento pedagógico, 42%; 

− Adequação às Diretrizes do MEC (Resolução 6, de 10 de março de 2004, 

vide Anexo A), 23%; 

− Reuniões, 16%; 

− Utilização de softwares contábeis no Laboratório de Informática, 10%; 

− Pouco tempo no cargo de coordenador, 10%; 

− Grande número de alunos que já atuam na área contábil, 10%; 

− Exame Nacional de Cursos (Provão), 6%; 

− Estágio Supervisionado, 6%; 

− Empresa Júnior, 3%; 

− Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 3%; 

− Equilíbrio entre conhecimentos profissionais e acadêmicos, 3%; 

− Interdisciplinaridade, 3%; 

− Projeto Pedagógico antigo, 3%; 

− Iniciação Científica, 3%. 

 

A proporção dos aspectos comentados pelos coordenadores pode ser analisada no Gráfico 26. 
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Gráfico 26 – Proporção dos aspectos comentados nas respostas à questão 1 

  FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se verificar que o aspecto mais ressaltado foi o mercado de trabalho, constatando-se que 

quarenta e oito por cento dos coordenadores o mencionaram como fator relevante no 

planejamento pedagógico.  

 

Coordenador(a) B responde: 
Tivemos um replanejamento em 2001 e de acordo com as Diretrizes do MEC reduzimos o curso 
de cinco para quatro anos, eliminamos algumas disciplinas e colocamos outras. O objetivo é o 
mercado de trabalho, no qual o aluno deve sair pronto da faculdade. 
 

A visão desse(a) coordenador(a) é contrária às dos Professores Marion e Iudícibus, os quais 

acreditam que o curso universitário propicia as condições infra-estruturais para que um dia, 

com a experiência prática de determinada área contábil, o aluno se torne um verdadeiro 

profissional (IUDÍCIBUS e MARION, 1986). Verifica-se, também, que o coordenador cita as 

Diretrizes Curriculares de Ciências Contábeis e que alterações recentes foram realizadas. 

 

Citam-se outros exemplos de respostas com ênfase no mercado de trabalho, porém outros 

aspectos citados, também, aparecem. Coordenador(a) C diz: 
Projeto bastante antigo, em 94 foi reconhecido pelo MEC, nós estamos revendo com base nas 
novas Diretrizes Curriculares do MEC, visando as necessidades do mercado. Neste segundo 
projeto estamos trabalhando por competência e não por conteúdo, como somos pioneiros em curso 
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tecnológico, estamos acostumados a trabalhar por competência, ou seja, estamos formando para o 
mercado de trabalho. 
 

Coordenador(a) D comenta: “Procurei abranger todas as áreas profissionais exigidas pelo 

mercado, porém com um atendimento a região”. 

 

Coordenador(a) E discorre: 
Passou nos últimos anos por transformações para atender o que o mercado está precisando, tem 
muita escola por aí ensinando apenas débito e crédito. O curso sofreu uma avaliação das condições 
de ensino a dois anos, e está exatamente de acordo com as diretrizes curriculares de março. Visa 
uma formação gerencial. 
 

Coordenador(a) F diz: 
Focamos o mercado, verificamos quais disciplinas devem ser atualizadas, vamos, assim, fazendo 
gradativamente alguns ajustes. Em reuniões com o CRC verificamos a necessidade de um 
laboratório de informática, isso me tomou dois anos. Hoje estamos trabalhando na exigência do 
Estágio Supervisionado, onde estou conversando com os professores das principais disciplinas. O 
objetivo é formar um contador com os conhecimentos básicos, porém bem alicerçados e com a 
contabilidade informatizada. 
 

Coordenador(a) G responde: 
Estamos num processo de reformulação. Temos como principal objetivo disponibilizar as 
ferramentas para que o aluno possa atuar na área, pois nós não temos um perfil de auditor, de 
controller, é um perfil mais amplo. Temos, também, o estágio obrigatório de 80 horas, no último 
ano. 
 

Coordenador(a) H discorre: “Assumi a coordenação o ano passado; eu ainda continuo com as 

disciplinas da outra coordenação, mas sofrerá atualização em 2005, as disciplinas estão bem 

em relação ao mercado, mas precisam de atualização”. 

 

Coordenador(a) I comenta: 
O público alvo são alunos com muita dificuldade, no primeiro semestre a preocupação é situar o 
aluno na vida universitária, a grande maioria trabalha e tem bolsa do FIES. A maior preocupação 
nossa é tornar a faculdade bastante prática, estando de acordo com as exigências do mercado. 
 

Em segundo lugar, com quarenta e dois por cento, estão os cursos com recentes alterações em 

seus planejamentos pedagógicos. Em alguns dizeres anteriores já se notava isso, porém 

podem-se citar outros. Coordenador(a) J responde: 
Foram feitas alterações em conjunto com os professores do curso. A resolução seis de 2004 gerou 
uma flexibilidade, possibilitando duas ênfases na grade curricular: Controladoria e Gestão 
Tributária. As matérias específicas surgem nos terceiro e quarto anos, esses currículos são 
produtos de uma dissertação de mestrado da casa. 
 

Coordenador(a) K fala: 
Houve alteração de grade, estamos tendo a primeira experiência de um curso por disciplina para 
um por série. Neste existe pré-requisito, passou para oito semestres, o aluno cursa cinco matérias 
por semestre, se ele repetir em três, ele não pode avançar. 
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Na resposta desse(a) coordenador(a), começa-se a ter indícios de que o nível de 

relacionamento entre as disciplinas assemelha-se a uma disciplinaridade cruzada, pois 

trabalham com o sistema de “pré-requisito”, porém apenas se tem uma classificação mais 

apropriada, analisando-se as respostas às questões do segundo bloco (grade curricular).  

 

Coordenador(a) L disserta: 
Por causa do provão nós fizemos algumas alterações, no primeiro ano tivemos A, no segundo 
tiramos C. Nós mudamos todo o currículo em função do provão. Temos as disciplinas do provão 
mais aquelas que julgamos importantes para o mercado. 
 

Nos dizeres desse(a) coordenador(a), verifica-se a influência do provão no planejamento dos 

cursos superiores de Ciências Contábeis. 

 

Coordenador(a) M comenta: 
O projeto foi modernizado, incluímos novas disciplinas para adaptar o curso a nova realidade. O 
currículo entrou em vigor em 2003. Nesse planejamento verificamos se a titulação de cada 
professor está de acordo com as disciplinas que ministram, procuramos mesclar acadêmicos com 
especialistas da área. 
 

Além de comentar a recente alteração, o(a) coordenador(a) comentou a necessidade de um 

curso superior possuir professores-profissionais e profissionais-professores, equilibrando, 

assim, conhecimentos técnicos e científicos. 

 

Em terceiro lugar, mais comentadas estão as adequações de acordo com as Diretrizes 

Curriculares do MEC, com vinte e três por cento. Em quarto lugar, com dezesseis por cento, 

reuniões semestrais. Fato interessante foi o comentário de um(a) coordenador(a) sobre a 

interdisciplinaridade, Coordenador(a) N: 
 
Temos como base as Diretrizes do MEC, procuramos seguir o norteamento da comissão dos 
especialistas. Do ponto de vista pragmático temos reuniões semestrais com todos os cursos, mais 
duas reuniões com os professores do curso, visamos os relacionamentos entre as disciplinas, dos 
conteúdos, para a prática da interdisciplinaridade. 
 

Verificou-se que o(a) professor(a) entende o conceito da interdisciplinaridade, principalmente, 

como uma inter-relação entre os conteúdos das disciplinas, na preocupação de serem evitadas 

sobreposições da mesma matéria lecionada. 
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4.2.2.2 Respostas à Segunda Questão 

A segunda questão foi: Quais as formas de incentivo à pesquisa no curso de graduação em 

Ciências Contábeis? Buscou-se, objetivamente, identificar qual a percepção do(a) 

coordenador(a) sobre as formas de incentivo à pesquisa existentes em seu curso. 

 

As respostas mais obtidas, trinta e dois por cento dos entrevistados, afirmaram que não existia 

nenhuma forma organizada de incentivo à pesquisa. Os outros aspectos considerados como 

formas de incentivos à pesquisa, em ordem decrescente de freqüência, foram: 

− Disciplinas de Metodologia de Pesquisa, 26%; 

− Bolsas de Iniciação Científica, 26%; 

− Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 23%; 

− Orientação para os professores incentivarem os alunos, 16%; 

− Desconto na mensalidade, 6%; 

− Elaboração de artigos obrigatórios, 6%; 

− Simpósio interno, 6%; 

− Atividades de férias, leitura de livros contábeis, 3%; 

− Congresso interno, 3%; 

− Projeto interdisciplinar, 3%; 

− Horas atividades, 3%; 

− Contato com o CRC, 3%; 

− Revista interna, 3%; 

− Incentivo à participação em Congressos, Seminários etc, 3%; 

− Relatório de Estágio, 3%; 

− Núcleos de Pesquisa, 3%. 

 

A proporção dos aspectos comentados pelos(as) coordenadores(as) pode ser analisada no 

Gráfico 27. 
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Gráfico 27 – Proporção dos aspectos comentados nas respostas à questão 2 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Citam-se exemplos dos(as) coordenadores(as) que disseram não existir incentivo à pesquisa 

em seus cursos: 

 

Coordenador(a) A: “[...] a maioria das instituições de ensino superior privadas possuem 

dificuldades para a realização de pesquisas”. 

 

Coordenador(a) B diz: “Não. Deve-se entender a diferença entre um profissional e um 

acadêmico. Quem deve pesquisar é o professor, para o aluno o que interessa é estar preparado 

para o mercado de trabalho”. 

 

Coordenador(a) C comenta: “Não existe verba para a pesquisa. Trata-se de uma realidade das 

escolas privadas”. 

 

Coordenador(a) D discorre: “No caso, trata-se de uma faculdade e pesquisa nós temos muito 

pouco.” 

 

Coordenador(a) E disserta: 
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Lamentavelmente nenhuma. Eu gostaria que ficasse bem claro que existe uma grande diferença 
entre um curso diurno e um noturno. Caso tivéssemos o curso diurno estaríamos trabalhando com 
um público com tempo hábil para desenvolver programações complementares. Noto que há uma 
pobreza enorme nesse campo, pois ninguém tem tempo para a pesquisa. 
 

Coordenador(a) F diz: 
Não existe por parte da instituição, a biblioteca é pobre, existe deficiência no laboratório de 
informática, os alunos tem uma jornada de trabalho intensa. Há um esforço dos professores nesse 
sentido, mas não de maneira ordenada, planejada. 
 

Coordenador(a) G comenta: 
 
Formal nenhuma, mas existe simplesmente a preocupação de manter uma biblioteca atualizada e 
os professores tentam estimular essa pesquisa dentro da sala de aula. Não existe bolsa para 
iniciação científica. 
 

Os casos em que se citaram possuir disciplinas de metodologia científica, em sua maioria, 

disponibilizam-nas nos últimos dois semestres como suporte ao desenvolvimento do Trabalho 

de Conclusão de Curso ou do Relatório de Estágio. Existem três casos em que, desde o 

começo do curso, já se incentiva, disciplinarmente, a pesquisa, são eles: 

 

Coordenador(a) H : 
 
O incentivo à pesquisa está baseado principalmente na Monografia que é individual. Já no 
primeiro e segundo semestre existe uma matéria denominada Técnicas e Métodos de Pesquisa. No 
sétimo semestre o aluno faz um pré-projeto e no oitavo entrega. Estamos pensando em implantar a 
defesa. 
 

Coordenador(a) I diz: 
 
Desde o primeiro ano temos a disciplina Metodologia Científica, na qual são ministrados os 
conhecimentos básicos de pesquisa. Pedimos, também, que os trabalhos em todas as disciplinas 
sigam essas normas. Incentivamos os professores a pedirem trabalhos práticos de pesquisa. 
 

Coordenador(a) J comenta: 
 
A forma de incentivo que a gente tem, direta, é fazer com que esses alunos desde o primeiro 
semestre escrevam a respeito de Contabilidade, então nós colocamos no começo aquelas 
disciplinas, metodologia de pesquisa, produção pessoal, para fazer com que o aluno mais tarde 
consiga fazer a monografia. Nós deixamos claro para os alunos que a carreira de contador não 
existe só nas empresas, você pode viver hoje como professor, como professor-pesquisador, existe 
hoje esse espaço. 
 

Houve um caso de existência de núcleos de pesquisa. Coordenador(a) K disserta: 
 
Nesses últimos três anos foram criados vários núcleos de pesquisa, essa é uma forma de incentivo, 
os alunos podem trabalhar como auxiliares voluntários de pesquisa, além disso, nós temos a 
iniciação científica e temos, também, o nosso trabalho de conclusão de curso que chamamos de 
“TGI”, trabalho de graduação interdisciplinar, esse trabalho realmente é muito forte, os alunos na 
sétima etapa já tem aula de “TGI I” que é para eles elaborarem o projeto e na oitava etapa eles 
desenvolvem. Na sexta etapa, nós vamos de sala em sala ressaltando a importância da pesquisa na 
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formação desse profissional. Porque uma das habilidades é o espírito investigador que hoje é uma 
demanda do mercado. 
 

Verifica-se que na resposta desse(a) coordenador(a) existe a compreensão da complexidade 

do mercado para os profissionais de negócio. 

 

Houve um caso de incentivo à pesquisa denominado pela instituição de projeto 

interdisciplinar (Proin). Coordenador(a) L: 
 
Temos o projeto interdisciplinar (Proin), desde o primeiro semestre o aluno tem a metodologia 
cientifica, a qual é dada todos os semestres, a cada ano ele tem que apresentar uma evolução do 
trabalho que ele defende no ultimo ano. Esse trabalho prepara o aluno para mestrado e doutorado. 
É dada em todos os semestres para ele ir utilizando os conhecimentos das disciplinas que vão 
sendo ministradas. 
 

No caso em que foram citadas atividades de férias com incentivo à leitura de livros de 

Contabilidade e Administração, trata-se de atividades optativas, porém existe a possibilidade 

de bonificação na nota por meio de uma prova de verificação da leitura. Coordenador(a) M: 

“Temos atividades de férias desde o primeiro ano, são facultativas, tratam-se de leituras de 

livros de administração e contábeis. Os alunos podem fazer provas das leituras e ganham uma 

bonificação na nota”. 

 

 

4.2.2.3 Respostas à Terceira Questão 

A terceira questão foi: Existe alguma forma de premiação ou competição que valorize 

trabalhos integrados? 

 

O objetivo dessa questão foi verificar se existe a característica interdisciplinar da prática da 

parceria, ou seja, trabalhos em grupos de alunos de um mesmo ou de diferentes cursos ou com 

a participação de diferentes disciplinas ou professores. 

 

Quase a totalidade dos(as) coordenadores(as), noventa por cento, respondeu negativamente à 

questão. Apenas em três casos foi dito existir forma de premiação ou competição que valorize 

trabalhos integrados, os aspectos citados foram: 

− Livros e descontos na mensalidade; 

− Troféus; 

− Competição em Estudos de Casos. 
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A proporção de cada aspecto comentado pode ser analisada no Gráfico 28. 
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Livros e descontos na mensalidade
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Gráfico 28 – Proporção dos aspectos comentados nas respostas à questão 3 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Abaixo são citadas as três respostas afirmativas. 

 

Coordenador(a) A: “Periodicamente fazemos trabalhos que envolvem diversas áreas. As 

premiações são em formas de livros e descontos na mensalidade”. Porém, ao se perguntar 

sobre maiores detalhes não ficou evidente que se trata de algo organizado, mas apenas 

algumas iniciativas individuais de determinados professores. 

 

Coordenador(a) B: “Anualmente existe o Prêmio “Proin”, não somente aos alunos como 

também as personalidades de fora. Trata-se de um troféu”. Uma premiação ao melhor trabalho 

de conclusão, a diferença é que se trata de um trabalho em grupo desenvolvido durante todo o 

curso. 

 

Coordenador(a) C: “Tem uma iniciativa, ainda tímida, do estudo de caso, onde grupos de 

alunos promovem estudos de caso e há um concurso, essa iniciativa é recente, apenas dois 

anos.” 
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4.2.2.4 Comentários 

Por se ter constatado que: 

− Na primeira questão nenhum(a) coordenador(a) citou, como relevante, o 

incentivo à pesquisa em seus planejamentos pedagógicos; 

− Na segunda questão, a resposta com maior freqüência, trinta e dois por cento 

dos(as) entrevistados(as) disseram não identificar formas de incentivo a 

pesquisa em seus cursos; 

− Na terceira questão, noventa por cento dos(as) participantes, responderam 

negativamente sobre a existência de competições ou premiações que 

valorizem trabalhos integrados. 

 

E depois de analisar os outros aspectos comentados na segunda questão, os quais não deixam 

claro que as formas de incentivo à pesquisa mencionadas possuem características 

interdisciplinares, conclui-se que não há evidências de atitudes interdisciplinares nos 

planejamentos pedagógicos dos cursos de graduação em Ciências Contábeis do Município de 

São Paulo. 

 

 

4.2.3 Segundo Bloco – Grade Curricular 

Nesse bloco, buscou-se classificar o nível de interação entre as disciplinas das grades 

curriculares dos cursos de acordo com o nível de relacionamento entre as disciplinas proposto 

por Erich Jantsch: 

1 Multidisciplinaridade; 

2 Pluridisciplinaridade; 

3 Disciplinaridade cruzada; 

4 Interdisciplinaridade; 

5 Transdisciplinaridade. 
 

A lógica das questões foi deixar, primeiramente, o coordenador dissertar livremente sobre a 

grade curricular, para, depois, inserir questões mais objetivas. A quarta questão foi: O Sr. (a). 

poderia comentar a grade curricular vigente, traçando perspectivas futuras? 
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Quando o entrevistado perguntava sobre o que deveria comentar, o entrevistador respondia 

que se falasse o que fosse considerado mais relevante. 

A quinta questão foi: O Sr. (a). poderia dar alguns exemplos, com base na grade curricular, 

que evidenciem relacionamentos entre disciplinas considerados importantes? Quando o 

entrevistador percebia que a questão não foi, claramente, compreendida, ele pedia que se 

descrevesse a lógica da distribuição das disciplinas ao longo do curso. Em alguns casos, 

os(as) coordenadores(as) mostravam, porém, de livre vontade, a grade curricular. Com as 

respostas a essas duas primeiras questões, classificou-se o nível de relacionamento entre as 

disciplinas. 

 

A sexta questão foi: Qual a percepção dos professores desse departamento com respeito ao 

relacionamento entre as disciplinas? Deixava-se claro que se buscava a opinião do 

coordenador sobre a percepção dos professores. Essa questão visou verificar se um maior 

relacionamento entre as disciplinas acompanha uma melhor percepção dos professores. 

 

A sétima questão foi: Qual o critério de avaliação regimental? Comente. Buscou-se verificar 

características do critério de avaliação regimental e se possuem alguma relação com o nível 

de relacionamento entre as disciplinas. 

 

A oitava questão foi: Existe prova comum a diferentes disciplinas? Comente. Pretendeu-se 

verificar se existe uma relação entre os cursos que possuem provas comuns a diferentes 

disciplinas e o nível de relacionamento entre elas. 

 

 

4.2.3.1 Respostas à Quarta Questão 

Perguntou-se: O Sr. (a). poderia comentar a grade curricular vigente, traçando perspectivas 

futuras? Identificaram-se alguns aspectos semelhantes nas respostas dos(as) 

coordenadores(as). Em ordem decrescente de freqüência, obteve-se: 

− De acordo com o MEC, CFC e Mercado, 48%; 

− Mais de uma grade em vigor, 26%; 

− Até o quarto semestre genérica, 16%; 

− Atualização contínua da grade, 10%; 

− Até o segundo semestre genérica, 3%; 
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− Curso de três anos, 3%. 

 

Podem-se analisar essas informações no Gráfico 29. 
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Gráfico 29 – Proporção dos aspectos comentados nas respostas à questão 4 

   FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Podem-se citar alguns exemplos de coordenadores(as) que disseram que suas grades 

curriculares estavam de acordo com as exigências do MEC, do CFC e do mercado de 

trabalho. Coordenador(a) A responde: 
 
Procuramos atualizar de acordo com as necessidades do mercado. Por exemplo, identificamos 
através de pesquisas nos jornais, nos classificados de empregos para profissionais da 
contabilidade, habilidades exigidas pelo mercado. Sendo assim, inserimos as disciplinas 
Contabilidade Internacional e Sistemas Integrados. 
 

Coordenador(a) B: “Visamos uma sólida formação acadêmica para que o aluno saia pronto 

para o mercado, sólida formação em Auditoria, Perícia, Controladoria e Gerencial. Por causa 

da Resolução 6 de 2004 incluiremos a disciplina de Atuarias.” O(a) coordenador(a) está 

correto, pois se pode verificar no artigo 5º , inciso II da referida Resolução: 
 
II - conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da Contabilidade, 
incluindo domínio das atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, 
patrimoniais, governamentais e não-governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e 
controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor público e privado; 
 

Coordenador(a) C: “Parte é obrigatória, por exigência do MEC. A parte optativa nós 

mexemos para colocar Contabilidade Gerencial, Controladoria e Cont. Internacional.” 
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Coordenador(a) D :“Não digo no final do semestre, mas anualmente, atualizamos, revisamos 

os conteúdos das disciplinas em conjunto com os professores, sempre visando uma 

atualização com o mercado.” Nos dizeres desse(a) participante, verifica-se, também, outro 

aspecto citado, a atualização contínua da grade. 

 

Coordenador(a) E responde: 
 
Grade vigente não difere muito da antiga, assemelha-se a grade de outros cursos, a metodologia é 
“aprender na prática”. Nossa lógica é encaixar novos conteúdos em disciplinas existentes, mas a 
Contabilidade Internacional se tornou uma demanda do mercado tão grande que fomos obrigados a 
criar uma nova disciplina. 
 

Coordenador(a) F disserta: “O curso é bastante abrangente, o intuito não é somente formá-lo 

para o mercado de trabalho, mas também para iniciar o seu próprio negócio.” 

 

Coordenador(a) G discorre: 
 
Contempla todos os conteúdos das diretrizes do MEC e o restante voltadas para as necessidades da 
região. Temos um plano A de revisão anual da grade, pois entendemos que o mercado é muito 
dinâmico.Existem boatos sobre uma exigência do MEC de que os dois primeiros anos sejam 
básicos, pois se entende que um aluno de 17 anos ainda não sabe direito o que quer fazer. Temos 
um projeto na gaveta, mas estamos esperando, por prudência, as decisões do novo ministro. 
 

Nessa citação se constata, também, o aspecto da atualização contínua da grade curricular. 

Outro interessante aspecto comentado, porém ainda não implantado nessa instituição, é a 

tendência observada durante as entrevistas de os dois ou quatro primeiros semestres serem 

básicos. 

 

O segundo aspecto mais comentado foi a existência de mais de uma grade em vigor, 

conseqüência das novas legislações e da filosofia de atualização contínua dos conteúdos e 

disciplinas. Citam-se respostas que evidenciam esse aspecto. 

 

Coordenador(a) H diz: 
 
Estamos trabalhando a grade curricular vigente. Nosso objetivo é formar um controller. O atual 
curso está com três diferentes grades curriculares, a razão é o fato da faculdade ser nova, acredito 
que não havia uma coordenação profissional de contabilidade. 
 

Coordenador(a) I responde: 
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Essa nova grade curricular entrou em operação a partir de 2004. Tivemos algumas alterações, 
dentre elas a inclusão da disciplina Teoria da Contabilidade no terceiro ano. Entendo que o aluno 
somente conseguirá compreender os princípios da contabilidade a partir do terceiro ano. 
 

Coordenador(a) J disserta: 
Mudamos em 2003, aumentamos a carga de disciplinas contábeis, por exemplo, inserimos a 
disciplina Contabilidade Avançada que era algo que a gente não tinha, aumentamos a carga horária 
de tributária e financeira, tiramos uma disciplina que era informática II. Resumindo, tiramos 
matérias de formação geral como: Metodologia Científica, redação técnica etc, e incluímos 
disciplinas técnicas. 
 

Coordenador(a) K discorre: 
 
Reformulamos agora em 2004 para atender as novas diretrizes do MEC. Nós percebemos que com 
essas novas diretrizes podemos nos preocupar com outras áreas da contabilidade, como: ambiental, 
social etc. A visão não é apenas do contador hoje, mas do contador mais para frente. 
 

O terceiro aspecto mais comentado, uma grade genérica até o 4º semestre, trata-se, primeiro, 

de uma tentativa de nivelamento dos alunos que vieram com deficiências do ensino 

fundamental; segundo, de uma forma de as instituições com pouca demanda formarem as 

turmas iniciais; e terceiro, de uma maior integração entre os diferentes bacharelados. 

Mencionam-se respostas de cursos que possuem os dois ou quatro semestres iniciais comuns, 

normalmente, para Administração, Comércio Exterior e Contabilidade: 

 

Coordenador(a) L responde: 
 
Até o quarto semestre é única, genérica para a Administração, Comércio Exterior e Contábeis, 
exceto no terceiro semestre que existe Contabilidade III e no quarto semestre Contabilidade IV 
para contábeis. A partir do quinto semestre todas as matérias são ligadas à área, tudo técnico. 
 

Coordenador(a) M comenta: “Nos primeiros dois anos temos disciplinas gerais para contábeis 

e administração, nos terceiro e quarto anos entram as disciplinas específicas.” 

 

Coordenador(a) N discorre: 
 
A grade curricular vigente começou em 2004, o primeiro semestre é básico para Contábeis e 
Administração. Mas, a partir do segundo semestre existem disciplinas específicas. Na verdade, até 
o quarto semestre existem disciplinas comuns. Entendemos que tanto o contador quanto o 
administrador pertencem ao mundo dos negócios. 
 

Coordenador(a) O disserta: 
 
Os dois primeiros anos são comuns com Administração e Comércio Exterior, portanto, a carga de 
assuntos específicos de Contabilidade é pobre, aí o terceiro e quarto ano são específicos, aí há uma 
carga sobre tudo que está relacionado à Contabilidade. Nosso curso é anual. 
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Com esses tipos de respostas, começa-se a ter indícios do nível de relacionamento entre as 

disciplinas.  

 

Fato interessante é a existência de um curso de três anos, conforme a resposta do(a) 

coordenador(a) P 
Como a Resolução 6 de 2004 não fala sobre duração do curso, somente a Resolução 3 de 1992 que 
fala de quatro anos, a situação atual é a seguinte: a grade atual possui alguns furos, porém na nova 
grade estamos com um curso de 3 anos com um trabalho prático “interdisciplinar” ao longo dos 
três anos. Acredito que em três anos não conseguimos formar e sim informar, logo o trabalho 
prático visa suprir essa deficiência. 
 

Esse trabalho, denominado interdisciplinar, trata da simulação da abertura de uma empresa no 

primeiro semestre e da aplicação dos conceitos das outras disciplinas ao longo do curso. 

 

 

4.2.3.2 Respostas à Quinta Questão 

A quinta questão: O Sr (a) poderia dar alguns exemplos, com base na grade curricular, que 

evidenciem relacionamentos entre disciplinas considerados importantes? Essa, mais objetiva 

do que a quarta, visou compreender a lógica da distribuição das disciplinas ao longo do curso. 

Pode-se dizer que foi a questão mais demorada durante as entrevistas, pois sempre se 

inseriram pós-questões, como: Qual a lógica da distribuição? Quais os relacionamentos, ou as 

ligações, consideradas importantes? Cite exemplos etc. Foi, também, a questão mais 

analisada, pois, entre as duas primeiras desse bloco, foi a de maior peso na determinação do 

tipo de relacionamento entre as disciplinas. 

 

Classificaram-se os cursos de acordo com o nível de relacionamento entre as disciplinas 

proposto por Erich Jantsch: 

 

1. Multidisciplinaridade; 

2. Pluridisciplinaridade; 

3. Disciplinaridade cruzada; 

4. Interdisciplinaridade; 

5. Transdisciplinaridade. 

 

O resultado obtido pode ser analisado no Gráfico 30. 
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Gráfico 30 – Classificação do tipo de relacionamento entre as disciplinas 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que, em primeiro lugar, com quarenta e dois por cento, estão os cursos que 

possuem um tipo de relacionamento entre as disciplinas classificado como Disciplinaridade 

Cruzada. 

 

Explicou-se, na revisão bibliográfica, que, na Disciplinaridade Cruzada, a possibilidade de 

comunicação é desequilibrada, pois uma das disciplinas é dominante perante as outras. Os 

conceitos e métodos de uma disciplina são impostos às outras que não se encontram no 

mesmo nível hierárquico da principal. 

 

Os coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis com grades curriculares classificadas 

como Disciplinaridade Cruzada disseram que existe uma “linha”, uma “espinha dorsal”, ou 

uma “seqüência lógica”, da Contabilidade Geral, Contabilidade Societária ou Contabilidade 

Financeira, do começo ao final do curso, e que as disciplinas das outras áreas vão se 

encaixando de acordo com essa lógica principal. 

 

Podem-se verificar os dizeres dos(as) coordenadores(as) desses cursos: 
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Coordenador(a) A responde: “Existe uma linha da Contabilidade do início ao final do curso. 

Começa-se com Contabilidade Introdutória, depois Contabilidade Intermediária, Avançada, 

para depois fechar com a Teoria da Contabilidade.” 

 

Coordenador(a) B disserta: 
 
Na área da Contabilidade Gerencial a gente tem uma seqüência que começa com Contabilidade de 
Custos avança para Contabilidade e Análise de Custos e terminamos com Contabilidade Gerencial, 
depois nós temos uma outra seqüência na área de Auditoria, onde o aluno tem Introdução a 
Auditoria e Teoria Geral da Contabilidade e fecha com Auditoria. Existe a preocupação no 
currículo que as matérias não sejam estanques na série, mas que o aluno vá evoluindo ao longo do 
curso para chegar no último ano com uma formação mais completa. 
 

Depois de questionado sobre a lógica da distribuição das disciplinas o(a) coordenador(a) B 

responde: “As outras disciplinas vão complementando esta formação, que seria a parte de 

Legislação, os Direitos, Direito I, Direito II, a parte de Economia, Administração, 

Estatística...” Verifica-se que as seqüências consideradas principais são as ligadas à área 

contábil, e as “outras” são denominadas complementares, como o(a) próprio(a) 

entrevistado(a) comentou. 

 

Coordenador(a) C discorre: “Ele nunca vai fazer a Contabilidade Avançada, sem passar pela 

Introdutória”. Durante essa entrevista, constatou-se que há uma ênfase na linha contábil do 

começo ao final do curso; percebeu-se que grande parte dos cursos com essa característica 

trabalham com o sistema de pré-requisito. 

 

Coordenador(a) D diz: “Nós trabalhamos aqui no sistema de pré-requisitos, ele somente vai 

pra Custos se fizer Contabilidade II e assim por diante.” 

 

Coordenador(a) E comenta: 
 
Respeitando o perfil que queremos formar, partimos do conteúdo básico do ministério. Nós 
fizemos uma estrutura vertical, geralmente são as disciplinas da Contabilidade Financeira, então 
nós temos: Introdução à Contabilidade I e II, Intermediária I e II, Avançada, a espinha dorsal, aí na 
mesma ordem, ao lado desta estrutura, nós temos a Análise de Balanços, Auditoria, todas vão se 
relacionando, e do lado nós vamos colocando as disciplinas que dão a ênfase gerencial e de 
administração. 
 

Coordenador(a) F responde: “Existem diversas trilhas, por exemplo, a trilha da Contabilidade 

Societária, da Contabilidade Geral, da de Custos, da Tributária etc. As outras áreas entram de 

acordo com a evolução das trilhas contábeis.” 
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Coordenador(a) E diz: “O eixo de contabilidade é bastante forte, temos a Básica, a 

Intermediária e a Avançada, com pré-requisitos e professores muito experientes e capazes 

desta área. Tem outros eixos, o da Finanças, Orçamentos...” 

 

Coordenador(a) F disserta: “Existe uma seqüência contábil”. 

 

Coordenador(a) G discorre: “Esta seria a linha dorsal da Contabilidade, mas temos a lógica 

das complementares.” 

 

Coordenador(a) H comenta: “O curso é semestral, há uma lógica gradativa, o aluno somente 

vai trabalhar auditoria depois que trabalhou  contabilidade de custos, contabilidade 

intermediária etc.” 

 

Em segundo lugar, trinta e cinco por cento, ficaram os cursos com o relacionamento entre as 

disciplinas classificado como Multidisciplinar. 

 

Comprovou-se, na revisão bibliográfica, que na Multidisciplinaridade se tem o nível mais 

baixo de relacionamento entre as disciplinas. Pode-se dizer que se trata de uma justaposição 

de matérias diferentes que não explicitam, claramente, as relações entre si. 

 

Na pesquisa de campo, constatou-se que a maioria dos cursos dessa categoria apresentam 

todas, ou pelo menos uma, das seguintes características: pertencem, em sua maioria, a 

Faculdades que foram fundadas há pouco tempo, possuem um(a) coordenador(a) que assumiu 

recentemente o cargo e o principal objetivo da grade curricular é cumprir as exigências de 

conteúdo das diretrizes curriculares ou do mercado profissional. 

 

Referem-se exemplos de respostas dos cursos dessa classificação, em todos os casos não se 

constatou esforço algum em relacionar as disciplinas: 

 

Coordenador(a) I responde:  
 
Não existe pré-requisito. Como existe pouco tempo, apenas dois anos, após o nivelamento, para as 
matérias específicas, elas acabam não tendo relacionamento evidente entre elas. Existem tentativas 
de integrações. Mas o currículo está sofrendo mudanças. 
 

Coordenador(a) J comenta: 
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Procuramos atender as diretrizes curriculares, parte destas estão no primeiro e segundo semestre 
do curso. As outras que julgamos importantes estão nos outros. Por exemplo, temos no terceiro e 
quarto semestres Teoria da Contabilidade, Contabilidade Comercial, Contabilidade de Custos e 
Metodologia Científica, nos quinto, sexto, sétimo e oitavo semestres ele têm as que podemos até 
aqui chamar de profissionalizantes. 
 

Coordenador(a) K disserta: “Nos primeiros semestres as disciplinas englobam os 

conhecimentos genéricos, a partir do sexto semestre nós entramos com as disciplinas mais 

específicas, mais técnicas do curso.” 

 

Coordenador(a) L discorre: “Eu precisaria refletir mais a respeito, na verdade foi o pessoal da 

área contábil que elaborou a grade, que não é minha formação específica” 

 

Coordenador(a) M diz: “O professor do quarto ano de Sistema Contábeis faz uma ponte com 

as disciplinas do 2º ano, existe um problema, o primeiro ano é de formação básica.” Quando 

questionado(a) sobre a lógica da distribuição das disciplinas o(a) entrevistado(a) não 

conseguiu explicar. 

 

Coordenador(a) N  responde: 
 
Nós aqui, como somos uma faculdade de administração e ciências contábeis, os dois primeiros 
anos ou quatro semestres são comuns. Eu acho que isso traz prejuízos ao curso de contabilidade, 
pois há um desmembramento a partir do quinto semestre. 
 

Outra característica verificada em cursos com a grade curricular multidisciplinar é que, grande 

parte, possui o primeiro, ou os dois primeiros anos básicos, e que não se torna possível 

compreender uma lógica para toda a grade. Verifica-se que a partir do segundo ou terceiro 

ano a preocupação maior é em dar cada especialidade isoladamente, conseguindo preparar o 

aluno, tecnicamente, para o mercado. 

 

Em terceiro lugar, com vinte e três por cento, ficaram os cursos com grades curriculares 

classificadas como Pluridisciplinares. 

 

Constatou-se, na revisão bibliográfica, que na Pluridisciplinaridade existe uma justaposição 

das disciplinas de um mesmo setor do conhecimento nos mesmos períodos ou semestres; 

trata-se de uma forma de cooperação que visa melhorar as relações entre essas disciplinas.  

 

Mencionam-se respostas que apresentam indícios desse nível de relacionamento entre as 

disciplinas: 
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Coordenador(a) O responde: 
 
Nosso curso é anual: no primeiro ano são as humanidades, com contabilidade básica em 
laboratório; no segundo ano a Contabilidade Gerencial, e dentro disto assuntos relacionados; no 
terceiro ano temos a introdução a grandes áreas como: Administração Financeira, Custos, 
Societária e Sistemas Integrados; no quarto ano temos as disciplinas mais específicas como: 
Auditoria, Perícia, Contabilidade Pública, Controladoria etc. 
 

Coordenador(a) P disserta: “Temos disciplinas semelhantes, inter-relacionadas em cada 

semestre, visando a integração de todos os semestres. Resumidamente, temos uma parte 

básica, uma parte de custos, uma gerencial e no final as específicas.” 

 

Coordenador(a) Q discorre: “Analisadas semestralmente, a interligação entre as disciplinas 

são observadas pela coordenação de forma que assuntos não sejam repetitivos em disciplinas 

diferentes.” E depois de questionado sobre a lógica da distribuição das disciplinas ao longo do 

curso, responde: “Temos Introdutória I e II, depois Custos I e II, depois Análise de Balanços I 

e II, e o último semestre para disciplinas sem uma interligação, porém de assuntos relevantes 

como: DVA, Balanço Social, Perícia etc.” 

 

Coordenador(a) R diz: “Temos uma área da Contabilidade em cada semestre.” 

 

Coordenador(a) S discorre: “A cada período uma área ou conjunto de disciplinas da 

Contabilidade.” 

 

Coordenado(a) T comenta: 
 
A lógica distribui disciplinas semelhantes nos mesmos semestres. No primeiro ano, temos o 
nivelamento dos alunos; no segundo ano, temos as humanísticas como: filosofia, psicologia, 
sociologia etc; no terceiro ano, temos as introduções às áreas da contabilidade e no quarto ano as 
demais matérias especificas da área contábil. 
 

No decorrer das entrevistas, identificam-se muitos cursos denominando o primeiro ano de 

“nivelamento”, devido ao perfil do ingresso ser de escolas públicas ou de cursos supletivos 

com deficiências básicas em disciplinas como: língua portuguesa, matemática etc. 

 

Coordenador(a) U responde: “O primeiro ano é básico; o segundo ano é mais voltado para 

Custos; o terceiro ano para Sistemas de Informações e o quarto ano para demais matérias 

específicas”. 
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Ficou evidente, nos dizeres dos(as) coordenadores(as) acima, que a distribuição das 

disciplinas, ao longo do curso, proporciona um tipo de relacionamento pluridisciplinar. 

 

Na revisão bibliográfica, verificou-se que, na interdisciplinaridade, estabelece-se uma 

interação entre duas ou mais disciplinas, em que cada disciplina em contato é modificada e 

passa a depender, claramente, das outras. O enriquecimento é recíproco e acontece uma 

transformação de suas metodologias de pesquisa e de seus conceitos. Constatou-se, também, 

que na transdisciplinaridade, os limites entre as diversas disciplinas desaparecem. O nível de 

cooperação e integração é tão alto que já se pode falar do aparecimento de uma nova 

macrodisciplina. Ela aceita uma transcendência (SANTOMÉ, 1998). 

 

Não se identificou em nenhum dos cursos da população analisada as características de uma 

interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade em suas grades curriculares. Para se classificar a 

grade de um curso como interdisciplinar ou transdisciplinar seria necessário, primeiramente, 

identificar uma estrutura lógica de distribuição das disciplinas, em que os assuntos ou objetos 

de análise se tornassem mais importantes do que o próprio cumprimento dos conteúdos de 

cada disciplina. A prioridade passaria a ser o projeto inter ou transdisciplinar, em que as 

disciplinas, conteúdos, professores, unir-se-iam na investigação de uma realidade, fato ou 

acontecimento. 

 

 

4.2.3.3 Respostas à Sexta Questão 

A sexta questão foi: Qual a percepção dos professores desse departamento com respeito ao 

relacionamento entre as disciplinas? Esperou-se que um maior relacionamento entre as 

disciplinas acompanhasse uma melhor percepção dos professores. O resultado pode ser 

analisado no Gráfico 31. 
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Reuniões semestrais 
Parte entende, parte não
Baixa percepção dos docentes
Boa percepção dos docentes

0% 40% 20% 60% 80%

Gráfico 31  – Percepção dos professores sobre o relacionamento entre as disciplinas 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

A maior parte dos(as) coordenadores(as), sessenta e sete por cento, identificaram como boa a 

percepção dos professores de seus cursos sobre os relacionamentos entre as disciplinas; em 

segundo lugar, vinte e três por cento, disseram ser baixa e dez por cento responderam que 

alguns entendem e outros não. De toda a população, apenas dez por cento comentou que 

reuniões semestrais são realizadas com o intuito de melhorar a integração entre os professores 

e as disciplinas e que os planos de ensino de outras disciplinas são entregues a todos os 

professores. Coordenador(a) A comenta: “Entregamos a grade e os planos de ensino de todas 

as disciplinas para que não aconteça de o professor entrar na sala e soltar o famoso: Vocês já 

viram isto?” 

 

Citam-se algumas respostas dos(as) coordenadores(as) que identificaram como boa a 

percepção dos professores dos seus cursos: 

 

Coordenador(a) B: “Fácil relacionamento, existe baixa rotatividade dos professores, eles se 

conhecem e sabem os programas dos outros professores”. 
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Coordenador(a) C responde:  
Boa percepção. Temos reuniões semestrais, os docentes procuram obedecer os conteúdos 
programáticos, para que não haja sobreposição de informações. Procuro colocar o professor mais 
apropriado para cada disciplina para que ele consiga unir a parte teórica e prática do assunto, para 
se fazer um mix perfeito. 
 

Coordenador(a) D comenta: “Temos uma grande vantagem, um corpo docente antigo, com 

mais de 10 anos de casa. O relacionamento é grande, e quando chega professores novos a 

integração com os professores de disciplinas semelhantes é automática.” 

 

Coordenador(a) E discorre:  
 
É bastante positiva, temos exemplos de professores que trabalham em conjunto, solicitando 
trabalhos, praticando, assim, a interdisciplinaridade. Por exemplo, o professor de custos junto com 
o professor de informática trabalham na elaboração de planilhas. 
 

Coordenador(a) F diz: 
 
Total, eles discutem este assunto exaustivamente. Alguns assuntos encerram em determinada 
disciplina, mas outros devem e são citados em diversas, não é uma sobreposição, mas é uma 
complementação. Os professores da espinha dorsal são todos titulados e com no mínimo dez anos 
de experiência. 
 

Coordenador(a) G: “Muito boa, integração muito boa, o curso é pequeno, temos de seis a sete 

salas. Todos falam a mesma língua”. 

 

Coordenador(a) H: “Todo semestre fazemos reunião de planejamento, todos os professores 

participam, não somente os de contabilidade. Os professores analisam os planos, o conteúdo, 

atualização de bibliografia, trabalhos conjugados entre disciplinas...” 

 

Coordenador(a) I: “Boa percepção, troca constante de idéias, comunicação por e.mails, MSN, 

telefone etc. Pelas dificuldades que a instituição passa, não sai adequado, mas existe uma boa 

vontade.” 

 

Coordenador(a) J: “Estão bastante integrados, todos são profissionais da área, possuem um 

relacionamento bastante integrado. Temos, também, aqueles que são só professores, posso 

falar pra você que isso está até um pouco nivelado.” 

 

Em segundo lugar, os que disseram ser baixa a percepção de seus professores comentam: 

 

Coordenador(a) K: “pouca percepção, eu entrei com a proposta de trabalhar melhor isso.” 
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Coordenador(a) L: “Os professores acreditam que os anteriores deveriam ter ido um pouco 

mais além. Essa é uma queixa um pouco constante.” 

 

Coordenador(a) M: “Ainda incipiente.” 

 

Coordenador(a) N: ““Esse é um ponto que estamos tentando modificar, pois temos muitos 

profissionais do mercado sem conhecimento pedagógico.” 

 

Coordenador(a) O: “Nenhum professor vai negar que não percebe essa necessidade. Não é 

boa. O professor é uma ostra, ele diz que tem uma pérola, mas você não consegue abrir.” 

 

Coordenador(a) P: “Baixo, a gente tem investido muito forte nisso, justamente para aumentar 

essa percepção.” 

 

Coordenador(a) Q: “Temos reuniões durante o ano letivo, mas existe o famoso problema do 

professor-profissional versus profissional-professor, ou seja, a maioria dos docentes são 

profissionais-professores, com pouco tempo para discussão dos planejamentos.” 

 

Em último lugar, os(as) coordenadores(as) que responderam que parte dos docentes possui 

boa percepção e parte não. Citam-se exemplos: 

 

Coordenador(a) R: “Tenho duas respostas, um grande problema, os dois primeiros anos 

possuem especialistas de diferentes áreas, a comunicação é difícil, já nos últimos anos todos 

os professores são da área contábil, a linguagem é única e facilita a comunicação” 

 

Coordenador(a) S: “Alguns entendem, outros não. Os professores de outras áreas não 

deslumbram esta necessidade.” 

 

Coordenador(a) T: “Existe os interessados neste tema, a inter-relação, e há um expressivo 

grupo que não dá tanta atenção a este assunto.” 

 

Cruzando as classificações do nível de relacionamento entre as disciplinas com a percepção 

dos docentes, chega-se as seguintes constatações, de acordo com o Gráfico 32. 
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Percepção dos Professores dos cursos com grades 
curriculares classificadas como Disciplinaridade Cruzada 

23% 

Boa percepção
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15% 62%

Gráfico 32 – Percepção dos professores dos cursos com grades curriculares classificadas como 

Disciplinaridade Cruzada 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que a maior parte, sessenta e dois por cento, dos(as) coordenadores(as) dos cursos 

classificados como Disciplinaridade Cruzada acreditam que existe uma boa percepção dos 

docentes sobre o relacionamento entre as disciplinas; vinte e três por cento, acreditam que há 

percepção somente dos professores da área contábil e apenas quinze por cento disseram haver 

baixa percepção. 

 

No Gráfico 33, constata-se a percepção dos docentes dos cursos com grades curriculares 

classificadas como pluridisciplinares: 
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Percepção dos Professores dos cursos com grades curriculares classificadas 
como Pluridisciplinares
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29%

Boa percepção 
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Gráfico 33 – Percepção dos professores dos cursos com grades curriculares classificadas como 

Pluridisciplinares 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Nota-se que setenta e um por cento dos coordenadores responderam que é boa a percepção 

dos docentes sobre o relacionamento entre as disciplinas. Um percentual maior do que nos 

cursos classificados como Disciplinaridade Cruzada, vinte e nove por cento disseram ser 

baixa a percepção de seus docentes. 

 

No Gráfico 34, observa-se a percepção dos docentes dos cursos com grades curriculares 

classificadas com Multidisciplinares. 
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Percepção dos Professores dos cursos com grades curriculares classificadas 
como Multidisciplinares
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Gráfico 34 – Percepção dos professores dos cursos com grades curriculares classificadas como 

Multidisciplinares 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que não é alto, ao contrário do que se esperava, o percentual de coordenadores(as) 

dos cursos com grades curriculares classificadas como Multidisciplinares, que responderam 

que seus docentes possuem baixa percepção sobre os relacionamentos entre as disciplinas. 

Porém na análise dos três gráficos, ficou evidente, como era esperado, que é na 

Disciplinaridade Cruzada que o percentual de baixa percepção foi o menor. 

 

Considerando que na disciplinaridade cruzada o eixo contábil é o principal, nas três respostas 

em que disseram que há percepção de parte dos professores, duas ficaram evidentes que é boa 

a percepção dos docentes da área contábil. Reclassificando os dados, o percentual de 

professores com boa percepção para a Disciplinaridade Cruzada, alcançaria setenta e sete por 

cento, ficando em primeiro lugar dos três grupos, conforme Gráfico 35. 
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curriculares classificadas como Disciplinaridade Cruzada
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Gráfico 35 – Percepção dos professores dos cursos com grades curriculares classificadas como 

Disciplinaridade Cruzada (Após reclassificação) 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Após reclassificação, verifica-se que, em primeiro lugar, com menor baixa percepção e maior 

boa percepção, como esperado, ficou a Disciplinaridade Cruzada. Porém, em segundo lugar, 

ao contrário do esperado, ficou a Multidisciplinaridade. Logo, pode-se dizer que não existe 

relação evidente entre a opinião dos(as) coordenadores(as) sobre a percepção dos seus 

professores em relação ao relacionamento entre as disciplinas e o nível de relacionamento 

delas. 

 

 

4.2.3.4 Respostas à Sétima Questão 

Na sétima questão se perguntou: Qual o critério de avaliação regimental? Comente. O 

objetivo foi verificar qual o critério de avaliação regimental e se possui alguma relação com o 

nível de relacionamento entre as disciplinas. 

 

A classificação visou constatar o percentual da média final de cada curso que é “a critério dos 

professores”, “departamental”, ou “elaborada pelos professores”.  
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Classificaram-se, como “a critério dos professores”, as avaliações que podem ser realizadas 

por meio de qualquer ferramenta, por exemplo: seminários, trabalhos, provas orais, estudos 

dirigidos etc. 

 

Para os casos em que se exige que a avaliação seja realizada de determinada forma, 

normalmente por meio de provas escritas, classificou-se como “elaborada pelo professor”. 

Para os casos em que parte do peso total da avaliação do professor deve ser auferida por 

determinada ferramenta, normalmente por meio de prova escrita, classificou-se, também, o 

peso correspondente como “elaborada pelo professor”. 

 

A avaliação “departamental” é aquela: elaborada pelo professor e aplicada pelo departamento, 

elaborada pelo departamento e aplicada pelo professor, ou elaborada e aplicada pelo 

departamento.  

 

Existem casos em que o percentual de participação de cada tipo de avaliação pode variar, por 

exemplo, um curso que adote de cinqüenta a sessenta por cento da média final composta por 

uma avaliação “a critério do professor”, logo se classificou a média em uma tabela analítica, 

ou seja, cinqüenta e cinco por cento da média final. Depois de classificar a composição da 

média final de cada curso, sintetizaram-se as informações em faixas de pesos por tipo de 

avaliação, conforme Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Percentuais das médias finais compostos por cada tipo de avaliação 

Tipo de Avaliação 0% - 25% 25,1% - 50% 50,1% - 75% 75,1% - 100% Total 

Elaborada pelo 

Professor 14 7 4 6 31

A critério do 

Professor 13 12 4 2 31

Departamental 18 5 6 2 31

      FONTE: Elaborada pelo autor 

 

Verificou-se que o tipo de avaliação que compõe maior parte das médias finais dos cursos é a 

“elaborada pelo professor”. Nessa, ele tem a flexibilidade de utilizar o conteúdo que 

identificar como melhor, elaborar a avaliação de sua maneira, porém deve utilizar a 

ferramenta orientada pelo departamento.  
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Constatou-se que o tipo de avaliação que compõe maior parte das faixas de cinqüenta a 

setenta e cinco por cento das médias finais dos cursos é a “departamental”. Essa é a menos 

flexível para o professor, quem determina o conteúdo e forma de avaliar é o departamento. 

Essa avaliação, também, é utilizada pelo departamento como forma de controle dos conteúdos 

ministrados pelos docentes. 

 

Nas faixas de vinte e cinco a cinqüenta por cento das médias finais dos cursos, o tipo de 

avaliação mais utilizado é “a critério do professor”. Essa é totalmente flexível ao professor, 

ele pode utilizar qualquer tipo de ferramenta para avaliar seus alunos. 

 

Pode-se verificar que o tipo de avaliação que compõe a menor faixa das médias finais dos 

cursos é a “departamental”. 

 

Cruzando as classificações do nível de relacionamento entre as disciplinas com os tipos de 

avaliações utilizados pelos cursos, chega-se as seguintes constatações, de acordo com a 

Tabela 15. 
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Tabela 15 – Percentuais das médias finais por tipo de relacionamento entre as disciplinas 

MULTIDISCIPLINARIDADE 

Tipo de Avaliação 0% - 25% 25,1% - 50% 50,1% - 75% 75,1% - 100% Total 

Elaborada pelo Professor 5 4 1 1 11

A critério do Professor 4 6 1 0 11

Departamental 4 2 3 2 11

PLURIDISCIPLINARIDADE 

Tipo de Avaliação 0% - 25% 25,1% - 50% 50,1% - 75% 75,1% - 100% Total 

Elaborada pelo Professor 2 0 1 4 7

A critério do Professor 5 2 0 0 7

Departamental 6 0 1 0 7

DISCIPLINARIDADE CRUZADA 

Tipo de Avaliação 0% - 25% 25,1% - 50% 50,1% - 75% 75,1% - 100% Total 

Elaborada pelo Professor 7 3 2 1 13

A critério do Professor 4 4 3 2 13

Departamental 8 3 2 0 13

TOTAL 

Tipo de Avaliação 0% - 25% 25,1% - 50% 50,1% - 75% 75,1% - 100% Total 

Elaborada pelo Professor 14 7 4 6 31

A critério do Professor 13 12 4 2 31

Departamental 18 5 6 2 31

FONTE: Elaborada pelo autor 

 

Considerando o maior número de cursos que adotam determinado tipo de avaliação para cada 

faixa de peso, comprovou-se que na disciplinaridade cruzada, as maiores faixas utilizam mais 

a avaliação “a critério do professor”. Na Pluridisciplinaridade, a maior faixa utiliza mais a 

avaliação “elaborada pelo professor” e na Multidisciplinaridade, as maiores faixas utilizam 

mais a avaliação “departamental”. Portanto, para a população em análise, pode-se dizer que 

existem indícios de uma relação entre o grau de relacionamento entre as disciplinas e os 

percentuais da média final compostos por diferentes tipos de avaliações, ou seja, quanto maior 

o nível de relacionamento, maior o percentual da média final composto por avaliações mais 

flexíveis ao professor.  
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4.2.3.5 Respostas à Oitava Questão 

Perguntou-se: Existe prova comum a diferentes disciplinas? Comente. Buscou-se verificar se 

existe alguma relação entre os cursos que possuem provas comuns a diferentes disciplinas e o 

nível de relacionamento entre elas. 

 

Podem-se notar as respostas no Gráfico 36. 

 

 

23%

NÃO 

SIM 

77%

Gráfico 36 – Respostas à Questão Oito 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Verificou-se que a maioria das provas comuns é departamental, quando um(a) coordenador(a) 

citou alguma iniciativa dos professores, explicou que não se tratava de um critério contínuo, 

mas apenas algumas experiências realizadas no passado. 

 

As respostas afirmativas mencionaram as seguintes provas comuns departamentais: 

− “Prova Contextualizada”: elaborada pelo(a) coordenador(a), um assunto 

único para todas as disciplinas do período; 

− “PEDP - Projeto de Educação Dinâmica e Progressiva”: simulação do antigo 

Exame Nacional de Cursos, quarenta a cinqüenta questões de múltipla 

escolha, avaliando o conteúdo de todo o curso. Normalmente, aplicada em 

quatro a cinco classes simultaneamente. 
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− “Prova Integrada”, “Avaliação Interdisciplinar”, “PID – Prova 

s avaliações acima possuem alguns objetivos em comum: verificar se os professores estão 

ção das questões do semestre corrente, ainda não avançou para uma 

uestão interdisciplinar propriamente dita.” Ele(a) entende que compilar as questões  de 

 

 

Interdisciplinar”: elaborada pelo(a) coordenador(a), engloba todas as 

disciplinas do período. 

 

A

cumprindo o conteúdo; simular o exame de Suficiência e antigo Exame Nacional de Cursos e 

melhorar o relacionamento entre as disciplinas. 

 

Fato interessante foi o depoimento de um(a) coordenador(a) sobre a avaliação departamental 

de seu curso denominada “Avaliação Interdisciplinar”: “Interdisciplinar só no nome, pois se 

trata de uma compila

q

diferentes disciplinas em uma mesma avaliação, sem relacioná-las, não desenvolve a 

interdisciplinaridade. 

 

Cruzando as provas comuns departamentais com o nível de relacionamento entre as 

disciplinas se tem o Gráfico 37. 

2

3 

Pluridisciplinaridade 

Disciplinaridade Cruzada 

Multidisciplinaridade 

2

Gráfico 37  – Provas comuns por níveis de relacionamento entre as disciplinas 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Apesar de ser maior o número de cursos com o nível de interação entre as disciplinas 

classificadas como Disciplinaridade Cruzada que possuem provas comuns departamentais, 
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não se pode dizer com certeza que há indícios de uma relação entre a existência de provas 

comuns departamentais e o nível de relacionamento entre as disciplinas, já que a diferença 

entre o número de cursos não é significativa. Esperava-se encontrar um número maior de 

ursos com provas comuns, não somente departamentais, como, também, “elaboradas pelos 

rofessores” e “a critério dos professores”, pois isso evidenciaria uma maior preocupação em 

 entre as disciplinas. 

 de trabalho, 

rades curriculares diferentes em vigor, grades genéricas até o segundo ou quarto semestre 

a maioria dos cursos possui grades curriculares classificadas como 

isciplinaridade Cruzada, isso faz sentido, já que há grande ênfase no mercado de trabalho, 

e acordo com a hipótese da pesquisa, não houve cursos com grades curriculares 

cações dos níveis de relacionamento entre as disciplinas. O relacionamento entre os 

rofessores pode ser bom, a percepção sobre o relacionamento entre as disciplinas também, 

c

p

melhorar o relacionamento

 

 

4.2.3.6 Comentários 

O principal objetivo desse bloco foi classificar o nível de relacionamento entre as disciplinas. 

Na quarta questão, levantaram-se aspectos relevantes como: ênfase no mercado

g

etc. Essas características foram gerando indícios dos níveis de relacionamentos, porém 

somente se conseguiu classificá-los após análise das respostas à quinta questão. 

 

Constatou-se que 

D

fazendo com que as disciplinas da área contábil sejam consideradas mais importantes do que 

as de outras áreas. 

 

D

classificadas com níveis altos de relacionamento entre as disciplinas, ou seja, nenhuma grade 

curricular apresentou características inter ou transdisciplinares. 

 

As demais questões dos blocos buscaram levantar outras características das grades e verificar 

a existência de um relacionamento entre elas e as classificações dos níveis de relacionamento. 

 

Constatou-se que não existe relação evidente entre a opinião dos(as) coordenadores(as) sobre 

a percepção dos seus professores sobre o relacionamento entre as disciplinas e as 

classifi

p

porém, se não existe lógica na distribuição das disciplinas, o nível relacionamento se torna 

baixo. 
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Analisando o critério de avaliação, comprovou-se que a maioria dos cursos destina o maior 

tir mais sobre sua adequação 

om o conteúdo, metodologias e recursos da sua disciplina e da grade curricular como um 

tatou relação evidente entre o nível de relacionamento entre as 

isciplinas e os cursos com provas comuns a diferentes disciplinas. Porém, mesmo com 

equena diferença, o número de cursos com Disciplinaridade Cruzada com provas comuns 

amen

 especialistas de diferentes áreas e a análise do objeto de estudo por 

iferentes disciplinas, nas pesquisas dos cursos de graduação em Ciências Contábeis do 

percentual das suas médias finais às avaliações que são elaboradas pelos professores, mas que 

são, em sua maior parte, obrigatoriamente aplicadas na forma de provas escritas.  

 

Constatou-se, também, que há indícios de uma relação entre o nível de relacionamento entre 

as disciplinas e o tipo de avaliação. Verificou-se que quanto maior o nível de relacionamento 

entre as disciplinas dos cursos, maior o percentual da média final determinado por avaliações 

mais flexíveis ao professor. Pode-se considerar que o professor, com maior liberdade na 

utilização de diferentes ferramentas de avaliações, tende a refle

c

todo. Pois, de acordo com um determinado objetivo, que está ligado a um conteúdo, há um 

tipo de modalidade didática e avaliação (KRASILCHIK, 1998). 

 

Esperava-se que existisse forte relação entre a existência de provas comuns e o nível de 

relacionamento entre as disciplinas, porém se pode considerar que pelo fato de poucos cursos 

terem esse tipo de prova e não existirem iniciativas contínuas dos docentes, apenas dos 

departamentos, não se cons

d

p

depart tais foi o maior. 

 

 

4.2.4 Terceiro Bloco – Pesquisa 

Nesse bloco, teve-se como principal objetivo identificar características interdisciplinares 

como: a participação de

d

Município de São Paulo. As questões desse bloco foram bastante objetivas e nas entrevistas 

tiveram pouca duração. 

 

A nona questão foi: “Seu departamento adota Trabalho de Conclusão de Curso? Individual ou 

em grupo? Caso em grupo, quantos orientadores por grupo? Os orientadores são do mesmo 

departamento? Por favor, comente.” Conseguiu-se verificar se existe a exigência do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC), já que não é obrigatório. Notou-se, também, se esse trabalho é 

feito individualmente ou em grupo, levantando a possibilidade de alunos de diferentes 
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disciplinas trabalharem juntos, o que apontaria a existência das características 

interdisciplinares da pesquisa. Buscou-se verificar, também, se havia mais de um(a) 

oordenador(a) para cada trabalho, mesmo individual (corrigindo a questão do roteiro), e, em 

specialistas 

e diferentes áreas? Deixou-se claro que não era necessário estar cadastrado no Diretório dos 

 Comente.” Verificou-se, na revisão bibliográfica, que é baixa a participação de 

lunos nas pesquisas em contabilidade no Brasil. Nessa questão, pode-se, por meio de dados 

rimários, testar essa informação e constatar quais os motivos dessa falta de interesse pela 

. 

 

4.2.4.1 
O objetivo ssa  seguintes características: 

 Número de orientadores por grupo; 

− Número de professores disponíveis para orientação. 

 

No Gráfico 38, analisa-se a proporção dos cursos que adotam ou não o Trabalho de Conclusão 

de Curso: 

c

caso afirmativo, se eram de diferentes áreas, o que, em caso afirmativo, também seria 

identificado como uma característica interdisciplinar de pesquisa. 

 

Na décima questão, perguntou-se: Nos moldes dos Grupos de Pesquisa do CNPq, o Sr. (a). 

poderia citar exemplos ou experiências com grupos ou núcleos de pesquisa considerados de 

sucesso no seu departamento? Quais foram suas produções científicas? Existiam e

d

Grupos de Pesquisa do CNPq. Novamente, constata-se uma questão buscando a característica 

interdisciplinar da pesquisa que é a existência de especialistas de diferentes áreas. 

 

A enésima questão foi: “Os alunos procuram participar de Projetos de Pesquisa? Algum caso 

relevante?

a

p

pesquisa

 

Respostas à Nona Questão 

 de  questão foi verificar a existência das

− Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

− TCC individual ou em grupo; 

−

− Área de especialidade do(s) orientador(es). 
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Gráfico 38 – Proporção dos cursos que adotam o Trabalho de Conclusão de Curso 

       FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Verifica-se que setenta e sete por cento dos cursos adotam o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Todos os que não possuem disseram exigir o relatório de estágio supervisionado nos moldes 

científicos. Dos que possuem trabalho de conclusão de curso, pode-se analisar, no Gráfico 39, 

a proporção dos que são individuais e em grupo. 

 

62%

38%

Individual

Grupo

 

Gráfico 39 – Proporção dos Trabalhos de Conclusão de Curso que são individuais e em grupo 

FONTE: Elaborado pelo autor 
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Observa-se que a maioria é individual, e, dos que são em grupo, constatou-se que nenhum 

possui alunos de diferentes cursos e que são cursos de instituições privadas com grande 

demanda, tendendo a classes com grande número de alunos, ou seja, os trabalhos são em 

grupos para facilitar a avaliação.  Logo, constata-se que até o momento não há indícios de 

características interdisciplinares nas pesquisas dos cursos superiores em Ciências Contábeis 

do Município de São Paulo. 

 

Buscando verificar o número de orientadores por trabalho de conclusão de curso e relatório de 

estágio, chegou-se ao gráfico 40. 

26

4

1

1 Orientador de Contabilidade
por trabalho

1 Orientador de qualquer área
por trabalho

2 Orientadores de diferentes
áreas por trabalho

 

Gráfico 40 – Número de orientadores por trabalho e suas especialidades 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Constata-se que grande parte dos cursos possui apenas um orientador da área contábil por 

trabalho. Os que possuem um orientador de qualquer área, essa pode, também, ser a contábil. 

O coordenador que disse possuir dois orientadores por trabalho explicou que, no penúltimo 

semestre, a orientação é de um professor de metodologia científica para todos os alunos e no 

último semestre eles escolhem um orientador especialista no assunto do trabalho. Portanto, 

também, não foram constatados indícios de características interdisciplinares. 
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Verificam-se quantos professores de cada curso estão disponíveis para orientação do trabalho 

de conclusão de curso e do relatório de estágio, no Gráfico 41.  

29%

29%

26%

3%

13%

1 orientador disponível

2 - 5 orientadores
disponíveis
6 - 9 orientadores
disponíveis
10 - 13 orientadores
disponíveis
Todos os docentes
disponíveis para orientação

 

Gráfico 41 – Número de professores disponíveis para orientação 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Constata-se que grande parte possui apenas um orientador disponível para todos os trabalhos; 

nesses casos, a orientação é realizada em sala de aula, ou seja, existe uma disciplina 

específica. Empatado em primeiro lugar, com vinte e nove por cento, estão os cursos que 

possuem de dois a cinco orientadores disponíveis. Verifica-se que pequena parte disponibiliza 

todos ou de dez a treze docentes para orientação, o que indica baixa flexibilidade na escolha 

dos assuntos e orientadores para a população como um todo. Logo, para a prática da 

interdisciplinaridade não foram obtidos indícios de uma estrutura organizada que 

disponibilize ou incentive a investigação de um assunto por diversas disciplinas e orientadas 

por diferentes especialistas. 

 

Observou-se que, como as Diretrizes Curriculares tornou optativo o trabalho de conclusão de 

curso, cursos que, na data desta pesquisa, o adotam, esboçaram intenção futura de substituí-lo 

pelo relatório de estágio ou pela elaboração de artigos. Por outro lado, uma parcela menor, 

mostrou interesse em aprimorar o processo disponibilizando maior tempo e exigindo defesa 

pública, conforme Gráfico 42. 
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Gráfico 42 – Número de cursos com defesa de trabalho de conclusão de curso 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Contata-se que, apesar de menor, existe um número de cursos que adotam o Trabalho de 

Conclusão de Cursos e exigem defesa maior do que se esperava. 

 

 

4.2.4.2 Respostas à Décima Questão 

Nessa questão, buscaram-se as seguintes características: 

− Núcleos ou grupos de pesquisa; 

− Produções científicas dos núcleos ou grupos de pesquisa; 

− Existência de especialistas de diferentes áreas. 

 

Verifica-se, no Gráfico 43, a proporção dos cursos que possuem ou não grupos ou núcleos de 

pesquisa. 
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Gráfico 43 – Núcleos ou grupos de pesquisa dos cursos de Ciências Contábeis da cidade de São Paulo 

FONTE: Elaborado pelo autor 

 

Da população analisada apenas três coordenadores responderam positivamente sobre a 

existência de núcleos ou grupos de pesquisa. Citam-se as respectivas respostas: 

 

Coordenador(a) A responde: “São recentes os grupos de pesquisa. Tenho observado que são 

poucos os alunos de graduação engajados nesses grupos. Ainda não percebo resultados 

publicáveis. Infelizmente  a maioria dos grupos é mono-especializado.” Verifica-se que não 

existem especialistas de diferentes áreas nesses grupos de pesquisa. 

 

Coordenador(a) B: “Sim. Núcleo recente, um ano de existência, possuem doutores e mestres 

em contábeis com diferentes especializações. Já rendeu um artigo para um congresso.” Apesar 

de possuir especialistas de diferentes áreas, nessa entrevista, constatou-se que apenas um 

aluno da graduação está ligado a esse grupo. Na verdade, os especialistas possuem diferentes 

graduações, porém, todos têm titulação ligada à área contábil. 

 

Coordenador(a) C: “Existe um núcleo, no qual alunos de diversos cursos realizam pesquisam 

sobre assuntos comunitários.” Único exemplo encontrado de curso que possui um grupo que 

não estuda apenas assuntos técnicos da respectiva área de especialização. 
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Outra constatação é que nos cursos pertencentes às Universidades, a função da pesquisa fica 

para a pós-graduação. Dentre os motivos para a inexistência de pesquisa na graduação, o mais 

comentado é a diferença entre uma instituição privada e pública. Pode-se verificar isso nos 

dizeres do(a) coordenador(a) D: “Não temos pesquisa, poucas publicações, a diferença entre a 

instituição pública e privada é enorme, por exemplo, eu como coordenador tenho dedicação 

de apenas 20 horas semanais.” 

 

Os outros motivos citados são: ingresso proveniente de escolas públicas e supletivos, curso 

noturno, alunos que trabalham período integral, falta de estrutura na instituição, professores 

especialistas etc. 

 

 

4.2.4.3 Respostas à Enésima Questão 

Na revisão bibliográfica, ao analisarem-se os dados do CNPq, chegou-se a um número de 

apenas cento e oitenta e um estudantes cadastrados em grupos de pesquisa contábil de todo o 

Brasil. Na enésima questão, procurou-se a percepção dos coordenadores sobre esse fato e seus 

motivos. Essa questão pode ser considerada uma continuação da décima, porém com uma 

maior ênfase na participação dos alunos da graduação. Os coordenadores que disseram que 

existem alguns casos, mas que não é comum os alunos procurarem participar de projetos de 

pesquisa foram classificados como “os alunos não procuram participar”. 

 

Verificou-se que em nenhum curso os alunos procuram participar de projetos de pesquisa, os 

motivos alegados são os mesmos da questão anterior, quando dizem existir algum caso, trata-

se de algo eventual. Citam-se repostas dos coordenadores que ilustram essas conclusões: 

 

Coordenador(a) E responde: “Não, existem casos isolados, como por exemplo foi a primeira 

vez que um aluno de contábeis conseguiu bolsa de iniciação científica.” 

 

Coordenador(a) F diz:“Alguns alunos procuram, mas não existe um caso relevante de 

produção cientifica.” 

 

Coordenador(a) G disserta: “Não. No curso noturno esse tipo de atividade não é impossível, 

mas é um pouco mais difícil. A grande maioria dos professores são profissionais do 

mercado.” 
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Coordenador(a) H discorre: “Poucos casos, aluno noturno, são alunos que já tem emprego.” 

 

Coordenador(a) I comenta: “ Não, curso noturno, porém no semestre retrasado houve três 

trabalhos de iniciação científica de contábeis.” 

 

Coordenador(a) J responde: “Não. Curso noturno, o tempo disponível para pesquisa é sábado, 

que as vezes é feito fora daqui ou na própria biblioteca.” 

 

Coordenador(a) K: “Não, mas existe um aluno do segundo ano desenvolvendo um trabalho.” 

 

Coordenador(a) L disserta: “Não. O perfil dos alunos são de profissionais do mercado, não se 

interessam por pesquisa.” 

 

Coordenador(a) M discorre: “Não possuímos esta estrutura, existem casos isolados, são mais 

iniciativas de alguns alunos.” 

 

Coordenador(a) N diz: “Os alunos agora tem sido mais estimulados, mas não há uma procura 

tão expressiva.” 

 

Coordenador(a) O responde: “O grande problema é que eles trabalham. Mas existem 

monitores, alunos ajudando aos sábados na biblioteca.” 

 

Coordenador(a) P: “Pouco, a gente teve um caso de um aluno que enviou um trabalho para o 

Congresso da USP, mas não foi qualificado.” 

 

Coordenador(a) Q: 
 
A questão dos nossos alunos de contabilidade é que a situação deles é diferente do curso de 
administração, nossos alunos estudam a noite, então você tem que ver o perfil deles, a grande 
maioria trabalha para pagar a faculdade, então não sobra tempo para vir para o núcleo pesquisar, 
mas nós temos um estagiário de pesquisa, ele veio me procurar no primeiro semestre de 
Contabilidade. Eles não participam mais, por causa desta limitação. 
 

Coordenador(a) R diz: “Existe grande procura, porém ainda não temos massa critica 

suficiente para estar desenvolvendo pesquisa.” 
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Coordenador(a) S responde: “Procuram por causa das horas-atividade.” Nesse caso, não se 

considerou como uma procura por pesquisa porque o coordenador, quando questionado, não 

citou resultados relevantes e, também, pelo fato dessas horas-atividade poderem ser 

cumpridas de outras formas, como: participações em palestras, seminários, congressos etc. 

 

Coordenador(a) T discorre: “Eventualmente os alunos se inscrevem em concursos, mas não 

chega a ser pesquisa” 

 

Coordenador(a) U declara: “Pesquisa, não tem mesmo.” 

 

Coordenador(a) V cita: “Não. Porém, existe atendimento a sociedade fazendo imposto de 

renda para pessoas físicas da região.” 

  

Fica evidente que não existe procura ou interesse dos alunos pela prática da pesquisa na 

graduação em Ciências Contábeis do Município de São Paulo. 

 

 

4.2.4.4 Comentários 

O principal objetivo desse bloco foi identificar características interdisciplinares como: a 

participação de especialistas de diferentes áreas e a análise do objeto de estudo por diferentes 

disciplinas, nas pesquisas dos cursos de graduação em Ciências Contábeis do Município de 

São Paulo. As conclusões testam parte da segunda hipótese da pesquisa, que diz não existir 

características interdisciplinares no ensino e na pesquisa dos cursos da população em análise.  

 

Verificou-se que grande parte dos cursos adota o Trabalho de Conclusão de Curso individual 

orientado por um professor do Departamento de Contabilidade. Contatou-se, também, que a 

maior parte dos cursos que adota o TCC disponibiliza, no máximo, cinco professores do 

Departamento de Contabilidade para todos os alunos do curso.  

 

Ao se questionar sobre a existência de grupos ou núcleos de pesquisa, apenas três instituições 

responderam afirmativamente e deixaram evidente que é baixíssima a produção científica e a 

participação de alunos da graduação. 
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Quando se perguntou se os alunos da graduação procuram participar de projetos de pesquisa, 

todos os coordenadores responderam negativamente à questão alegando os seguintes motivos: 

curso noturno, alunos que trabalham período integral, ingresso com deficiências do ensino 

fundamental, falta de estrutura por parte da instituição de ensino superior, professores sem 

dedicação integral etc. Portanto, constata-se que não há indícios de características 

interdisciplinares nas pesquisas dos cursos de graduação em Ciências Contábeis do Município 

de São Paulo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1 Conclusões 

 
Devido à ênfase qualitativa adotada no presente trabalho, as conclusões foram sendo redigidas 

ao longo de seu desenvolvimento. As considerações, a seguir, tratam-se de uma síntese dos 

principais resultados da pesquisa, juntamente com as recomendações e sugestões visando 

contribuir para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa contábil. 

 

O objetivo geral do trabalho foi verificar a existência de características interdisciplinares no 

ensino e na pesquisa dos cursos de graduação em Ciências Contábeis. Para atingi-lo, traçou-se 

três objetivos específicos: 

a) Pesquisar, compilar e discutir, por meio da bibliografia educacional, o 

conceito de interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa; 

b) Pesquisar, compilar e discutir as características do ensino e da pesquisa 

contábil no Brasil; 

c) Levantar, compilar e analisar as características do ensino e da pesquisa dos 

cursos superiores de Ciências Contábeis da cidade de São Paulo e contrastar 

com os conceitos sobre interdisciplinaridade encontrados. 

 

De acordo com os objetivos específicos, destarte, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre 

a interdisciplinaridade buscando suas principais características. Em seguida, levantou-se um 

painel da educação e da pesquisa contábil no Brasil, por meio de dados secundários, com o 

objetivo de verificar a existência de características interdisciplinares. Na terceira parte da 

pesquisa, realizou-se um censo da educação e da pesquisa contábil com os(as) 

coordenadores(as) dos Cursos Superiores de Contabilidade do Município de São Paulo que 

participaram do Exame Nacional de Cursos de 2003, contrastando esses dados com os 

conceitos interdisciplinares e com os dados do painel levantados na segunda parte. 

 

Na primeira parte, constatou-se que, como a interdisciplinaridade é considerada um assunto 

complexo, ou seja, cada autor possui sua visão, foi assumida como uma das contribuições do 

presente trabalho a análise dos conceitos de interdisciplinaridade sob três aspectos: 
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1. Formas de relacionamento entre as disciplinas; 

2. Pesquisa interdisciplinar e; 

3. Atitude interdisciplinar. 

 

As principais características identificadas para cada aspecto foram: 

1. Formas de relacionamento entre as disciplinas: 

− O nível de relacionamento entre as disciplinas: Para classificar o nível de 

relacionamento entre as disciplinas, utilizou-se a classificação proposta por 

Erich Jantsch (SANTOMÉ, 1998): 

1. Multidisciplinaridade; 

2. Pluridisciplinaridade; 

3. Disciplinaridade cruzada; 

4. Interdisciplinaridade; 

5. Transdisciplinaridade. 

2. Pesquisa interdisciplinar: 

− Necessidade de especialistas de diferentes disciplinas; 

− Análise do objeto de estudo por diferentes disciplinas; 

3. Atitude interdisciplinar: 

− Incentivo à pesquisa: como aproximação da teoria com a prática, buscando 

novas soluções para a complexa realidade; 

− Prática da parceria: respeito perante os integrantes, com outras 

especialidades, do grupo. 

 

Na segunda parte da pesquisa, analisando o painel da educação superior e da pesquisa contábil 

no Brasil, na busca de características interdisciplinares, verificou-se que, ao contrário do que 

acontece com os cursos de graduação em Contabilidade, existe um número pequeno de cursos 

de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis no Brasil. Tratando-se dos programas, 

chegou-se a apenas 0,57% do total. Com relação aos cursos, o número é ainda pior, apenas 

0,40% do total. Considerando que esses cursos são os principais responsáveis pela pesquisa 

formal na área contábil, pode-se dizer que é baixa a representatividade das pesquisas 

contábeis em relação ao total da produção científica brasileira. Em relação à qualidade desses 

cursos, em 2001, os doze cursos reconhecidos apresentaram nota mínima na avaliação da 

CAPES. Na mais recente avaliação da CAPES, em 2004, apenas três programas melhoraram 
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seus conceitos, o da FEA-USP com a nota cinco e o da PUC-SP e da UNB (Universidade de 

Brasília) com notas quatro, os demais tiveram a mesma (ou menor) avaliação que em 2001. 

 

Outra constatação é o baixo número de professores titulados na área contábil e uma 

conseqüente falta de incentivo à produção científica contábil na graduação. Porém, pode-se 

dizer que existe, para os próximos anos, uma tendência de aumento da relação entre titulados 

e cursos de graduação em Contabilidade (vide Tabela 9). 

 

Analisando os campos das pesquisas, os projetos e descrições dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu em Contabilidade do Brasil não se identificou algum que se denomine 

interdisciplinar. Uma das razões é o fato de os projetos de pesquisa serem todos da área 

contábil, sem um relacionamento pré-determinado com outras áreas. Pode-se, também, dizer 

que os projetos não reúnem pesquisadores com especialidades de outras áreas que não a 

contábil, pois a grande maioria dos participantes é de docentes e discentes do próprio curso. 

Logo, constata-se, por meio desses dados, que não há evidências de características 

interdisciplinares nos cursos de pós-graduação stricto sensu em Contabilidade no Brasil. 

 

Pode-se, também, comprovar que, devido ao fato de um mesmo pesquisador participar de 

mais de um projeto de pesquisa, o número de pesquisadores dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu em Contabilidade do Brasil era, em 2002, inferior a 638.  

 

Na análise das teses e dissertações em Contabilidade do Brasil, do período de 1962 a 1999, 

verificou-se que houve um aumento quantitativo da produção científica, tanto em relação ao 

total, quanto às áreas de pesquisa, demonstrando uma evolução da pesquisa contábil por 

campo de especialidade. Verificou-se que as áreas temáticas de grande parte da produção 

científica são as “mais tradicionais”, por exemplo: Contabilidade Gerencial, Contabilidade 

Financeira e Auditoria. Observou-se, também, ênfase nos trabalhos teóricos, o que pode ser 

considerado como uma falta de aproximação da teoria com a prática. Logo, também, não se 

obtiveram indícios de características interdisciplinares nas teses e dissertações analisadas em 

Contabilidade. 

 

Dos grupos de pesquisa em Contabilidade cadastrados no Diretório do CNPq, a grande 

maioria, noventa e três por cento, estão ligados às Universidades, demonstrando que a maior 

parte da produção científica surge da área acadêmica. Constatou-se, também, que é muito 
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baixa a participação de alunos da graduação nesses grupos, apenas cento e oitenta e um em 

todo o Brasil. Outra constatação advinda da análise individual dos grupos é a de que, 

igualmente, não se identificou algum com o termo “interdisciplinar” ou proposta de pesquisa 

que diga, claramente, envolver conceitos e especialistas de outras áreas. 

 

Na análise do painel da produção científica formal de Contabilidade do Brasil, analisaram-se, 

também, os periódicos contábeis. Foi constatado que grande parte da produção científica é 

realizada nas instituições de ensino superior. Na pesquisa consultada, verificou-se uma 

paridade na quantidade de periódicos científicos produzidos por instituições de ensino 

superior públicas e privadas, porém, o número de cursos de graduação em Ciências Contábeis 

em instituições privadas, equivale, em 2002, a oitenta por cento do total do Brasil. Sobre áreas 

temáticas dos periódicos, notou-se que as áreas mais pesquisadas são as mesmas das teses e 

dissertações em Contabilidade. 

 

Outra característica analisada pela pesquisa consultada foi a distribuição dos artigos de acordo 

com a autoria individual ou coletiva. Constatou-se que mais de setenta por cento dos artigos 

foram produzidos individualmente, pode-se concluir desse fato que não há indícios da atitude 

interdisciplinar da parceria em grande parte dos artigos contábeis. Em relação aos realizados 

coletivamente não foi verificada a especialização de cada participante, sendo assim não se 

pode dizer se existe ou não a participação de especialistas de diferentes áreas. Essa 

característica, também, não foi identificada nos projetos em andamento dos cursos de pós-

graduação stricto sensu em Contabilidade do Brasil e nos grupos de pesquisa contábeis 

cadastrados no CNPq analisados. 

 

Na terceira parte da pesquisa, levantou-se um censo com os(as) coordenadores(as) da 

educação e da pesquisa dos cursos superiores em Contabilidade do Município de São Paulo. 

Analisaram-se: os planejamentos pedagógicos na procura de características interdisciplinares 

atitudinais; as grades curriculares com o principal objetivo de classificar os níveis de 

relacionamentos entre as disciplinas e as pesquisas na busca das suas características 

interdisciplinares. 

 

Constatou-se que há grande ênfase no mercado de trabalho por parte dos planejamentos 

pedagógicos da população analisada. Ao se questionar sobre a existência de formas de 

incentivo à pesquisa, as respostas negativas foram as mais freqüentes. Quando se perguntou 
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sobre a existência de trabalhos integrados, procurando identificar a atitude interdisciplinar da 

parceria, a resposta quase unânime foi, também, negativa. A análise desse primeiro bloco 

demonstrou que as características interdisciplinares atitudinais não foram identificadas como 

fatores relevantes nas respostas dos coordenadores sobre o planejamento pedagógico. Um dos 

coordenadores entrevistados comentou: “O coordenador é o principal elo de ligação entre a 

instituição e os alunos”. Nessas três primeiras questões, captou-se que a percepção da maioria 

dos coordenadores sobre o principal objetivo dos planejamentos pedagógicos é o de bem 

preparar o aluno tecnicamente para o mercado contábil. 

 

Como não se encontraram evidências de características interdisciplinares nos planejamentos 

pedagógicos da população analisada e considerando uma classificação deles, pode-se dizer, de 

acordo com as percepções do entrevistador, que trazem indícios de um tipo Racionalista 

Acadêmico, conforme Quadro 3 (KRASILCHIK, 1998). 

 

Concepção de Currículo Objetivo Relação professor-aluno Metodologia Avaliação 

Desenvolvimento Autonomia Professor estimulador para Gerar situações Solução de 

Cognitivo intelectual tornar o conhecimento sig- problemáticas problemas 

    nificativo     

Racionalismo Acadêmico Aquisição Aluno-receptor/Professor- Apresentação do Provas 

  de conhecimen- responsável conhecimento em periódicas 

  tos de valores   exposições, textos   

  comprovados      

          

Relevância Pessoal Ajustamento Aluno deve ter consciência Aprendizagem Auto-avali-

  do estudante da liberdade-professor facili- individualizante ação 

  como indivíduo tador     

Reconstrução Social Construção de  Professor e aluno têm res- Gerar visão crítica Ação 

  uma nova ordem ponsabilidades comuns do mundo - enfo-   

  social   que histórico   

Quadro 3 -Tendências dos Planejamentos Pedagógicos 

     FONTE: Adaptado de Krasilchik, 1998 

 

Analisando o Quadro 3, verifica-se que currículos com características interdisciplinares 

estariam mais voltados para os tipos: Reconstrução Social, Relevância Pessoal e 

Desenvolvimento Cognitivo. 
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Na análise das grades curriculares, observou-se que existe, também, grande ênfase no 

mercado de trabalho. Fato preocupante foi o grande número de cursos com grades curriculares 

diferentes em vigor. Foi constatado que existe uma tendência de grades genéricas (igual para 

Contabilidade, Administração e Economia) até o segundo ou quarto semestre. Outra tendência 

constatada, principalmente, em cursos com baixo nível de relacionamento entre as disciplinas, 

é a denominação “nivelamento” para o primeiro ano, conseqüência do perfil do ingresso. 

 

Verificou-se que a maioria dos cursos possui grades curriculares com características da 

Disciplinaridade Cruzada, isso faz sentido, pois com a grande ênfase no mercado de trabalho, 

as disciplinas da área contábil são consideradas mais importantes do que as de outras áreas. 

De acordo com a hipótese da pesquisa, o nível de relacionamento entre as disciplinas é baixo, 

ou seja, nenhuma grade curricular apresentou características inter ou transdisciplinares. 

 

Na busca de relacionamentos entre determinados aspectos levantados e os níveis de 

relacionamento entre as disciplinas, notou-se que não existe relação evidente entre a opinião 

dos coordenadores sobre a percepção dos seus professores sobre os relacionamentos entre as 

disciplinas e as classificações dos níveis de relacionamento entre as disciplinas. Ainda 

buscando relações entre os dados, foram analisados os critérios de avaliação e se constatou 

que há indícios de uma relação entre o nível de relacionamento entre as disciplinas e o tipo de 

avaliação que compõe a média final (Quanto maior o nível de relacionamento entre as 

disciplinas, maior a parte da média final composta por provas mais flexíveis ao professor). 

Outro aspecto estudado foi à existência de provas comuns a diferentes disciplinas, não se 

constatou relação evidente entre o nível de relacionamento entre as disciplinas e os cursos 

com provas comuns a diferentes disciplinas. 

 

Analisando as respostas dos(as) coordenadores(as) sobre as pesquisas dos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis do Município de São Paulo, verificou-se que grande parte 

dos cursos adota o Trabalho de Conclusão de Curso individual orientado por um professor do 

Departamento de Contabilidade. Observou-se, também, que a maior parte dos cursos que 

adota o TCC disponibiliza no máximo cinco professores do Departamento de Contabilidade 

para todos os alunos do curso. Verificou-se que apenas três cursos possuem núcleos ou grupos 

de pesquisa, e que suas produções e participações de alunos são muito baixas. Constatou-se 

que existe uma tendência em optar por aprimorar o TCC ou substituí-lo pelo relatório de 

estágio supervisionado ou elaboração de artigos: trata-se de uma conseqüência do fato de as 
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Diretrizes Curriculares terem deixado como optativa a elaboração do TCC. Dentre os motivos 

citados para a falta de interesse do aluno pela pesquisa, o mais freqüente foi o fato de a 

maioria deles trabalharem em período integral. 

 

Depois da análise de todos os resultados, concluiu-se que as duas hipóteses da pesquisa para a 

população analisada foram comprovadas, ou seja, há indícios de que o nível de 

relacionamento entre as disciplinas é baixo e da inexistência de características 

interdisciplinares no ensino e na pesquisa dos cursos de Ciências Contábeis do Município de 

São Paulo. 

 

 

5.2 Recomendações 

 
No painel da educação e pesquisa contábil do Brasil, que se levantou, foi verificado que é 

baixa a produção científica. Isso gera uma ênfase na técnica, explicada, também, pelo baixo 

número de titulados na área. Comparando com as outras áreas do conhecimento, recomenda-

se atenção para esse fato, incentivando, informando e formando os alunos para esse campo 

ainda pouco explorado. 

 

Analisando os dados secundários sobre as linhas de pesquisa, projetos, teses, dissertações, 

periódicos, grupos e núcleos de pesquisa, confirmou-se que existe ênfase nos trabalhos 

monos-especializados. Recomendam-se trabalhos relacionando diversas áreas na análise do 

mesmo objeto de estudo. 

 

Verificou-se na pesquisa empírica que os planejamentos pedagógicos da população analisada 

enfatizam o preparo do aluno para o mercado de trabalho. Observou-se, também, que, de 

acordo com a atual situação do ensino brasileiro, os cursos estão disponibilizando o primeiro 

ano para um “nivelamento” dos alunos. Porém, há, também, uma tendência de encurtamento 

dos cursos superiores. Neste caso, recomenda-se que as instituições atentem para um 

equilíbrio dessas tendências para que não ocorra uma queda na qualidade dos cursos 

superiores.  

 

Notou-se, igualmente, uma tendência de grades genéricas para Administração e Contabilidade 

até o segundo ou quarto semestre, dentre os motivos verificados, a aproximação de alunos de 
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diferentes cursos é recomendável para a geração de uma visão interdisciplinar dos estudantes. 

Recomenda-se, também, que as instituições de ensino superior atentem que, além de formar 

um profissional tecnicamente capaz para o exercício profissional, elas devem conscientizá-los 

das suas responsabilidades como cidadão, inserindo, como visto em alguns casos, disciplinas 

ligadas à preocupação ecológica e social. 

 

De acordo com a revisão bibliográfica, verificou-se que as Diretrizes Curriculares incentivam 

o desenvolvimento no aluno de uma visão sistêmica da Contabilidade, praticando a 

interdisciplinaridade. Foi visto que, na opinião dos autores consultados, isso exige um maior 

relacionamento com outras áreas e a prática da pesquisa como uma aproximação da teoria 

com a prática. Porém, constatou-se que nenhum curso da população analisada teve sua grade 

curricular classificada como inter ou transdisciplinar. Não se identificou, tampouco, a atitude 

interdisciplinar em seus planejamentos pedagógicos e não se verificaram características 

interdisciplinares em suas pesquisas. Portanto, recomenda-se maior atenção por parte das 

instituições para essas características, aumentando as formas organizadas de incentivo à 

pesquisa na graduação, aproximando os alunos de cursos diferentes, criando lógicas de 

distribuição das disciplinas em que um assunto seja mais ou tão importante quanto o 

cumprimento dos conteúdos. 

 

Foi verificado que grande parte dos coordenadores não exerce a função em período integral. 

Encontraram-se, também, casos de um coordenador para três diferentes bacharelados, 

tornando inviável uma análise mais profunda desses educadores para determinadas ações. 

Recomenda-se que as instituições de ensino atentem para a função do coordenador do curso, 

reconhecendo-o como um importante profissional da área pedagógica.  

 

 

5.3 Sugestões 

 

Após uma pesquisa com as características da aqui apresentada não é incomum observarmos 

novos ramos ou direcionamentos que poderiam ser seguidos, dando continuidade ao estudo 

em foco. Assim, sugestões de continuidade de investigações sobre o assunto são naturais.   
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Uma primeira sugestão refere-se a novos estudos com abrangências geográficas e sociais 

distintas, ou seja, desenvolvimento de uma extensão desta pesquisa para outros Municípios, 

Estados ou para o Brasil, como um todo. 

 

Pelo fato de a interdisciplinaridade ser um assunto complexo, procurou-se analisar as 

diferentes visões dos autores consultados, dividindo-as em três blocos (planejamento 

pedagógico, grade curricular e pesquisa) e procurando as características interdisciplinares de 

cada um deles. Para futuras pesquisas, torna-se interessante escolher um bloco e aprofundar as 

análises. Para tanto, um método de coleta de dados diferente do utilizado nesta pesquisa 

poderia ser empregado. 

 

Sugerem-se, também, futuros trabalhos sobre as principais características da produção 

científica na graduação, em especial os Trabalhos de Conclusão de Curso, já que foi possível 

constatar duas tendências adotadas pelas instituições: o aprimoramento do Trabalho ou sua 

substituição pelo Relatório de Estágio Supervisionado. 

 

Uma outra sugestão é realizar um quadro comparativo entre as pesquisas contábeis da 

graduação ou pós-graduação realizadas no Brasil e em outros países, como, por exemplo, nos 

Estados Unidos. 
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Apêndice A -Termo de Concordância 
 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 
 

 

 

Eu,............................................, R.G........................................., estou de 

acordo com a utilização dos dados desta entrevista na dissertação de mestrado 

do autor Ivan Carlin Passos. Estou ciente que meus dados pessoais não serão 

mencionados. 

Obs.:..............................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

___________________________   _________________________ 

Local   Data          Assinatura 
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Apêndice B - Roteiro de Entrevista 

 

Nome:.........................................................................................................idade:......... 

Tempo de magistério:...........Titulação:......................................................................... 

IES:................................................................................................Data:......./......./....... 

1. O Sr (a) poderia descrever ou comentar o planejamento pedagógico, especialmente 

dos últimos anos? 

2. Quais as formas de incentivo à pesquisa no curso de graduação em Ciências 

Contábeis? 

3. Existe alguma forma de premiação ou competição que valorize trabalhos integrados? 

4. O Sr (a) poderia comentar a grade curricular vigente, traçando perspectivas futuras? 

5. O Sr (a) poderia dar alguns exemplos, com base na grade curricular, que evidenciem 

relacionamentos entre disciplinas considerados importantes? 

6. Qual a percepção dos professores deste departamento com respeito aos 

relacionamentos entre as disciplinas? 

7. Qual o critério de avaliação regimental? Comente. 

8. Existe prova comum a diferentes disciplinas? Comente. 

9. Seu departamento adota Trabalho de Conclusão de Curso? Individual ou em grupo? 

Caso em grupo, quantos orientadores por grupo? Os orientadores são do mesmo 

departamento? Por favor, comente. 

10. Nos moldes dos Grupos de Pesquisa do CNPq, o Sr (a) poderia citar exemplos ou 

experiências com grupos ou núcleos de pesquisa considerados de sucesso no seu 

departamento? Quais foram suas produções científicas? Existiam especialistas de 

diferentes áreas? 

11. Os alunos procuram participar de Projetos de Pesquisa? Algum caso relevante? 

 



 156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157

 

ANEXOS 

 
 
ANEXO A - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 
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Brasil – 2004 
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ANEXO A - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 10 DE MARÇO DE 2004. 

 

 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Contábeis, 

bacharelado, e dá outras providências. 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no uso de 

suas atribuições legais, com fundamento no Art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em 

vista as diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres CES/CNE 776/97, de 3/12/97, e 

583/2001, de 4/4/2001, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Contabilidade, propostas ao CNE pela SESu/MEC, considerando o 

que consta dos Pareceres CES/CNE 67/2003 de 11/3/2003, e 195/2003, de 5/8/2003, 

homologados pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, respectivamente, em 2 de junho 

de 2003 e 12 de fevereiro de 2004, resolve: 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de 

Ensino Superior em sua organização curricular. 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através do seu Projeto 

Pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os 

componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, 

o sistema de avaliação, a monografia, o projeto de iniciação científica ou o projeto de 

atividade como Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, como componente opcional da 

instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros aspectos que tornem consistente o 

referido projeto pedagógico. 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de graduação em 

Ciências Contábeis, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, 

abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 
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III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade;  

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização integrada 

e/ou subseqüente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes manifestações da 

Contabilidade, com a inserção dos indispensáveis domínios da atividade atuarial, e de 

aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional. 

IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e 

como instrumento para a iniciação científica;  

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

XI - concepção e composição das atividades complementares; 

XII - inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso sob as modalidades 

monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas 

teórico-prática ou de formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento 

próprio. 

§ 2º Os Projetos Pedagógicos do curso de graduação em Ciências Contábeis poderão admitir 

Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da contabilidade, para melhor atender às 

demandas institucionais e sociais. 

Art. 3º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve ensejar condições para que o 

contabilista esteja capacitado a compreender as questões científicas, técnicas, sociais, 

econômicas e financeiras em âmbito nacional e internacional nos diferentes modelos de 

organização, assegurando o pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 

apurações, auditorias, perícias, arbitragens, domínio atuarial e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais e governamentais, com a plena utilização de inovações 

tecnológicas, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 

organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 

Art. 4º O curso de graduação em Ciências Contábeis deve possibilitar a formação profissional 

que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 

Atuariais; 

II - demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 
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III - elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 

IV - aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 

V - desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre 

equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à 

geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido nível de precisão; 

VI - exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, 

incluindo as atividades atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais 

e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer 

segmento produtivo ou institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao 

gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, 

gerando também informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção 

de valores orientados para a cidadania; 

VII - 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; 

VIII - exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 

prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes 

modelos organizacionais. 

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: 

I - conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com outras áreas do 

conhecimento, sobretudo Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, 

Matemática e Estatística; 

II - conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da 

Contabilidade, incluindo domínio das atividades atuariais e de quantificações de informações 

financeiras, patrimoniais, governamentais e não-governamentais, de auditorias, perícias, 

arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor público e privado; 
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III - conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular Supervisionado, 

Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em 

Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados para Contabilidade. 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Ciências Contábeis estabelecerá, 

expressamente, as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular, de 

acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as Instituições de Ensino Superior 

adotarem: regime seriado anual; regime seriado semestral; sistema de créditos com matrícula 

por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o 

disposto nesta Resolução. 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado para a 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, 

devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar o 

correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de ensino, 

mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos 

diferentes pensamentos das Ciências Contábeis e desde que sejam estruturados e 

operacionalizados de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo conselho superior 

acadêmico competente, na instituição. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os 

resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que os responsáveis pelo 

estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, 

os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do curso de graduação em Ciências 

Contábeis o Estágio Supervisionado de que trata este artigo, deverá emitir regulamentação 

própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, 

critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, observado o disposto no parágrafo 

precedente. 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 

inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações 

com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 
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Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com 

estágio curricular supervisionado. 

Art. 9º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é um componente curricular opcional da 

instituição que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto 

de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e de 

formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento próprio. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir, no currículo do curso de graduação em 

Ciências Contábeis, Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, nas modalidades referidas no 

caput deste artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho 

Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de 

avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

Art. 10. A duração do curso de graduação em Ciências Contábeis será estabelecida em 

Resolução específica da Câmara de Educação Superior. 

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

ÉFREM DE AGUIAR MARANHÃO 

(DOU Nº 51, 16/3/2004, SEÇÃO 1, P. 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


