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RESUMO 
 
 

A contabilidade tem um importante papel na gestão empresarial. O contador, hoje, 
desenvolve diferentes funções e o mercado exige que este profissional possua uma 
visão analítica. Por isso, é preciso que o ensino de contabilidade traga ao aluno 
conhecimentos em resoluções de problemas e tomada de decisões. Nesse contexto, 
para analisar situações e tomar decisões seguras, a matemática e os métodos 
quantitativos podem contribuir para essas análises. Com isso, visando propor uma 
disciplina, o professor Sérgio de Iudícibus cunhou o termo, em 1982, a 
“Contabilometria”, a ser estudada nos cursos de Ciências Contábeis, reunindo a 
matemática, a estatística e a informática. Trata-se de uma proposta da contabilidade 
para certas situações, determinados problemas e, também, para produzir 
informações seguras ao processo de gestão empresarial. O objetivo geral da 
pesquisa foi identificar quais percepções os professores que lecionam 
conhecimentos matemáticos em cursos de Ciências Contábeis têm sobre a 
Contabilometria. Na coleta de dados foram entrevistados sete professores que 
lecionam Matemática, Estatística ou Métodos Quantitativos nos cursos de Ciências 
Contábeis, independentemente de suas formações. Por meio da Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2009), os resultados da pesquisa mostraram que há 
desconhecimento a respeito do termo Contabilometria, pois, no ambiente estudado, 
somente o professor de Economia conhece essa disciplina e utiliza-se dela para 
ensinar Métodos Quantitativos. Conclui-se que os professores que lecionam 
disciplinas com conhecimentos matemáticos precisam conhecer melhor a 
Contabilometria, a fim de apresenta-la ao estudante e, assim, permitir que o aluno 
conhece também esta disciplina. Foi também identificado que a Contabilometria é 
relevante para o curso de Ciências Contábeis. 
 
Palavras-chave: Ciências Contábeis. Contabilometria. Contabilidade. Ensino. 
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ABSTRACT 
 

Accounting plays an important role in business management. The accountant, today, 
develops different functions and the market demands that this professional has an 
analytical vision. Therefore, accounting education must provide the student with 
knowledge in problem solving and decision-making. In this context, to analyze 
situations and make safe decisions, mathematics and quantitative methods can 
contribute to these analyzes. Thus, in order to propose a discipline, Professor Sérgio 
de Iudícibus coined the term, in 1982, "Contabilometria", to be studied in the courses 
of Accounting Sciences, bringing together mathematics, statistics and computer 
science. It is a proposal of accounting for certain situations, certain problems and 
also to produce information secure to the business management process. The 
general objective of the research was to identify which perceptions the teachers who 
teach mathematical knowledge in courses in Accounting have on Accounting. In the 
data collection were interviewed seven teachers who teach Mathematics, Statistics or 
Quantitative Methods in the courses of Accounting Sciences, regardless of their 
formations. Through the Content Analysis (BARDIN, 2009), the results of the 
research showed that there is no knowledge about the term Contabilometry, because 
in the studied environment, only the professor of Economics knows this discipline and 
uses it to teach Quantitative Methods. It is concluded that teachers who teach 
subjects with mathematical knowledge need to know better the Accounting, in order 
to present it to the student and, thus, allow the student to know this discipline too. It 
was also identified that Accounting is relevant for the course in Accounting Sciences. 
 

 
 
Keywords: Accounting Sciences. Accounting. Accounting. Counter. Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

As constantes mudanças do mundo contemporâneo provocaram 

alterações substanciais na contabilidade. As transformações ocasionadas pela 

economia e pelo avanço tecnológico exigem da contabilidade um novo papel, ou 

seja, não apenas como uma área focada na escrituração, mas de uma importante 

ferramenta para tomadas de decisões dentro de uma organização.  

Diante disso, o ensino da contabilidade também sofreu 

transformações, porém ainda não é o ideal. Essa preocupação com o ensino da 

contabilidade é destacada por Marion e Marion (2003, p. 1) em seu artigo sobre a 

importância da pesquisa no ensino da contabilidade. Os autores já alertavam sobre 

o fato de a contabilidade ser uma das áreas das Ciências Sociais Aplicadas em que 

pouco se pesquisa sobre o ensino e a aprendizagem. Segundo eles,  

[...] o professor de Contabilidade, de maneira geral, constitui uma das 
categorias que menos pesquisa na área contábil. Não me refiro a 
pesquisa de novas descobertas na área profissional, mas sim no que 
tange ao ensino da Contabilidade (MARION; MARION, 2003, p. 1). 

Por não existir a prática da pesquisa no ensino, as investigações 

acadêmicas sobre novas metodologias são ainda menores.  

O Currículo do Contador Global foi elaborado pelo Grupo de 

Trabalho Intergovernamental de Peritos em Padrões Internacionais de 

Contabilidade, órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da 

Conferência das Nações Unidas Comércio e Desenvolvimento (UNITED NATIONS, 

2003). E o documento aponta, como conteúdo básico de formação, as disciplinas 

Matemática e Métodos Quantitativos (ERFURTH; DOMINGUES, 2011). 

A matemática e a contabilidade estão juntas desde a primeira escola 

de contabilidade nos cursos de comércio, ainda no século XIX. E tanto a matemática 

como a estatística são disciplinas que compõem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Ministério da Educação (MEC) para a formação do contador (BRASIL, 2003c, 

2004a). 

A fim de auxiliar o contador no processo de tomada de decisão, o 

professor Sérgio de Iudícibus, em 1982, cunhou o termo a “Contabilometria”. Trata-

se da união da matemática, da estatística e da informática como auxílio do contador 
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para medidas de valores, expandindo, desse modo, a área do conhecimento da 

contabilidade (IUDÍCIBUS, 2009).  

De modo geral, entende-se a importância da Contabilometria para a 

área contábil, pois a contabilidade demonstra o resultado patrimonial da entidade por 

meio de valores e as análises disponibilizadas pela Contabilometria aumentam e 

adicionam valor à qualidade do serviço/produto ofertado pelo profissional contábil, 

infere-se que este profissional deve perceber a relevância do método em relação ao 

seu currículo. 

Nesse sentido, o objeto geral deste estudo buscou identificar quais 

as percepções que os professores que lecionam conhecimentos matemáticos em 

cursos de Ciências Contábeis têm sobre a Contabilometria. 

E este objetivo central desdobra-se nos seguintes objetivos 

específicos:  

– Descrever quais as contribuições que a Contabilometria traz para 

o ensino da Contabilidade; 

– Identificar, nos currículos de cursos de Ciências Contábeis, a 

metodologia Contabilometria; 

– Investigar o conhecimento dos professores acerca da 

Contabilometria e sua aplicação em sala de aula; e  

– Apontar qual a percepção dos professores sobre a 

Contabilometria por meio de entrevistas. 

Para Francischetti, Poker Jr. e Padoveze (2017), os métodos que 

contribuem com as análises das demonstrações são a interdisciplinaridade com os 

Métodos Quantitativos, a Matemática, a Estatística e a Informática, pensados de 

forma integrada. Essas quatro áreas estão inseridas na metodologia de 

“Contabilometria”, pois aplica o conhecimento na medição de valores patrimoniais, o 

que auxilia no processo de tomada de decisão.  

O uso da Contabilometria em um determinado problema trará os 

resultados de forma mais objetiva. Por exemplo: quando um contador analisa um 

projeto, ele pode construir um modelo preditivo de comportamento de custos, 

receitas, despesas e resultados, ou seja, um modelo informativo projetado, 

facilitando o planejamento da organização. Diante de todos esses aspectos 
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apontados, acreditamos que a disciplina possa ser considerada um instrumento 

eficaz na profissão do futuro contador. 

Para Gil (2009), uma pesquisa deve ser estabelecida por hipóteses; 

sendo assim, o autor conceitua a hipótese como uma forma de “oferecer uma 

solução possível, mediante uma proposição, ou seja, uma expressão verbal 

suscetível de ser declarada verdadeira ou falsa” (GIL, 2009, p. 31).  

É uma forma de colocar suposições, de achar respostas provisórias 

para um projeto de pesquisa. Soluções e tentativas são declaradas por meio de 

hipóteses com o intuito de nortear o processo de pesquisa, orientar a direção do 

estudo, identificar fatos relevantes, sugerir a forma apropriada para o planejamento 

da pesquisa e fornecer uma estrutura conceitual para as conclusões resultantes 

(COOPER; SCHINDLER, 2003).   

Portanto, esta pesquisa apresenta as seguintes hipóteses: 

– Nos cursos de Ciências Contábeis, a disciplina de 

Contabilometria está composta nos currículos;  

– Os professores de Matemática e de Estatística dos cursos de 

Ciências Contábeis conhecem os conteúdos ofertados na 

disciplina de Contabilometria e sua aplicação na formação do 

contador. 

Aplicou-se uma entrevista com um questionário com doze questões 

com sete professores universitários. As respostas obtidas foram analisadas sob a 

ótica da análise de conteúdo (BARDIN, 2009).  

O trabalho foi estruturado por seções. A primeira apresenta a 

introdução deste estudo. Na segunda seção, discorreu-se sobre o papel da 

Contabilometria na formação do contador e, na terceira, sobre o mercado de 

trabalho e o papel do contador. A quarta seção expõe a Contabilometria; e a quinta 

seção trata da docência no ensino superior. A metodologia da pesquisa é descrita na 

sexta seção e a coleta de dados na sétima. Na oitava seção realiza-se a análise dos 

conteúdos. Por fim, na nona seção encontram-se as considerações finais do estudo. 
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2 O PAPEL DA CONTABILIDADE PARA FORMAÇÃO DO CONTADOR 

 

2.1 RESUMO HISTÓRICO E O ENSINO DA CONTABILIDADE NO BRASIL 

Os procedimentos contábeis como registro, acumulação, 

mensuração, avaliação de empresas, governos e organizações, de modo geral são 

realizados pela contabilidade desde o início da civilização humana.  

Tinoco e Kraemer (2004) destacam que, a partir da aritmética e da 

matemática, foi estabelecido e desenvolveu-se o conceito de números e valores. 

Assim, há aproximadamente 3.500 a.C. foram encontrados os primeiros registros de 

contabilidade (SÁ, 1997). 

Yoshitake (2009) comenta que no Pré-Renascimento italiano foi 

criada uma base para a formação das partidas dobradas. Nessa época, grandes 

eventos ocorreram, como o desenvolvimento das indústrias, o fortalecimento do 

comércio e a evolução do transporte.  

Consta que, independentemente da data exata do nascimento da 

contabilidade com seus fatos ou registros, o homem sempre buscou alguma forma 

de obter informações e conhecimento para atender suas necessidades 

(HENDRIKSEN; BREDA, 2009). 

Segundo Sá (1997, p. 26), 

Aproximadamente em 3.500 a.C. os egípcios viviam no período 
chamado Pré-dinástico, e já nesta época eles possuíam escrita 
hieroglífica. O surgimento do papiro (meio utilizado para escrita) e o 
aperfeiçoamento de modo a simplificá-la proporcionaram meio eficaz 
para a racionalidade da escrita contábil. 

De acordo com Ribeiro (2009), todos os conhecimentos dos 

números foram confirmados na obra Liber Abaci (Livro do Ábaco), escrita em 1202, 

sendo sua segunda edição publicada em 1228. O matemático Leonardo Fibonacci, 

também conhecido como Leonardo Pisano, introduziu como conhecimento os 

algarismos arábicos, que continham a representação do zero no sistema de 

quantificação numérica, o que possibilitou aplicar esses novos conceitos em 

atividades comerciais. 

O homem enriquecia e se faziam necessárias técnicas para controle 

e preservação dos seus bens. A contabilidade era, então, um instrumento 
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indispensável, pois identificava, registrava, analisava e acumulava as informações 

de riquezas. Costa (2012, p. 28) afirma que “A contabilidade, uma das ciências mais 

antigas do mundo, originou-se com o intuito de quantificar a riqueza humana, ou 

seja, o patrimônio”. 

Calderelli (2003) reforça que a ciência contábil é uma doutrina das 

contas que responde pelas indagações patrimoniais do presente, passado e futuro. 

Por outro lado, ela também se preocupa no que diz respeito aos atos e fatos 

administrativos que pode ser considerada como arte e ciência: a arte refere-se às 

normas exigidas pela contabilidade, e a ciência está na escrituração dos fatos 

administrativos de uma empresa. Com a evolução dos tempos e as transformações 

das civilizações, crescia a necessidade de que a própria sociedade soubesse 

controlar seu desenvolvimento. 

No Renascimento italiano, por meio de Francesco Villa, ocorre a 

consolidação científica da contabilidade, a qual passa a ser conhecida como Ciência 

Contábil (SANTOS, 2012). 

O método das partidas dobradas nasce na era moderna, no período 

de 1494 a 1840, por meio da obra escrita pelo frei Luca Pacioli e inserida no livro 

Aritmética, Geometria, Proporções e Proporcionalidade, editado, em 1494, por 

Paganino dei Paganini, em Veneza (SÁ, 2005). 

Note-se que Luca Pacioli, um frade franciscano, era um matemático 
e que o mecanismo das partidas dobradas é, basicamente, um 
mecanismo algébrico, com premissas iniciais convencionais (o fato 
de o lado esquerdo do Balanço ser, por convenção, o lado do Ativo 
força a que, como consequência, o lado esquerdo de uma conta de 
Ativo deva ser debitado pela criação de ativos ou por seus 
incrementos) (IUDÍCIBUS, 2009, p. 19). 

A obra de Pacioli marcou a contabilidade da época e sua descoberta 

é usada como base contábil até os dias de hoje. Essa contribuição trazida pelo frade 

abriu caminhos para que outras obras viessem a abranger novas teorias, tais como o 

Manual de Cálculo, de 1516, a fim de contribuir com os controles das riquezas. 

A contabilidade passa a ser uma ferramenta indispensável dentro da 

organização, tornando-se parte da história da sociedade não somente como um 

instrumento de controle, mas também como conhecimento necessário para a 

administração de um povo; seu amadurecimento ocorre por volta do século XIX, 
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quando René Descartes cria o pensamento científico e positivista, e também, outras 

ciências (SANTOS, 2012). Nesse mesmo século, a contabilidade chega às 

universidades do Brasil. Antes disso, as aulas eram lecionadas somente nas cortes e 

denominadas “aula de comércio”. Nessa época, a contabilidade passou a ser 

conhecida e grandes pensadores reescreveram a contabilidade, como Vicenzo Masi, 

D’Áuria e Lopes de Sá (CRUZ; SILVA, 1999).  

 

2.2 O ENSINO DA CONTABILIDADE NO BRASIL 

Na Europa do século XIX surgiram as grandes escolas de 

pensamento científico da contabilidade, com destaque para a Itália, onde a ebulição 

cultural científica contábil foi das mais vigorosas. A Europa solidificou a doutrina da 

contabilidade e grandes teorias foram criadas, a exemplo da contabilidade como 

controle econômico, em 1880, e a riqueza patrimonial, em 1914, entre outras 

(IUDÍCIBUS; GELBCKE, 2000).  

Na primeira década do século XX, haviam poucos livros e os 

Estados Unidos ainda engatinhavam sobre o contexto contábil; porém foi neste país 

que se instituiu a classe, criando “Princípios” e “Procedimentos” de registro. Em 

1916, foi oficializado o Instituto Americano de Contadores e a matéria contábil foi 

ganhando espaço e tornando-se interessante para as entidades, e isto resultou na 

criação da Escola Norte-Americana.  

O Decreto-Lei nº 7.988, de 22 de setembro de 1945, instituiu o curso 

de Ciências Contábeis e Atuariais no Brasil, com a primeira turma iniciando-se em 

1949 (BRASIL, 1945). No Brasil, a primeira Escola de Contabilidade foi a Comércio 

Álvares Penteado, conhecida anteriormente como Escola Prática do Comércio de 

São Paulo, fundada em 1902 (IUDÍCIBUS; GELBCKE, 2000). 

A legislação que trata sobre o ensino de contabilidade no Brasil tem 

início com o Decreto-Lei nº 15.601/46 (SÃO PAULO, 1946), que dispõe sobre a 

instalação da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade 

de São Paulo e o Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis. O Decreto n.º 

26.776, de 13 de junho de 1949 (BRASIL, 1949), “Concede reconhecimento aos 

cursos de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis e Atuariais da Faculdade de 

Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo” (FCEA). Em 
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1951, o desdobramento do curso é autorizado na FCEA/USP, por meio da Lei nº 

1.401, de 31 de julho de 1951 (BRASIL, 1951). 

Art. 2º O Curso de Ciências Contábeis e Atuariais, criado pelo 
Decreto-lei referido no artigo anterior, poderá ser desdobrado, sendo 
os diplomas, respectivamente, de bacharel em Ciências Contábeis e 
de bacharel em Ciências Atuariais (BRASIL, 1951). 

A Lei nº 4.024, de 1961, que fixou as Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), institui, em seu art. 7, o Conselho Nacional de Educação, 

composto pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior (BRASIL, 

1961). 

Para Schimidt (2000, p. 207), “O Conselho Federal de Contabilidade 

e a Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, 

instituída em 1946, trouxeram uma grande contribuição para o ensino superior”. 

Destaca-se, aqui, o surgimento dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu, 

conforme apresentam Cunha, Cornachione Jr. e Martins (2008). No início da década 

1970, foi implantado o mestrado em Contabilidade e Controladoria da Universidade 

de São Paulo (USP), pioneiro no Brasil. Em 1978, o doutorado em Contabilidade da 

USP. 

A Lei nº 9.394/96 assim define os objetivos a serem alcançados 

pelas Instituições de Ensino Superior (IES): “formar diplomados nas diferentes áreas 

de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua” (BRASIL, 1996), construindo grades curriculares, com conjunto 

de disciplinas em uma sequência lógica de conteúdo que possa atender às 

necessidades e expectativas da sociedade em relação ao indivíduo que formam. 

Em 2003, o Conselho Nacional de Educação aprova o Parecer 

CNE/CES 67/2003 (BRASIL, 2003a), que referencia as Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCN dos Cursos de Graduação. Nesse mesmo ano, por meio do 

Parecer CNE/CES 108/2003 (BRASIL, 2003b), determina-se a definição da duração, 

carga horária e tempo de integralização dos cursos superiores. Em novembro de 

2003, tomando como base a Lei nº 9.394, a Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação aprova o Parecer CNE/CES 0289/2003 (BRASIL, 

2003c), que objetiva atender o art. 43, incisos II e III, da LDB 9.394/96, 
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comprometendo-se a preparar profissionais aptos para a sua inserção no campo do 

desenvolvimento social, de modo a enriquecer as Diretrizes Curriculares e permitir 

uma flexibilização a ser observada pelas IES, aplicando uma organização curricular 

conforme a necessidade do atendimento local (BRASIL, 2003c). Por meio da 

Resolução nº 6, de março de 2004, são aprovadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Contábeis (BRASIL, 2004a). 

O Quadro 1, a seguir, expõe o progresso da legislação do ensino da 

contabilidade no Brasil. 

Quadro 1 – Legislação que trata do ensino superior da Contabilidade no Brasil 

ANO DIPLOMA LEGAL OCORRÊNCIA 

1945 Decreto-Lei nº 7.988 
Dispõe sobre o ensino superior de Ciências 
Econômicas e de Ciências Contábeis e Atuariais. 

1946 Decreto-Lei nº 15.601 

Dispôs sobre a instalação da Faculdade de Ciências 
Econômicas e Administrativas da USP e o Curso de 
Bacharelado em Ciências Contábeis. 

1949 Decreto nº 26.776 

Concede reconhecimento aos cursos de Ciências 
Econômicas e Ciências Contábeis e Atuariais da 
Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas 
da Universidade de São Paulo. 

1951 Lei nº 1.401 

Inclui, no curso de Ciências Econômicas, a cadeira de 
História Econômica Geral e do Brasil, e desdobra o 
curso de Ciências Contábeis e Atuariais. 

1961 Lei nº 4.024 Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

1996 Lei nº 9.394 Estabelece as diretrizes da educação nacional. 

2003 Parecer CNE/CES 108 Duração de cursos presenciais de bacharelado. 

2003 Parecer CNE/CES 0289 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Ciências Contábeis. 

2004 Resolução nº 6 
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Ciências Contábeis. 

2004 Resolução nº 10 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Ciências Contábeis. Retificação no 
art. 3, onde se lê: futuro CONTABILISTA para futuro 
Contador. 

Fonte: Moreira (2004, p. 44). 
Pode-se afirmar, então, que o ensino superior contábil entrou em 

vigor a partir de 1945 e foi se adequando através dos tempos. Dessa forma, foi 

determinado um padrão na formação desse profissional, com base nos arts. 4º e 5º 

das DCN do Curso de Ciências Contábeis. 
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As organizações e as empresas de contabilidade são usuários 

diretos da educação contábil, e espera-se que as IES possibilitem aos alunos uma 

formação condizente às exigências do mercado de trabalho (PIRES; OTT; 

DAMACENA, 2010). 

A DCN, em seu art. 4º, sustenta que um dos requisitos para ser um 

futuro contador é o reconhecimento dos recursos contábeis. Podemos dizer que 

esse profissional deve ser capaz de atender ao mercado oferecendo criatividade, 

boa comunicação, deve saber relacionar-se com as pessoas e ter conhecimentos 

econômico, contábil e financeiro, além de buscar uma educação continuada, a fim 

de aprimorar suas qualidades e suas habilidades científicas e reflexivas.  

Oliveira (2003) menciona que o ensino da contabilidade deve levar o 

aluno a prover tomadas de decisão, incluir estratégias com o intuito de identificar 

objetivos e metas, fornecer subsídios à direção e controle efetivo de recursos 

humanos e materiais, elaborar relatórios gerenciais sobre custo, encontrar pontos 

críticos e oportunidades de melhoria, promover o controle e a função social. 

O ensino da contabilidade, portanto, não pode estar baseado apenas 

nas técnicas contábeis; o futuro profissional contábil deve ter um conjunto de 

habilidades e conhecimentos com senso crítico para resolver problemas. 

A qualidade do ensino do curso deve ser planejada, discutida desde 

o Projeto Pedagógico nas IES, certificando-se que o curso atenderá a todos os 

usuários da contabilidade. Com relação a isso, Marion e Marion (2003, p. 7) 

destacam:  

A idéia central do método centrado no aluno é de que os estudantes 
deverão tornar-se ‘pensadores-críticos’ e, assim, o processo de 
aprendizagem se tornará mais dinâmico. Eles deverão desenvolver a 
capacidade de auto-iniciativa de descobrimento que permita um 
processo de aprendizagem contínuo e de crescimento em sua vida 
profissional. 

A contabilidade não precisa ser ensinada por meio dos métodos 

tradicionais, em que o aluno absorve conhecimento e experiência do professor, 

ficando em uma posição passiva; o ensino-aprendizagem de modo inovador motiva 

o aluno para que ele adquira conhecimento trabalhando com assuntos reflexivos e 

seja ativo em sala de aula (MARION, 1996). Entretanto, o mesmo autor comenta que 
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os critérios de ensino deveriam ser puramente científicos para a contabilidade, pois 

nessa metodologia as curiosidades momentâneas do aluno despertariam. 

Diante das novas exigências do mercado de trabalho na área 

contábil, a procura pelo curso de Ciências Contábeis nas universidades vem 

crescendo globalmente. Segundo o American Institute of Certified Public 

Accountants – AICPA (AICPA, 2015), entidade que controla e edita as normas da 

profissão contábil nos Estados Unidos, o percentual de estudantes que procuram 

pelos programas de contabilidade totalizou 5% entre os anos 2013 e 2014. 

Na Tabela 1, podemos acompanhar a tendência da inscrição em 

programas contabilísticos entre 1993-2014. 

A AICPA destaca que o ensino universitário para contadores precisa 

estar voltado à realidade e à necessidade do mercado de trabalho, além de atender 

às necessidades das pequenas e das grandes empresas. 

Iudícibus (2003 apud PIRES; OTT; DAMACENA, 2010, p. 317) 

constata que, no Brasil, pelos menos em sua formulação, o ensino em Ciências 

Contábeis apresentou progresso nas últimas décadas, mas alerta sobre a existência 

de duas realidades distintas: na primeira, as IES veem o contador como um 

escriturário de luxo e, por essa razão, não há preocupação em formar um 

profissional capaz de usar seu julgamento em situações práticas. Conhecimentos 

relacionados a métodos quantitativos, sistemas de informação, administração, 

economia e direito, entre outros, são pouco desenvolvidos.  
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Tabela 1 – Tendência da inscrição em programas contabilísticos – 1993-2014

 
Fonte: AICPA (2015). 

Esta realidade, segundo o autor, também é encontrada no Brasil. 

Conforme dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), o curso de Ciências 

Contábeis figurava entre os mais procurados em 2016, com 353.597 novas 

matrículas. O curso encontra-se em quarto lugar no grupo de Ciências Sociais, e a 

alta busca por essa graduação demonstra o crescimento da profissão, conforme se 

pode observar na Tabela 2, a seguir. 

Tabela 2 – Sinopse da Educação Superior 2016 

CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2016 
1.12 - Dados Gerais dos Cursos de Graduação Presenciais e a Distância, por Categoria 

Administrativa das IES, segundo as Áreas Gerais, 

Áreas Gerais, 
Áreas Detalhadas 
e Programas e/ou 

Cursos 

Número de 
Instituições 

que oferecem 
o Curso 

Número de 
Cursos 

Matrículas Concluintes 

Ciências Contábeis Total 
Públi 

ca 
Priva 

da 
Total 

Públi 
ca 

Priva 
da 

Total 
Públi 

ca 
Priva 

da 
Total 

Públi 
ca 

Priva 
da 

Ciências Contábeis 995 95 900 1.306 176 1.130 355.425 46.768 308.657 55.302 6.343 48.959 

Fonte: INEP (2017).  
Com base nos dados da Tabela 2, o curso de Ciências Contábeis é 

ofertado por 995 (novecentos e noventa e cinco) instituições. Em 2016, 55.302 

(cinquenta e cinco mil e trezentos e dois) novos profissionais foram disponibilizados 

ao mercado. Tanta mão de obra, porém, ainda não é suficiente; no mesmo ano, o 
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Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) divulgou que o Brasil possui 1,6 

milhões de empresas somente no setor comercial, ou seja, as novas formações não 

correspondem a 30% do que o mercado necessita, pois a função do contador vai 

além das apurações de impostos mensais e muitas organizações têm entendido 

isso, motivo pelo qual a profissão vem ganhando espaço (IBGE, 2016). 
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3 MERCADO DE TRABALHO E O PAPEL DO CONTADOR 

O mercado de trabalho exige profissionais qualificados, e 

constantemente novos conhecimentos e habilidades são requisitos para se manter 

nele. O perfil do profissional contábil sofreu grandes mudanças; hoje, o contador 

exerce um papel fundamental na gestão de uma empresa e cabe a ele aplicar bem 

suas habilidades e competências. 

Segundo uma das melhores empresas de recrutamento do Brasil, a 

Robert Half, o mercado tem buscado esses profissionais para ter um controle de 

custos ainda mais rigoroso, fazer análises financeiras e processamento dos dados 

mais criteriosos (HALF, 2017). 

Nossa (1999) diz que, para atender ao novo cenário, ao contador 

não basta ter apenas entendimento técnico da contabilidade, também são 

necessários:  

O conhecimento básico de economia, administração e ciências afins; 
firme inclinação para métodos quantitativos em geral, estatísticas e 
processamento de dados; desenvolvimento da habilidade de criar 
simulações que reflitam os resultados das várias alternativas em 
ação; ter um bom nível cultural em humanidades, e saber mais de 
uma língua estrangeira, principalmente o inglês. Diante do exposto, 
percebe-se a diversidade de informações que o gestor necessita 
para auxiliar no processo de planejamento, controle e tomada de 
decisão no âmbito da gestão econômico-financeira da empresa 
(NOSSA, 1999, p. 6).  

Conforme apresenta o autor, o contador não pode mais ficar nos 

contextos técnicos que envolvem apuração de impostos e fechamento de balanço; 

deve ir além de conhecimentos básicos de sua formação e, ainda, possuir uma 

postura mais estratégica que possibilite a construção e a reconstrução do saber, o 

que o torna mais competente. 

 

3.1 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO CONTADOR 

Ao se referir à competência, Perrenoud (1999) a conceitua como 

sendo um conjunto de recursos cognitivos de saberes, capacidades e informações, 

entre outros, para solucionar determinada situação com pertinência e eficácia. O 

autor argumenta que “uma competência pode funcionar como um recurso, 

mobilizável por competências mais amplas” (PERRENOUD, 1999, p. 28). 
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Nessa mesma perspectiva, Fleury e Fleury (2001) apontam o 

conceito de competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, isto é, a união das capacidades humanas que justificam um alto 

desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão baseados na 

ação cognitiva e na personalidade das pessoas.  

Apontamos, nesse contexto, que a competência dispõe de um 

estoque de recursos do próprio indivíduo. Segundo Zarifian (1999, p. 68, tradução 

nossa), “a competência advém da inteligência técnica para situações que se apoiam 

sobre os conhecimentos obtidos e transformados conforme o aumento e a 

complexidade das situações”.  

Boterf (2008) conceitua a competência partindo do cruzamento de 

três pontas: sua biografia e socialização; sua formação educacional; e sua 

experiência profissional. Na reflexão do autor, a competência se solidifica como um 

conjunto de aprendizagens sociais e comunicacionais, mantidas pela aprendizagem 

adquirida na formação educacional, pela experiência social e pelo sistema de 

avaliações. É um saber agir responsável que advém de reconhecimento pelos 

outros. Implica em transferência de conhecimento, habilidades em um contexto 

profissional e saber mobilizar-se integrar-se. 

Para Fleury e Fleury (2001), as competências são sempre 

contextualizadas. A rede de conhecimento em que se insere a pessoa é fundamental 

para que a comunicação seja eficiente e gere a competência. 

Nessa mesma direção, os autores citam que “A noção de 

competência está associada a verbos como: saber agir, mobilizar recursos, integrar 

saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir 

responsabilidades, ter visão estratégica” (FLEURY; FLEURY, 2001, p. 4). 

Quando associamos a competência da pessoa à competência 

exigida pela organização, acrescentamos valor econômico ao valor do profissional. 
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Figura 1 – Competência para a organização 

 
Fonte: Adaptado de Fleury e Fleury (2001). 

 

Na Figura 1 observamos o conjunto de capacidades necessárias 

para formar a competência. A representatividade da competência, na visão de uma 

organização, compõe um conjunto de saberes que agrega a empresa e a pessoa, o 

saber agir, mobilizar, transferir, aprender e engajar, aplicando uma visão estratégica 

e vinculado ao ser do indivíduo, que é sua responsabilidade (FLEURY; FLEURY, 

2001). 

As discussões sobre as competências pessoais e das organizações 

despertam interesses nos profissionais de empresas. Isso porque a atuação direta 

no mercado exige do profissional um conjunto de competências, conforme citamos 

acima; essas, então, devem ser desmembradas, levando a ações do conhecimento, 

como procedimentos, técnicas, processos sobre a empresa e ações sociais 

(FLEURY; FLEURY, 2001). 

Deve haver um equilíbrio na formação de competências específicas 

do contador, como o conhecimento na teoria da contabilidade unificado em 

princípios e normas, contabilidade geral, custo e gerencial, gestões estratégicas em 

custo, análise de negócios, risco de investimento, planejamentos, administração de 

Econômico 

Social 
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capital de giro, entre outras competências ligadas às estratégias organizacionais. As 

estratégias e as competências são processos que compõem o perfil do contador em 

suas ações e destacam habilidades necessárias à profissão. 

Na visão de Kraemer (2005), o ensino superior deve se adaptar de 

modo a atender as exigências de mercado, não devendo estar fora ou à parte da 

sociedade, por ser uma instituição social. Dessa forma, é necessário que apresente 

um processo educacional diferenciado, a fim de desenvolver competências e 

habilidades nos envolvidos no processo, ou seja, em alunos e professores. 

Sabe-se que a educação e o desenvolvimento de competências 

nunca estão totalmente concluídos, e elas são importantes dentro do contexto 

profissional. As competências técnicas fundamentam-se por meio de técnicas de 

conhecimentos específicos para uma determinada profissão e são adquiridas por 

meio do sistema educativo e da prática da pessoa no mercado de trabalho 

(KRAEMER, 2005). 

De acordo com Neves Jr. e Lustosa (2009), o processo educacional, 

nesse sentido representado pelo docente, deve oportunizar competências e 

comportamentos que permitam ao aluno ajustar-se de modo pessoal e sociocultural, 

estimulando e motivando, bem como incutindo no aluno a necessidade de uma 

atuação responsável, assim, as demandas que este irá enfrentar certamente serão 

melhores conduzidas. 

Espejo et al. (2017) percebem que o desenvolvimento da educação 

contábil deve preocupar-se em criar projetos que oportunizem a participação de 

estudantes de graduação a desenvolver habilidades e competências também por 

meio de embasamentos teóricos e empíricos, uma vez que a inserção futura no 

mercado de trabalho requer cada vez mais desses profissionais não apenas 

competentes de modo prático, mas também de forma intelectual. 

 

3.2 HABILIDADES DO CONTADOR 

A Resolução CNE/CES 10, de 16 de dezembro de 2004 (BRASIL, 

2004b), que institui as DCNs para os cursos de Ciências Contábeis, em seus arts. 3º 

e 4º discorre sobre os principais aspectos a serem observados pelas IES na 

formação do contador. Destacamos o inciso V do art. 4º, que dispõe sobre as 

competências e as habilidades mínimas na formação do contador: 
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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 (BRASIL, 2004b). 

Nessa perspectiva, caracterizamos o inciso V como uma habilidade 

a ser desenvolvida pelo contador. Zabalza (2004, p. 17) conceitua a habilidade como 

[...] capacidade ou a habilidade de executar tarefas ou atuar frente a 
situações diversas de forma eficaz em um determinado contexto. É 
necessário mobilizar atitudes, habilidades e conhecimentos ao 
mesmo tempo e da forma inter-relacionada.  

As habilidades decorrem das competências adquiridas. De acordo 

com documento do Ministério da Educação (BRASIL, 2008, p. 11), “as habilidades 

referem-se especificamente ao plano do saber fazer e decorrem, diretamente, do 

nível estrutural das competências já adquiridas e que se transformam em 

habilidades”. 

Em outras palavras, podemos dizer que as habilidades, 

especificamente nas perspectivas do contador, advêm de seu conhecimento técnico 

junto às informações necessárias do mercado para análise de um resultado e, ao 

mesmo tempo, saber construir esta análise a fim de identificar seus descritos e, 

nessa conjuntura, construir um perfil profissional que una os conceitos pessoais, 

agregando as competências e as habilidades necessárias para as organizações. 

Além disso, o mercado, nos dias atuais, busca profissionais com habilidade práticas 

no saber fazer, e o fazer é baseado no conhecer, nos “saberes”. Este saber é 

construído no uso da linguagem contábil, no raciocínio lógico crítico e analítico 

motivado em ações de liderança na tomada de decisão do contador. Conforme 

apresenta o art. 4º da Resolução CNE/CES 10/2004 (BRASIL, 2004b), os 

conhecimentos adquiridos pelo estudante de contabilidade formam o perfil 

atualmente necessário para atender o mercado.  

 

3.3 PERFIL DO CONTADOR 

Não mais se admitem, no mundo contemporâneo, contadores com o 

perfil do século passado. Não há espaço para aquele profissional com a postura 

antiga de escrituração operacional, guarda-livros, preenchedor de guias, ações 
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burocráticas de maneira geral. Esse mercado exige um profissional centrado em 

informações, a fim de utilizar seus conhecimentos e métodos no processo decisório 

da entidade.  

A profissão contábil desempenha um papel fundamental na 
modernização e internacionalização de nossa economia. Isso porque 
não se restringem a cuidar de contas. São conselheiros e, às vezes, 
confidentes das administrações de companhias, para quem têm um 
importante papel a desempenhar especialmente em assuntos sociais 
e tributários (COSTA, 2012, p. 28). 

Estes “conselheiros” das entidades devem possuir habilidades e 

competências que sustentem suas tomadas de decisões, pois todos os processos de 

gestão do patrimônio estarão a cargo deles; uma vez tomada uma decisão incorreta, 

isso pode trazer graves prejuízos para a empresa e até levar a entidade a uma 

possível falência. O profissional contábil deve assegurar que haja uma contabilidade 

de qualidade e, por meio dela, obter resultados que, informados à administração, 

ajudarão a planejar novos investimentos, novas metas, entre outras ações 

(KOYAMA; SILVA; OLIVEIRA, 2010).  

A atual contabilidade internacional estabelece mais e mais 

prestações de contas completas e esclarecedoras; para cumprir com todos os 

princípios fundamentais, as normas e a legislação, esse profissional necessita estar 

sempre atualizado, não apenas conhecendo a contabilidade, mas também sistemas 

de informação, economia, entre outros. 

Nas palavras de Iudícibus e Marion (2009, p. 24), “A contabilidade é 

uma das áreas que mais proporcionam oportunidades para o profissional.” Segundo 

os autores, o estudante de contabilidade poderá exercer, por exemplo, as funções 

de contador, auditor, perito contábil, consultor contábil, professor de contabilidade, 

pesquisador contábil, cargos públicos e controller. 

As constantes mudanças nos ambientes de negócios e a 

padronização da contabilidade influenciam a profissão do contador; no mercado, 

ganha destaque aquele profissional que tem conhecimentos contábeis, de áreas de 

negócio e de tecnologia da informação. Entretanto, aquele que possui habilidades 

para identificar e solucionar problemas consegue agilizar os processos empresariais. 

Assim, a educação continuada torna-se cada vez mais necessária para esse 

profissional. 
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Holland (2001) destaca que o perfil do profissional contábil exigido 

pelo mercado está subdivido em competências, sendo elas: funcionais, amplo 

entendimento de negócios e competências pessoais.  

Ott e Pires (2010) apresentam o conceito trazido pela AICPA, que 

também destaca e conceitua as competências funcionais e as competências 

pessoais. Competências funcionais são tomadas de decisão, análise de risco, 

capacidade e técnica de pesquisa, de uso tecnológico; no campo de entendimento 

de negócios, a competência está na aplicação de estratégias, de gerenciamento de 

recursos, em implicações legais e fiscais. Nas competências pessoais, a ênfase 

deve ser conferida ao comportamento profissional e à capacidade de resolver 

problemas. 

Da mesma maneira, a Association of Chartered Certified 

Accountants (ACCA, 2016) apresenta e discute os caminhos para a atuação do 

contador nos próximos anos. Para a ACCA, no momento, o imperativo para a 

profissão contábil exige competências para tomadas de decisão empresarial, nas 

áreas de gestão financeira e estratégias, novos modelos de negócios, solidificar a 

ética, conhecimento em outras línguas, criatividade em nível empreendedor, ou seja, 

um conjunto de competências que atende a demanda do mercado e da sociedade 

para os próximos anos. 

Observamos, então, que, durante seu curso acadêmico, o 

profissional contábil necessita aprender técnicas não somente contábeis. Nesse 

sentido, os conceitos matemáticos e os métodos quantitativos tornam-se uma 

grande ferramenta de auxílio no desempenho das funções contábeis, uma vez que a 

utilização desses conceitos poderá auxiliar de maneira mais precisa quando o 

contador estiver analisando um modelo de decisão. 

A despeito disso, Iudícibus e Gelbcke (2000) conceituam a 

contabilidade como um sistema de informação e de avaliação, indicado para prover 

a seus usuários demonstrações e análise de natureza econômica, financeira, física e 

de produtividade. Os autores apresentam a contabilidade como uma ciência social, 

porém, a disciplina Contabilometria, ela compreende tanto o social quanto o 

quantitativo.  

E o processo de gestão em uma empresa é construído com base na 

contabilidade gerencial, que pode utilizar como auxílio os resultados estatísticos. 
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4 CONTABILOMETRIA 

A Contabilometria surgiu em 1982, a partir da publicação de artigo 

intitulado “Existirá a Contabilometria?”, de autoria do professor Sérgio de Iudícibus 

na Revista Brasileira de Contabilidade (RBC). O termo parte da semelhança do que 

seria a Econometria para a Economia, ou seja, o uso de métodos matemáticos e 

quantitativos nas resoluções de problemas na economia.  

A Contabilometria apresentada pelo professor Iudícibus no Brasil 

originou-se de uma metodologia ela evolui-se de tal forma que hoje é tratada como 

uma disciplina. Em países como a Colômbia, a Contabilometria transcende os 

aspectos quânticos e abrange, também, os aspectos qualitativos, abarcando um 

universo maior, permitindo o controle total de uma organização (BAUTISTA, 2017). 

 Trata-se da união da matemática, da estatística e da informática 

como auxílio ao contador para medidas de valores, uma nova área do conhecimento 

para a contabilidade. Seria uma área de estudo ou uma disciplina a ser incluída nos 

currículos com o propósito de aplicação de conhecimentos matemáticos e 

estatísticos com o uso da informática nas soluções de problemas contábeis 

(FIGUEIREDO; MOURA, 2001).  

Marion e Silva (1986, p. 59) definem Contabilometria como a 

“análise quantitativa de fenômenos contábeis reais baseados no desenvolvimento da 

teoria e da observação, relacionados por meio de métodos apropriados de 

inferência”. Os autores complementam que ela pode ser definida também como 

métodos apropriados de inferência com aplicação de procedimentos estatísticos 

formulada em termos matemáticos com teoria contábil e fatos contábeis. 

Para Rolim e Wunsch (2015), o objetivo da Contabilometria é auxiliar 

o gestor na tomada de decisão em diversos cenários com o uso de informações 

contábeis, matemática, estatística e tecnologia, e apresentar a resolução de um 

problema por meio de uma análise estatística. 

Nessa mesma linha, Francischetti, Poker Jr. e Padoveze (2017) 

afirmam que o uso de métodos quantitativos aplicados à contabilidade é de grande 

relevância na criação de cenários, pois a Contabilometria tem como principal 

ferramenta os métodos quantitativos aplicados à contabilidade e a matemática 

integra-se aos conceitos de mensuração contábil e de metodologias de 

gerenciamento existentes, a fim de detectar eventuais desvios ou distorções.  
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Contabilometria é definida como o organismo especializado da 
contabilidade. Estuda os fenômenos da classificação, mensuração, 
avaliação, divulgação, interpretação, avaliação e controle de fatos 
sociais e as interações com fatores de identidade do campo contábil, 
como o território, a população, a cultura e a economia (FRANCO 
RUIZ, 2014, p. 168, tradução nossa). 

Consiste em uma análise econômica com abordagem teórica e 

comumente formulada em termos matemáticos explícitos, com a inter-relação 

acontecendo nas frequentes combinações, por meio de procedimentos estatísticos 

complexos com mensurações empíricas dos fenômenos comportamentais de caráter 

econômico-financeiro (ROLIM; WUNSCH, 2015). 

A Contabilometria utiliza-se de amostragens, assunto este tão 

aplicado na área de auditoria, que também comporta regressões, análise da 

decisão, programação linear e não linear, entre outros assuntos discutidos no livro 

Pesquisa Operacional para Decisão em Contabilidade e Administração (CORRAR; 

THEÓPHILO, 2008). 

As vantagens da Contabilometria apresentadas pelos autores estão 

na possibilidade de se resolver uma grande variedade de problemas, no raciocínio 

lógico-matemático, nas informações econômico-financeiras, na análise de decisões 

por meio de determinações variáveis, levando a contabilidade para mais perto da 

objetividade. 

A despeito disso, esta disciplina pode possibilitar ao contador a 

utilização de dados financeiros das organizações como informações que apoiem o 

processo de gestão por meio de uma inferência estatística, composta por um 

conjunto de premissas que representem a capacidade preditiva, por meio de 

construção e aplicação de modelos de simulação (FRACISCHETTI; POKER JR; 

PADOVEZE, 2017). Permite, também, o uso de equações para encontrar soluções 

para os problemas, possuindo poder explicativo relevante, capacidade preditiva e 

plausibilidade teórica (SANTOS; LIMA, 2008). 

Evidencia-se o uso de modelos contabilométricos buscando 

maximizar ou minimizar recursos, receitas e custos, entre outros, e dar maior 

credibilidade nas demonstrações financeiras. Somente para ilustrar os conceitos 

apresentados, segue a Figura 2: 
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Figura 2 – Aplicação da Contabilometria 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

Com a apresentação da aplicação da Contabilometria é possível 

identificar o uso da mesma pelo contador gerencial. Por exemplo: a teoria contábil 

está em todo fato contábil, ligando também a um procedimento matemático e 

estatístico, tal como a amostragem, ferramenta usada sempre que o contador 

necessitar de conferências. Outra teoria usada na Contabilometria é a probabilidade, 

usada na gestão de negócios e que permite ao contador chegar a diferentes 

reflexões. 

Com base no artigo de Restrepo, Tamayo e Villegas (2013), a 

Contabilometria formula modelos para prever os comportamentos dos custos quando 

for preciso analisar oferta e demanda de consumidores e produtores, e o tempo de 

produção.  

Os planejamentos empresariais são realizados com projeções de no 

mínimo cinco anos; por isso, quanto mais aproximado for o resultado dos custos e 

das receitas futuras mais seguro será para o contador. O uso da Contabilometria nas 

projeções futuras poderá dar suporte à decisão, fortalecendo as informações 

contábeis (RESTREPO; TAMAYO; VILLEGAS, 2013). 
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As diversas teorias e diretrizes administrativas na gestão de custos 

existentes não sustentam seu resultado por mais de 12 meses, causando variáveis 

econômicas imprevisíveis. Já as técnicas aplicadas pela Contabilometria são de 

grande importância para a compreensão dos resultados econômicos, pois envolvem 

o raciocínio lógico com variáveis políticas, sociais, ambientais e tecnológicas 

(RESTREPO; TAMAYO; VILLEGAS, 2013). 

Bautista (2017) aponta como elementos fundamentais na 

Contabilometria: objeto de medição, unidade de medição, agentes sociais e 

oportunidade. Segundo o autor, esses elementos são características da 

Contabilometria. No Quadro 2, observamos a explicação: 

Quadro 2 – Elementos e características da Contabilometria 

Objeto de Medição 
Todos os ativos, sejam corpóreos ou incorpóreos, 
comportam objetos de medição, a fim de ajuste de 
valores nas demonstrações contábeis. 

Unidade de Medição 
Medidas econômicas. Exemplos: peso, dólar, euro, outras 
moedas; medidas em outras escalas, como os salários, 
unidades mínimas de valor.  

Agentes Sociais  
Organizações civis e outras entidades, divididos em 
diretos e obrigações, ou seja, ativo e passivo. 

Oportunidade 
Objeto de avaliação medição em uma dimensão de 
tempo. 

Fonte: Adaptado de Bautista e Rojas (2012). 
Todos os elementos envolvem fatores da contabilidade. A 

Contabilometria poderá ser usada para medir o valor de um ativo, pois defini seus 

resultados por meio de unidade de valores, atendendo as organizações e usando a 

temporalidade. 

Os processos contabilométricos concretizam-se por meio de uso 

tecnológico, ou seja, softwares ou planilhas; compõem-se também de relatórios ou 

declarações financeiras. As análises são feitas juntamente com a parte tecnológica 

da contabilidade que guiará os processos técnicos de registo, acumulação, 

consolidação e informação. Ela é útil tanto para a entidade quanto para a sociedade, 

pois fornece informações confiáveis, com métodos científicos e processos que 

atendem as fases histórica, atual e futura (BAUTISTA, 2017). 

O profissional de Ciências Contábeis deve analisar cuidadosamente 

a Contabilometria dentro de sua realidade, pois poderá construir novos processos 

analíticos usando as ferramentas quantitativas.  
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Semelhante a isso, Silva, Chacon e Santos (2005) argumentaram 

sobre a utilização da Contabilometria na auditoria com o propósito de dar mais um 

subsídio ao uso das amostras feito pelo auditor. Segundo os autores, as amostras 

também podem apresentar erros, conduzindo o auditor a decisões não condizentes 

com a realidade. Nessa ótica, o auditor poderia, então, usar a Contabilometria, 

aplicando o Teste de Hipótese, que permite as análises sobre o grau de significância 

de divergência que poderá ocorrer. Vale lembrar que os trabalhos de auditoria com o 

uso da Contabilometria auxiliam na detecção da evasão fiscal, mecanismo de 

controle de processos interno e externo das empresas, instrumento de diagnóstico e 

de correção. 

Sob o mesmo ponto de vista está o perito contador. Segundo 

Peleias et al. (2008), devido à perícia contábil judicial ser uma atividade profissional 

de prestação de um serviço técnico especializado, cujos usuários são os juízes, 

muitas vezes o perito não consegue uma definição do valor e do tempo de 

recebimento dos honorários. Os autores definem este trabalho como sendo um 

conjunto de procedimentos técnicos, científicos e metodológicos, destinado a 

esclarecer matéria de natureza contábil.  

Do mesmo modo, também a contabilidade ambiental tem usado 

essa disciplina. Panhoca, Silva e Almeida (2010) enfatizam que o cálculo dos custos 

das catástrofes ambientais tem equacionamentos mais seguros quando aplicadas 

técnicas econométricas e contabilométricas na busca de soluções de problemas. Os 

autores destacam que, para calcular os custos ambientais, conhecido como passivos 

ambientais, deve-se utilizar: 

• Toda a matemática clássica: análise, álgebra, topologia, 

probabilidade, análise numérica e outros;  

• A informática (computador) na solução dos problemas; 

• Os princípios da contabilidade de custos e da contabilidade geral 

para a uniformização de procedimentos e valoração das 

soluções. 

O mesmo serve para a contabilidade pública, que levanta os 

Quocientes do Resultado Orçamentário (QRO), que são analisados de forma 

tradicional e complementar. A análise complementar utiliza-se dos métodos 

quantitativos (SILVA, 2014). Percebemos, então, que o uso de outras ferramentas 
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na contabilidade poderá trazer ao gestor uma elaboração e fornecimento de 

informações mais relevantes, que permitem uma inserção eficaz nos projetos das 

organizações. 

A Contabilometria é uma disciplina que pode ser ensinada nos 

cursos de Ciências Contábeis, pois sua aplicabilidade pode ser realizada em todas 

as atividades do profissional, por ser interdisciplinar e envolver diversos 

conhecimentos, possibilitando novos modelos de gestão.  

Para Silva, Chacon e Santos (2005), a contabilidade também pode 

associar-se a disciplinas mais difundidas em outras áreas, como a Econometria, 

tornando-se, assim, viável à multidisciplinaridade entre a Ciência Econômica e a 

Ciência Contábil. 

A Econometria também é aplicada por meio de métodos 

matemáticos e estatísticos, combinando conhecimentos de Economia, Matemática e 

Estatística. De acordo com Gujarati e Porter (2011), resulta da perspectiva do papel 

da economia aplicado à estatística matemática e aos dados econômicos, definindo-

se como uma análise quantitativa dos fenômenos econômicos baseados no 

desenvolvimento da teoria e das observações por meio de métodos adequados de 

inferência, e ocupa-se da determinação empírica das leis econômicas. Seu uso visa 

especialmente unir a teoria econômica às medições concretas fazendo uso de 

técnicas de inferência estatística. De modo geral, o método econométrico segue 

algumas etapas, sendo elas: exposição da teoria ou hipótese; especificação do 

modelo matemático da teoria, do modelo estatístico ou econométrico; obtenção de 

dados; estimação de parâmetros; teste de hipóteses; projeção ou previsão e, enfim, 

utilização do modelo para fins de controle ou de política. 

Conforme observamos, a Contabilometria é uma disciplina que pode 

ser ensinada em todos os cursos de ciências contábeis, pois sua aplicabilidade está 

em todas as possibilidades de atuação do contador.  

 

5 A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR  

 

5.1 O DOCENTE E O ENSINO 

As universidades do século XXI passam por grandes 

transformações. Lampert (1999) aponta que as instituições precisam ter uma 
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estrutura ágil e flexível; permitir mais a integração de funções substantivas, tais 

como ensino, pesquisa e serviços comunitários; ter uma liderança capaz de 

antecipar as novas demandas da sociedade; pluralidade com diferentes ofertas de 

programas; investigação científica e desenvolvimento tecnológico, entre outros. 

As mudanças qualitativas da educação partirão inclusive da relação 

professor/aluno, pois a orientação dada pelo professor não mais comportará apenas 

transmissão de conhecimento, deverá ser uma aprendizagem baseada nas 

resoluções de problemas e de tomada de decisões (LAMPERT, 1999). Nas palavras 

de Pimenta e Anastasiou (2002), o conhecimento é mais difundido nas 

universidades.  

Entende-se que o conhecimento não se reduz a informar, como 

reforça Pimenta (2005), e que expor informações não resulta em mediação; então, 

cabe às universidades, e aos professores, trabalharem com meios que possibilitem 

ao aluno atos de reflexão para agregar a sabedoria necessária para a vida e para a 

profissão. Na visão de Tardif e Lessard (2011, p. 23), 

Nesta relação docência e ensino são, portanto, práticas sociais em 
que o educador trabalha em interação com outros sujeitos (alunos, 
outros professores e outros profissionais das escolas), em ambientes 
específicos (escolas, universidades) a fim de realizar uma mudança 
naqueles alunos, transformando-os, educando-os, tanto num sentido 
amplo quanto estrito.  

Assim, a docência pode ser compreendida como funções 

desempenhadas pelos trabalhadores do conhecimento com ações nas sociedades 

que predominam na relação com outros campos e atividades. 

Zabalza (2004) sustenta que as funções docentes no ensino superior 

envolvem o ensino, a pesquisa e a gestão. Nesse sentido, complementa Morais 

(2015, p. 44): 

O docente no ensino superior segue a ótica tradicional do ensino, 
este profissional é movido pelo paradigma do saber, sendo este 
saber, muitas vezes interpretado como conhecimentos técnicos e 
específicos em sua área de atuação.  
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Pimenta (2005) também sustenta que o ensino superior no Brasil foi 

estruturado sob o domínio de conhecimentos e experiências profissionais, sendo 

este o único requisito para a docência, uma vez que  

A instituição universitária tem como objetivo a construção do 
conhecimento por meio da problematização dos conhecimentos 
historicamente produzidos, e de seus resultados na construção da 
sociedade humana e das demandas e desafios que ela apresenta. 
Esses por sua vez são produzidos e identificados nas análises que 
se realizam no próprio processo de ensinar, na experimentação e 
análises nos projetos de extensão, mediante as relações 
estabelecidas entre os sujeitos e os objetos do conhecimento 
(PIMENTA, 2005, p. 162). 

Diante do exposto, o professor universitário precisa trabalhar como 

profissional reflexivo, crítico e competente no âmbito de sua disciplina, uma clara 

aplicação do saber pedagógico, que possibilita ao educando a apreensão e a 

contextualização do conhecimento científico elaborado. Porém, ao longo dos 

tempos, o professor adquiriu um papel de mero executor. 

Para Morais (2015), a concepção do papel do docente vem sendo 

dificultada pelas universidades, que não dá importância ao “saber ensinar”, pois 

mensuram o desempenho do professor baseadas no empirismo e no cientificismo, 

acarretando uma difícil atuação do professor universitário como promotor do 

conhecimento. 

O campo da educação tem sido pautado pela “profissionalização de 

profissionais”. Saviani (2005) argumenta que é uma educação limitada, composta 

por disciplinas e conteúdos técnicos e específicos com fins práticos, com pouco ou 

quase nada de conteúdos pedagógicos, tão fundamentais para o ciclo da educação. 

O professor media o conhecimento por meio de seus saberes. Tardif 

(2000) centra-se na premissa de que a competência docente integra uma pluralidade 

de saberes, sendo eles: saberes da formação profissional para o magistério; saberes 

de conhecimentos específicos; saberes advindos da transposição didática e saberes 

de empírico (experiência, prática). 

Tardif (2000) afirma, ainda, que o saber fazer do professor está nas 

quatro modalidades apresentadas, pois seus saberes profissionais são plurais, 

compostos e heterogêneos, provenientes de fontes variadas.  
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Destacam Tardif e Raymond (2000) que os saberes docentes, além 

de plurais, são temporais, isto é, adquiridos por meio de processos de aprendizagem 

e socialização que atravessam tanto a história de vida quanto a carreira. Nessa 

perspectiva, o docente da graduação alimenta-se de saberes oriundos de sua 

formação prática enquanto professor, ou seja, ambiência de cultura, sua história, 

formação, trabalho, incluindo os aspectos que têm significado no seu campo 

científico. 

Verifica-se, também, que a docência está fortemente exposta aos 

processos regulatórios das políticas de Estado; desse modo, “o professor não é só 

professor de uma determinada universidade, é também de uma área profissional, de 

um curso, de determinado nível de ensino” (SLOMSKI, 2007, p. 99). 

O saber do professor advém de todas essas dimensões, da 

valorização daquilo que ele acredita e também de seus próprios saberes para a 

realização de seu trabalho. Assim, tem-se discutido as questões dos conhecimentos, 

saberes e competência que baseiam à docência. 

No Quadro 3, a seguir, podemos observar os saberes, 

conhecimentos e competências da docência. 

Quadro 3 – Conhecimentos, saberes e competências indispensáveis à docência 

Conhecimentos  
Conhecimentos do conteúdo pedagógico, conhecer o aluno, 
fundamentos filosóficos e histórico. 

Saberes 
Saberes da experiência, área do conhecimento específico, 
saberes pedagógicos, didáticos, saberes experienciais, 
saberes da formação profissional 

Competências  
Competência em uma área específica, competência 
institucional, organizar e dirigir situações de aprendizagem, 
utilizar novas tecnologias. 

Fonte: Adaptado de Beck e Rausch (2014). 
O Quadro 3 representa o que é indispensável para a prática 

docente. Os professores usam programas e livros didáticos, porém seu trabalho 

também é composto da vivência e da dimensão emocional.   

E, nessa direção, a docência se configura como um tipo de trabalho 

que pode ser tomado como central para o desenvolvimento social e econômico das 

sociedades modernas (BECK; RAUSCH, 2014). 

A despeito disso, o ensino superior vem ganhando ênfase no cenário 

mundial e o ambiente educacional passa por diversas transformações. Os cursos de 

graduação precisam transferir conhecimento e consolidar-se. E este é o desafio dos 
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cursos de Ciências Contábeis: a formação do profissional contábil exige 

conhecimento específico interpretativo e pedagógico, e as instituições necessitam ter 

educadores com saberes formalizados e sistematizados. 

De acordo com Silva (2006), o grande desafio nos cursos de 

Ciências Contábeis está na adequação dos alunos às exigências do mercado, com 

responsabilidade e competência, pois, devido ao despreparo de alguns professores, 

o aluno não se forma um profissional crítico, motivado e criativo. Vale lembrar que o 

professor não pode ser totalmente responsabilizado pela formação do aluno; o 

docente precisa estar preparado para envolver os aprendizes em trabalhos 

interdisciplinares, estar inserido no projeto pedagógico do curso como participante. 

A demanda econômica cobra das universidades, profissionais aptos 

em seu exercício e o próprio Conselho de Contabilidade avalia o ensino contábil de 

cada instituição por meio do Exame de Suficiência. A avaliação desse exame é 

técnica e profissional e busca dar maior segurança à sociedade por meio de uma 

amostra de conhecimentos específicos, técnicos e interdisciplinares. 

Com isso, a metodologia aplicada nas aulas de contabilidade não 

pode mais estar pautada nos métodos tradicionais. O docente do ensino contábil 

precisa utilizar processos metodológicos que deem autonomia ao aluno e realizem 

uma interação professor-aluno-conhecimento (MARION, 1996). 

Nesse aspecto, ressalta-se a importância da interdisciplinaridade no 

curso de Ciências Contábeis, por ativar a cognição do aprendiz através de 

resoluções de problemas e outras técnicas, em destaque a metodologia da 

Contabilometria. Observa-se que essa metodologia contribui para a formação do 

aluno, cabendo a nós compreender qual a percepção dos professores que lecionam 

conhecimentos matemáticos nos cursos de Ciências Contábeis a respeito da 

Contabilometria. 

 

5.2 O PROFESSOR DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Laffin (2002) O docente do curso de Ciências Contábeis por muitas 

vezes atuou de forma prática, com base em seu conhecimento empírico, pois a 

opção em ser professor se deu por circunstâncias casuais como convites e 

conversas informais.  
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 Slomski (2007) aponta, em seu artigo “Saberes e Competências do 

Professor Universitário”, que há um despreparo dos docentes em cursos de 

bacharelados.  

Nóvoa (2007) também afirma que os professores necessitam refletir 

mais sobre a prática nos cursos, pois o papel do docente universitário está, por 

muitas vezes, atrelado às concepções tradicionais, experiências e prática 

profissional da contabilidade. 

A responsabilidade social do ensino superior consiste em produzir e 

socializar conhecimentos, não apenas do mérito, mas também social e formativo. A 

função das universidades se constitui pela qualidade do trabalho acadêmico que 

realiza e pela competência dos profissionais que forma (SLOMSKI, 2007). 

Nessa perspectiva, remete à reflexão sobre o papel do docente 

quanto à prática do ensino universitário configurado ao projeto pedagógico e à 

concretização dos objetivos da universidade como instituição produtora do 

conhecimento científico e formadora de profissionais competentes.  

Peleias et al. (2011) comentam que apenas as universidades podem 

exigir que seus professores atuem para a formação do profissional e para a 

integração da ciência à cultura, fazendo com que seus docentes exerçam suas 

atividades como educadores. 

Diante da competitividade das empresas, as universidades devem 

utilizar meios que capacitem o aluno a atender a demanda. Com isso, o processo de 

educação precisa alcançar a sua totalidade, ligando as técnicas instrumentais com 

as técnicas pedagógicas, como afirma Masetto (2003, p. 23): 

Com efeito, se entendermos que, no ensino superior, a ênfase deva 
ser dada às ações ao aluno para que ele possa aprender o que se 
propõe, que é a aprendizagem desejada englobada, além dos 
conhecimentos necessários, habilidades competência e análise e 
desenvolvimento de valores, não há como se promover essa 
aprendizagem sem a participação e parceria dos próprios 
aprendizes. Aliás, só eles poderão aprender. Ninguém aprenderá por 
ele.  

Considerando que o desenvolvimento profissional deve resultar em 

ações reflexivas com raciocínio crítico e relacionamento interpessoal, o aprendizado 

do aluno deve estar comprometido com formação educacional que engloba 
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conhecimentos técnicos e científicos, pois o aluno precisa fazer parte da aula e não 

ser apenas um ouvinte (MASETTO, 2003).  

O professor deve levar para a sala de aula questões relacionadas ao 

social e ao humano, mas, devido à predominância tradicionalista da educação, o 

docente tem dificuldades em aplicar novas metodologias. Em alguns casos, o aluno 

insiste em ser passivo no momento da aula, deixando a cargo do professor promover 

o conhecimento (SLOMSKI, 2007). Essa abordagem tradicional não tem mais 

espaço em nossa sociedade. Destaca Lampert (1999, p. 46): “[...] a instituição como 

sua tradicional função de transmissora do conhecimento, ficará obsoleta e deixará 

de existir”.  

Existe a necessidade dos envolvimentos professor-aluno, aluno-

aluno e professor-instituição; isso traz experiências compartilhadas que enriquecem 

o conhecimento e desenvolve habilidades (SLOMSKI, 2007). 

Silva (2006) afirma que o ensino de Ciências Contábeis engloba 

conhecimentos de diferentes áreas, possibilitando que o professor efetue uma 

interação de conceitos, desenvolvendo habilidades que resultem em educação, 

ensino, aprendizagem e formação. O processo ensino-aprendizagem representa a 

combinação entre professor-aluno. Nesse caso, em uma sociedade de 

conhecimento, o ensino da contabilidade exige dos educandos um modelo interativo, 

no qual os alunos participem do processo ensino-aprendizagem de forma mais 

ampla na disseminação do conhecimento contábil. 

 

5.3 O ENSINO DA CONTABILIDADE E A MATEMÁTICA 

A contabilidade não é uma ciência exata, mas, sim, social, pois é a 

ação humana que gera e modifica o fenômeno patrimonial. Entretanto, a 

contabilidade emprega métodos quantitativos (matemática e estatística) como 

instrumentos para obter resultados (IUDÍCIBUS; MARION, 2009). Para Costa (2000, 

p. 31), a contabilidade é a “ciência do patrimônio individual, o empreendimento em 

ação, a Entidade, que estuda sua dinâmica e estática, quantitativa e 

qualitativamente, de forma a explicar suas causas e seus efeitos”. 

Devido às suas características, a contabilidade necessita e utiliza-se 

da matemática. Tal ciência tem um papel fundamental para a área contábil, por ser 
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uma ciência social aplicada composta com aspectos das ciências humanas e das 

exatas. Na opinião de Hermann Jr. (1996, p. 55), 

A contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio à disposição 
das aziendas, em seus aspectos estatísticos e dinâmicos e suas 
variações, para anunciar, por meio de fórmulas racionalmente 
deduzidas, os efeitos da administração sobre a formação e a 
distribuição dos créditos. 

Soares et al. (2011) explicam que as ciências são classificadas de 

acordo com suas características; as exatas, pela precisão no tratamento do objeto 

de estudo, por isso, de modo geral, são associadas aos cálculos, a exemplo: física, 

estatística e matemática. As humanas, por estudarem o ser humano e os aspectos 

que o cercam, têm como exemplo a antropologia, a sociologia e a pedagogia; 

enquanto as ciências sociais aplicadas absorvem aspectos das humanas e das 

exatas, como a economia, a administração e a contabilidade. 

Para Silva e Machado (2004), a contabilidade tem seu foco em 

fornecer informações econômicas para que se possa tomar decisões e realizar 

julgamentos de modo seguro por meio de relatórios sobre a situação patrimonial, 

financeira e econômica, e só é capaz de captar e registrar eventos mensuráveis em 

moeda ou relatórios sobre realidade financeira e econômica com a 

interdisciplinaridade entre a matemática e a estatística, as quais, por sua vez, 

fundamentam-se em dois métodos, qualitativo e quantitativo: os qualitativos são os 

de previsão, quando dados históricos não estão disponíveis, exigindo alto 

conhecimento qualitativo do problema em questão; os quantitativos fazem uso de 

dados históricos. Portanto, é necessário que o contador tenha conhecimento dessas 

duas metodologias para que escolha a teoria adequada para a solução e resolução 

do problema e, também, para a escolha do modelo matemático adequado. 

Os conceitos matemáticos auxiliam o contador, pois a compreensão 

do método quantitativo aplicado a uma visão mercadológica garante a precisão dos 

resultados, evitando, assim, enganos e distorções (FIGUEIREDO; MOURA, 2001). 

Para Silva e Machado (2004), são as ideias e os conceitos que trazem um diferencial 

para a atuação dos profissionais da área contábil. Além disso, esse conhecimento, 

como conteúdo na universidade, oportuniza ao aluno ampliar sua visão profissional e 

estar mais preparado para as novas exigências do mercado. 
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Percebe-se que, desde os primórdios históricos da contabilidade, a 

matemática está inclusa. Como exemplo, o “Tractatus de computis et scripturis” no 

livro Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni i Proportionalitá, de Luca Pacioli, 

impresso em Veneza, em 1494 (SANTOS, 2012). 

A partir da criação das teorias das contas, muito se pendeu para 

demonstrações de natureza matemática, como aponta Sá (2005, p.12): 

A matemática é usada no dia-a-dia de qualquer cidadão, e tem 
fundamental importância nas questões financeiras do mundo. Esta é 
uma ciência exata de raciocínio lógico e por isso na contabilidade ela 
pode auxiliar o contador em uma análise de resultado com projeções 
para melhores investimentos de curto ou longo prazo usando 
modelos matemáticos. 

No curso de Ciências Contábeis, a base matemática é encontrada 

nas disciplinas de Estatística, Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial, 

Economia, Contabilidade Geral, Análise de Balanços, além de outras (SILVA; 

MACHADO, 2004). 

A ciência contábil tem como principal função ser um sistema de 

informações contábeis qualitativas e quantitativas centrado nos usuários internos ou 

externos, sendo eles investidores, credores e clientes, entre outros. A Resolução 

CNE/CES 10 (BRASIL, 2004b), em seu art. 5, inciso I, apresenta que a Matemática, 

a Estatística e os Métodos Quantitativos são conteúdos básicos para a formação do 

contador. 

O uso de métodos quantitativos e matemática aparece, também, na 

Resolução nº 1.151, de 23 de janeiro 2009, do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC, 2009), em seu item 20, reproduzindo: 

Assim, a depender do conjunto de informações disponíveis e do 
custo de obtê-las, a entidade pode, ou não, traçar múltiplos cenários 
para estimar fluxos de caixa; pode, ou não, recorrer a modelos 
econométricos mais sofisticados para chegar a uma taxa de 
desconto para um dado período; pode, ou não, recorrer a modelos de 
precificação mais sofisticados para mensurar seus ativos e/ou 
passivos; pode, ou não, adotar um método ou outro de alocação de 
juros. 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em seu 

Pronunciamento Técnico CPC 40 (R1) (CPC, 2012), requer a divulgação de 
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instrumento financeiro que possua características de informações qualitativas e 

quantitativas específicas sobre risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado, 

e um passivo financeiro pelo valor justo apresentado os métodos usados nas 

variações dos resultados. De igual modo, o Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) 

(CPC, 2010), referente à mensuração do valor recuperável de um ativo intangível 

com vida útil indefinida, também utiliza-se de métodos e técnicas relacionadas ao 

ensino de métodos quantitativos. 

Na formação contábil, os conhecimentos advindos dos métodos 

quantitativos e da matemática são muito relevantes, pois pressupõem solução para a 

maioria das questões relativas a estimativas contábeis, mensurações e instrumento 

de estimativa de risco, dentre outros. 

Observa-se que a estatística e a matemática, juntamente com a 

contabilidade, revelam resultados surpreendentes, uma vez que o próprio CPC 01 

determina que uma mensuração de redução de um valor ativo intangível1 deve ser 

assegurado por meio de cálculo estatístico. Outra área em que se aplica a estatística 

é nos negócios. A auditoria utiliza, para seus trabalhos, a amostragem estatística 

para fins de estimativa, uma inferência estatística a fim de tirar conclusões (SÁ, 

2002). 

A esse conjunto de disciplinas, com o objetivo de encontrar 

resoluções de problemas, Iudícibus chama de “Contabilometria”, sendo esta uma 

disciplina que interliga a Matemática, a Estatística, a Informática e a Contabilidade.  

 

5.4 A INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO DO CONTADOR 

A interdisciplinaridade contribui para que o contador tenha um 

conhecimento integral na sua formação e enfrente um mercado de trabalho cada vez 

mais concorrente e competitivo; possibilita desenvolver habilidades relacionadas ao 

raciocínio lógico e a ter uma visão sistêmica, buscando relacionar prática contábil 

com conhecimentos matemáticos e estatísticos, entre outros. 

Japiassu (1976, p. 75) afirma:  

 

                                            
1 Os ativos intangíveis não possuem forma física como marcas e patentes, direitos autorais ou 

softwares. 
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Interdisciplinaridade caracterizada como o nível em que a 
colaboração entre as diversas disciplinas ou entre os setores 
heterogêneos de uma mesma ciência conduz a interações 
propriamente ditas, isto é, a uma certa reciprocidade nos 
intercâmbios, de tal forma que, no final do processo interativo, cada 
disciplina saia enriquecida. 

O conceito estabelecido por Klein (1990) diz que a 

interdisciplinaridade é constituída conforme os níveis de interação entre disciplinas e 

suas formas e as razões pelas quais essas interações podem acontecer, seja por 

intercâmbio de metodologia, instrumentos, conceitos e parceria entre as disciplinas 

para a resolução de problemas. Fazenda (2008) correlaciona a interdisciplinaridade 

como interação e relação entre várias disciplinas distintas. 

Ressalta-se o entendimento de Lück (2001), que entende a 

interdisciplinaridade em um processo de integração e engajamento de educadores, 

em um conjunto de disciplinas do currículo com a realidade do mercado, visando a 

formação integral dos alunos, com o intuito de desenvolver profissionais 

capacitados.  

Apesar de haver uma diversidade conceitual no termo, Klein (1990), 

Lück (2001) e Fazenda (2008) entram em consenso ao considerarem a 

interdisciplinaridade como um conjunto de disciplinas distintas. Conforme o art. 4 dos 

DCN do curso (BRASIL, 2003c), a interdisciplinaridade é conteúdo obrigatório no 

desenvolvimento de habilidades e competências.  

Oliveira (2003) entende ser preciso formar profissionais que rompam 

limites e adotem postura de gestores, com conhecimentos aprofundados que 

envolvam uma gestão. Assim, a interdisciplinaridade no ensino da graduação 

potencializa a construção de conhecimento e ainda capacita o aluno nas resoluções 

de problemas, conforme considera Pereira (2006, p. 52-53): 

A pesquisa interdisciplinar é caracterizada por apresentar 
profissionais de diferentes áreas do conhecimento, propondo 
soluções para um mesmo fenômeno, contribuindo para o 
enriquecimento das ciências, sob a visão de diversos especialistas, 
na tentativa de uma recomposição ou reorganização dos âmbitos do 
saber, através do intercâmbio, que consistem de recombinações 
construtivas que superam as limitações que impedem o avanço 
científico, proporcionando a aproximação da ciência com a prática.  
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Miranda, Leal e Leal (2010) abordam inúmeras vantagens que a 

interdisciplinaridade pode trazer aos estudantes, tais como: conhecimento em 

diversos ângulos; comunicação; ser mais crítico e reflexivo; e sensibilidade para 

ideias inovadoras. Ressalta-se que a interdisciplinaridade não é uma receita fácil de 

ser aplicada e, ao mesmo tempo, não resolve as mazelas do ensino superior, 

conforme admitem Peleias et al. (2011, p. 510) ao considerar que “a ausência da 

interdisciplinaridade no curso em questão é praticamente inexistente”.  

Além disso, as disciplinas são fragmentadas, os conteúdos 

programáticos se fecham em disciplinas desarticuladas, o aluno tem uma 

compreensão global dos contextos ministrados no semestre, pois não há integração 

entre as disciplinas (FIORENTIN; DOMINGUES, 2012). 

A formação do contador é enriquecida quando há 

interdisciplinaridade em sua grade curricular do curso de formação. Com um 

mercado cada vez mais competitivo, os profissionais precisam ser multifuncionais; 

assim, para atender à demanda, as IES precisam preparar seus estudantes de 

acordo com o conjunto de valores de cada lugar. O ensino baseado na 

interdisciplinaridade tem um grande poder estruturador, contribuindo nos raciocínios 

reflexivos, e capacita os estudantes para enfrentar e solucionar problemas 

(FIORENTIN; DOMINGUES, 2012). 

Peleias et al. (2011) apontam a interdisciplinaridade nos 

conhecimentos contábeis sustentando a contabilidade em três teorias: mensuração, 

informação e decisão.  

A contabilidade é muito conhecida por meio de suas abordagens 

técnicas, porém é possível aplicar conhecimentos de outras áreas por meio de 

métodos de ensino para que o estudante possa perceber a abrangência que tem seu 

papel para as organizações e para a sociedade. 

Com base na pesquisa de Peleias et al. (2011) em uma universidade 

do nordeste paulista, o relacionamento entre as disciplinas de contabilidade 

configura-se entre técnicas e exatas, conforme apresentado no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Relacionamento entre disciplinas  

DISCIPLINAS CORRELAÇÃO 

Contabilidade Geral Informática Aplicada I 

Matemática Financeira  
Matemática Aplicada, Fundamentos da 
Administração 

Contabilidade Avançada 
Contabilidade Geral, Economia, Matemática 
Financeira, Análise das Demonstrações 

Controladoria 
Administração Geral, Empreendedorismo, Sistema de 
Informações Gerenciais, Contabilidade de Custos, 
Gerencial, Estatística, Orçamento Empresarial 

Fonte: Adaptado de Peleias et al. (2011, p. 512). 
Ao analisar o Quadro 4, observa-se que o curso de contabilidade 

propicia a interdisciplinaridade, pois os fundamentos da administração necessitam 

não só do conceito, mas da aplicação da matemática, resultando na contabilidade 

geral. Tal afirmação torna-se mais visível ao final da graduação, quando a 

controladoria acaba por agregar aspectos interdisciplinares. Todavia, se instituição, 

coordenadores e professores não a praticarem, será apenas um termo usado nos 

projetos políticos pedagógicos e nas grades curriculares. Essa amplitude de 

informações que compõem a contabilidade necessita estar conjugada com os 

conhecimentos da profissão contábil. 

Nesse sentido, Corrar e Theóphilo (2008) destacam a disciplina de 

Contabilometria como uma matéria bastante ensinada em universidades de ponta 

pelo Brasil, por estudar a mediação dos problemas nos aspectos econômicos e 

possuir estrutura de unidades monetárias e medidas equivalentes, o que a torna 

uma ferramenta para o estudo da necessidade humana de controlar riquezas e 

operacionalizações no universo empresarial. 

Com base nos estudos desenvolvidos por Costa e Paulo (2014), 

para o aluno de Ciências Contábeis, a importância das disciplinas de Matemática, 

Estatística e Métodos Quantitativos é dada desde que o professor atribua aos 

conteúdos do curso o domínio dessas disciplinas, considerado de baixo a moderado. 

Fiorentin e Domingues (2012) destacam que o ensino 

interdisciplinar, agrega valores para o aluno e para o professor, por trabalhar a 

integração com outras disciplinas, potencializando que os alunos se tornem mais 

abertos e com maior visão de mercado. Outra informação relevante contida na 

Contabilometria é a utilização massiva da Tecnologia da Informação (TI) na 

contabilidade. Strassburg (2004, p. 22) salienta que “A tecnologia da informação 
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fornece recursos para a otimização do processo de informar, pode-se afirmar que a 

contabilidade não conseguirá atingir seus objetivos, por completo, sem a utilização 

de recursos tecnológicos”.  

Para Crisóstomo, Ronney e Nogueira (2002), a utilização da 

informática no processo ensino-aprendizagem é necessária, sendo várias as áreas 

do conhecimento que utilizam a TI em suas áreas de atuação. Semelhantemente, a 

contabilidade tem como principal ferramenta de trabalho a TI, pois os fatores de 

processamento e utilização da informação contábil corresponde aos relatórios 

contábeis. Argumenta também que o uso da informática na educação desperta a 

atenção do aluno, torna-se um instrumento de estímulo, pode torná-lo uma pessoa 

mais ativa no processo ensino-aprendizagem. 

Além disso, todos os dados estão intimamente ligados ao sistema 

que abrange a empresa, e a Contabilometria está ligada ao programa Microsoft 

Excel. 

Vale lembrar que, na contabilidade, TI envolve não somente 

aspectos técnicos, mas também de gestão de informação, resultando em uma visão 

analítica nos processos de decisão em uma organização. Assim, a Contabilometria é 

uma disciplina inter-relacionada com diversos conhecimentos e que pode enriquecer 

o futuro profissional contábil. 
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6 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este capítulo tem o propósito de descrever a metodologia de uma 

pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, na busca 

de coletar, analisar e descrever nosso objeto de estudo, qual seja “A percepção dos 

professores que lecionam conhecimentos Matemáticos nos cursos de Ciências 

Contábeis sobre a Contabilometria”. 

O estudo busca alcançar os objetivos propostos e classifica-se como 

conceito exploratório. Na concepção de Gil (2008, p. 27) “Pesquisas exploratórias 

são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato.”  

Igualmente, Trivinos (1987, p. 109) afirma que “Os estudos 

exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em torno de 

determinado problema”. O pesquisador parte de uma hipótese e aprofunda seus 

estudos. A pesquisa qualitativa contribui de forma significativa tanto para a área em 

que está sendo aplicada quanto para a sociedade como um todo a partir dos 

resultados obtidos na investigação (TRIVINOS, 1987). 

Para Marconi e Lakatos (2011, p.15), “[...] a pesquisa é um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um 

tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais”. 

Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2011) consideram que a 

pesquisa científica é construída por duas maneiras: pesquisa documental e 

bibliográfica. Segundo Gil (2008, p. 50), “pesquisa bibliográfica parte de estudos 

exploratórios, assim como certos números de pesquisas desenvolvidas a partir da 

técnica de análise de conteúdo”.  

Na opinião de Bardin (2009), a análise documental representa o 

conteúdo de um documento. Todavia a forma de apresentação de suas informações 

é diferente do original. Assim, as pesquisas documentais são fontes que 

proporcionam ao pesquisador dados qualitativos e quantitativos de forma mais 

rápida e sem constrangimentos. Sua qualidade e quantidade de dados é preservada 

mesmo que não tenha sido obtido de forma direta e pessoal (GIL, 2008). 

Ao se tratar de pesquisa, percebe-se uma certa diferenciação de 

conteúdos, uma vez que os estudos que refletem sobre o ensino superior de 
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contabilidade, na opinião de Vasconcelos (2009), ainda são poucos. Nessa mesma 

perspectiva corroboram Engel, Vendruscolo e Bianchi (2015, p. 2): “a docência na 

educação superior de Contabilidade ainda é objeto de poucos estudos e pesquisas, 

ao acreditar que a experiência profissional na área é suficiente para que se forme 

um professor”. Vasconcelos (2009) complementa afirmando que as pesquisas na 

área educacional concentram-se mais na temática da educação básica do que na do 

ensino superior. 

O presente estudo pode ser considerado como pesquisa descritiva, 

pois busca saber a opinião e o conhecimento dos docentes que lecionam disciplinas 

de Matemática, Estatística ou Métodos Quantitativos no curso de Ciências 

Contábeis. Compreender a metodologia usada pelo docente em conteúdos 

interdisciplinares torna-se vital para o crescimento dessa ciência, justificando, assim, 

a observação proposta. 

 

6.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A presente pesquisa, dados seus objetivos e a forma de coleta e 

discussão, é exploratória e de caráter qualitativo. Assim, para a coleta de dados 

foram entrevistados sete professores que lecionam Matemática, Estatística ou 

Métodos Quantitativos nos cursos de Ciências Contábeis, independentemente de 

sua formação, o que os torna a população do estudo. 

Para tal, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre “Contador, o 

Mercado de Trabalho e a Contabilometria”, de modo a obter base científica e 

informações fidedignas que contribuam e cientifiquem as discussões acerca da 

proposta do estudo. 

Na opinião de Gil (2008), a pesquisa bibliográfica baseia-se em 

material elaborado por autores que tratam sobre um determinado assunto divulgado 

por meio de livros, artigos científicos, literatura cinzenta, material apresentado em 

eventos, entre outros, fazendo com que o pesquisador consiga reunir várias opiniões 

e fenômenos que compreendem o assunto que interessa. 

Mezzaroba (2003) aponta que a teoria contida na pesquisa 

bibliográfica deve ser de excelente qualidade, de modo a aproximar-se dos 

problemas e conhecimentos de realidade. Já Marconi e Lakatos (2011) 

complementam a ideia ao afirmar que a pesquisa bibliográfica constitui-se de um 
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levantamento da bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações 

avulsas e imprensa escrita.  

A segunda etapa deste estudo analisa o currículo dos cursos 

presenciais de Ciências Contábeis. Conforme Erfurth e Domingues (2008, p. 2), “as 

Instituições de Ensino Superior (IES) são responsáveis, perante o mercado de 

trabalho, pela formação de profissionais capazes de desempenhar suas atividades 

de maneira adequada”. Por essa razão, analisamos os currículos dos cursos de 

Ciências Contábeis de algumas universidades/faculdades, a fim de verificar se 

ofertam a disciplina de Contabilometria. 

A terceira etapa abrange a pesquisa de campo, com a finalidade de 

levantar dados por meio de entrevista estruturada com os docentes do curso de 

Ciências Contábeis sobre seu conhecimento em relação à disciplina Contabilometria, 

bem como identificar o método utilizado por eles no decorrer de suas aulas.  

Conforme Trivinos (1987, p. 146), 

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela 
que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. 
Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de 
seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 
colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 
conteúdo da pesquisa. 

Primeiramente, de acordo com procedimentos técnicos, elaboramos 

um questionário com doze questões, buscando compreender se os docentes que 

lecionam disciplinas de conhecimento matemáticos do curso de Ciências Contábeis 

trabalham a disciplina Contabilometria e qual o conhecimento sobre o assunto. 

 

6.2 ABORDAGEM DA PESQUISA 

Utilizou-se de uma pesquisa documental, em busca de identificar as 

universidades que ofertam a disciplina de Contabilometria em cursos de Ciências 

Contábeis, a partir do levantamento das ementas do referido curso e de análise do 

conteúdo ofertado.  
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6.3 ABORDAGEM DA COLETA DE DADOS 

Diante do cenário mundial, no qual as transformações tornam-se 

constantes, o ensino superior precisa acompanhar as mudanças. Por isso, nesta 

nova era surgem novos processos de ensino e aprendizagem. Assim, o estudo 

coletou os dados por meio de entrevista estruturada e suas respostas foram 

comparadas e relacionadas na análise. 

A entrevista estruturada, de acordo com Trivinos (1987, p. 145), 

É um dos principais meios que o investigador tem para a coleta de 
dados, valoriza a presença do investigador, oferece todas as 
perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 
espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação. 

Segundo Oliveira (2003, p. 62), “o desenvolvimento de uma 

pesquisa em contabilidade, parte da coleta de dados e informações que são depois 

analisados e interpretados visando a sua correta utilização conforme o objetivo da 

pesquisa”. O instrumento usado para aplicação dessa técnica é o questionário, 

definido por Gil (2008) como um conjunto de questões com o propósito de obter 

informações sobre o conhecimento daquilo que está sendo investigado. Desse 

modo, com base nas informações coletadas, foi possível relacioná-las e interpretá-

las de modo a perceber as evidências coletadas. 

 

6.4 ANÁLISE DOS DADOS  

Por meio de transcrições das entrevistas, as informações foram 

sendo combinadas e tratadas por meio de análise de conteúdo fundamentando 

então o material coletado.  

 

6.4.1 Análise de Conteúdo 

Segundo Bardin (2009, p. 33), a Análise de Conteúdo (AC) “é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.  

É um método empírico que necessita ir à frente das aparências, pois 

a AC depende do tipo de fala, do tipo de interpretação que se pretende como 
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objetivo. Na AC, procura-se conhecer aquilo que vai além dos seus significados 

imediatos. 

Berelson (1971 apud BARDIN, 2009, p. 31) define Análise de 

Conteúdo como “uma técnica de investigação que por meio de uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem 

por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”. Tal definição, utilizada 

há quase quatro décadas, continua sendo o ponto de partida para aplicação do 

método, uma vez que procura realizar uma análise que corresponda às estruturas 

semânticas ou linguísticas e às estruturas psicológicas ou sociológicas (BARDIN, 

2009). 

A Análise de Conteúdo compreende apurar descrições 

aproximativas, subjetivas, devendo ser trabalhada de modo interpretativo com 

caráter sistemático e quantitativo dos procedimentos. Conforme Navarro e Diaz 

(1999 apud FIGUEIREDO, 2015, p. 66), a “Análise de Conteúdo deve atuar como 

um filtro epistemológico que constitui um conjunto de interpretações possíveis em 

relação a um determinado corpus textual, dentro de certo marco teórico”.  

Segundo Bardin (2009), a AC consiste em tratar a informação a 

partir de três polos cronológicos. A primeira fase, a “Pré-análise”, é subdividida em:  

a) Subfase “a leitura flutuante”: consiste no contato com o 

documento e em uma análise com aplicações técnicas. Fase na 

qual foi construído o questionário contendo doze perguntas, 

baseando-se no referencial teórico desta pesquisa, tendo sido 

levantadas as características necessárias de um contador no 

mercado de trabalho, buscando observar o perfil do entrevistado, 

seu conhecimento em relação às diretrizes do curso de Ciências 

Contábeis, existência ou não de interdisciplinaridade na disciplina 

de Contabilometria, uma vez que é o seu objetivo principal, por 

permitir a reunião de até quatro conteúdos (matemática, 

estatística, contabilidade e informática) em um único resultado, 

proporcionando ao aluno a oportunidade de análise. Outro 

objetivo foi identificar se o termo “Contabilometria” é conhecido 

ou não pelo docente; 
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b) Subfase “a escolha dos documentos”: o universo de 

documentos de análise, o que permite a constituição de um 

corpus empírico de dados, que se caracteriza como o conjunto 

dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos (BARDIN, 2009). Corresponde à 

seleção dos documentos a serem analisados que, no presente 

estudo, foi realizada em duas etapas: na primeira, identificamos 

as universidades que ofertam o curso de Ciências Contábeis e 

que tenham atingido nota 3, 4 ou 5 no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE) 2015. Para saber se existe 

ou não a oferta da disciplina “Contabilometria” e as que a 

ofertavam, foram analisadas as ementas dos cursos, 

conseguidas por meio de seus respectivos sites, o que 

possibilitou observar os principais conteúdos ofertados, para 

depois, na segunda etapa, utilizar o questionário para entrevista 

estruturada com sete professores do curso de Ciências 

Contábeis do norte do Paraná que ministravam as disciplinas de 

Matemática, Estatística ou Métodos Quantitativos. As regras 

consideradas foram as seguintes: 

b1) Regra da exaustividade: a partir da definição do corpus 

(entrevista, questionário), foram considerados os elementos 

compostos na pesquisa e as questões respondidas pelos 

professores; 

b2) Regra da representatividade: uma vez que a análise pode 

ser efetuada por meio de uma amostra, tal regra constitui-se 

de documentos selecionados para a análise – no caso, as 

ementas da disciplina de “Contabilometria” –, questionário e 

entrevista com a população do estudo – neste estudo, os 

sete docentes entrevistados; 

b3) Regra da homogeneidade: os documentos obedeceram a 

critérios precisos de escolha, sendo homogêneos; dessa 

forma, os docentes tiveram as mesmas possibilidades de 
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responder às questões e o pesquisador manteve o mesmo 

foco; 

b4) Regra da pertinência: o material selecionado foi adequado 

ao conteúdo e ao objetivo da análise. No caso específico do 

presente estudo, a área de formação dos professores que 

ministram, nos cursos de Ciências Contábeis, as disciplinas 

Matemática, Estatística e Métodos Quantitativos, por serem 

eles a população da pesquisa; 

c) Subfase “Formulação de hipóteses e dos objetivos”: 

constituiu-se no levantamento hipotético das afirmações 

provisórias, verificadas depois a partir dos procedimentos de 

análise. Na pesquisa, as hipóteses levantadas foram: se os 

professores de Matemática, Estatística ou Métodos Quantitativos 

conhecem a Contabilometria; se eles trabalham com o conteúdo 

da Contabilometria sem conhecer o termo; se há conhecimento 

do perfil do docente universitário; se os professores conhecem 

quais são os conteúdos necessários para a formação do 

contador em sua disciplina; 

d) Subfase “Referenciação dos índices e a elaboração de 

indicadores”: consistiu em um trabalho preparatório, por permitir 

uma menção explicitada de um tema em uma mensagem, em 

função das hipóteses. O foco foram as informações referentes 

aos conhecimentos sobre a Contabilometria, a 

interdisciplinaridade;  

e) Subfase “Preparação do material”: trata-se da preparação 

formal, ou seja, numeração das respostas das questões 

semiabertas e sua organização. Tal preparação foi realizada 

colocando-se as doze questões para entrevista estruturada e as 

respostas obtidas pela população do estudo em fichas 

numeradas.  

A partir das cinco subfases de Bardin (2009), partiu-se para a 

segunda fase da AC, a “Exploração do material”. Nessa fase, o procedimento é 

longo e deve ser pertinente por tratar dos dados brutos do material, codificar e os 
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transformar em símbolos, possibilitando o alcance do núcleo de compreensão do 

texto. Para tal são necessários procedimentos de recorte, classificação e 

enumeração. 

Na terceira fase, “Tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação”, os resultados brutos submetem-se a provas estatísticas e a testes de 

validação, de modo a possibilitar a interpretação, ou seja, o sentido mais amplo dos 

dados analisados. 

De acordo com Bardin (2009, p. 108), uma pesquisa qualitativa “é 

válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento 

ou uma variável de inferência precisa, e não em inferências gerais”. A pesquisa 

qualitativa tem uma grande importância no contexto, não somente no da mensagem, 

mas também no contexto exterior, levando em consideração a quem se fala e em 

qual circunstâncias; assim, as hipóteses podem influenciar no decorrer do 

procedimento e seguem para o desenvolvimento de uma análise descrita de modo 

gradativo por Bardin (2009), como se pode observar na Figura 3, a seguir. 
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Figura 3 – Desenvolvimento de uma análise 
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Fonte: Bardin (2009, p. 96). 
  



61 

6.4.2 Etapas da Pesquisa 

O Quadro 5, na sequência, apresenta um resumo das três etapas da 

pesquisa, descritas uma a uma. 

Quadro 5 – Etapas da pesquisa 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

Etapa um Revisão bibliográfica e levantamento documental. 

Etapa dois Coleta de dados: questionário e entrevistas com sete docentes. 

Etapa três Análise e interpretação dos resultados à luz da Análise de Conteúdo. 
Fonte: A Autora (2017). 

 

A etapa um foi construída por meio de uma pesquisa bibliográfica 

sobre “Contador, o Mercado de Trabalho e a Contabilometria”, que serviu de base 

para sustentarmos as discussões; e para dar continuidade ao estudo, foi realizado 

um levantamento documental. 

 

6.5 ANÁLISE DE CURRÍCULO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

As IES devem apresentar, em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), o Projeto Político Pedagógico (PPP), documento exigido pelo 

Ministério da Educação (MEC), que apresenta as metas da instituição.  

De acordo com Veiga (2002), o PPP trabalha em dois níveis: como 

organização da escola como um todo e como organização da sala de aula, incluindo 

sua relação com o contexto social imediato, procurando preservar a visão de 

totalidade. Afirma-se que ele tem como objetivo central a formação cidadã e 

profissional e, ainda, tornar o aluno participativo e criativo. 

Os PPPs dos cursos de Ciências Contábeis possuem os requisitos 

necessários para atender ao objetivo central dos cursos, porém a 

interdisciplinaridade poderá ser melhor explorada se o curso ofertar também a 

disciplina de Contabilometria.  

Nessa perspectiva, foram analisadas algumas universidades/ 

faculdades e os currículos dos cursos de Ciências Contábeis para verificar se eles 

as ofertam, conforme disposto no Quadro 6, a seguir: 
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Quadro 6 – Análise de currículo 

INSTIUIÇÃO DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
OPTATIVA/ 

OBRIGATÓRIA 
Universidade de Brasília – 
UnB 

Métodos e Modelos 
Quantitativos de Decisão 1 

60 Optativa 

Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE 

Contabilometria  60 Obrigatória 

Universidade Estadual de 
Londrina – UEL 

Métodos Quantitativos 
Aplicados à Contabilidade 

30 Obrigatória 

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro – UFRJ 

Métodos Quantitativos 
Aplicados à Contabilidade 

60 Optativa 

Universidade Estadual de 
Ponta Grossa – UEPG 

Métodos Quantitativos 
Aplicados à Contabilidade 

68 Obrigatória 

Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC 

Contabilometria  72 Obrigatória 

Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte – 
UERN 

Contabilometria  60 Obrigatória 

Universidade Federal do 
Espírito Santo – UFES 

Contabilometria  68 Optativa 

Universidade do Estado 
do Mato Grosso – 
UNEMAT 

Contabilometria  60 Optativa 

Universidade Estadual do 
Centro-Oeste – 
UNICENTRO 

Contabilometria  60 Obrigatória 

Universidade Federal de 
Alagoas – UFAL 

Contabilometria 60 Optativa 

Universidade Rio Verde- 
URV 

Contabilometria  30 Optativa 

Centro Universitário 
Filadélfia – UNIFIL 

Não oferta  
 
 

Universidade Norte do 
Paraná – UNOPAR 

Métodos Quantitativos  60 Obrigatória 

Universidade Estadual de 
Maringá – UEM 

Não oferta   

Centro Universitário de 
Maringá – UNICESUMAR 

Não oferta  
 
 

Universidade Estadual do 
Norte do Paraná – UENP 

Métodos Quantitativos  60 
Obrigatória 

 
Universidade Estadual do 
Paraná – UNESPAR – 
Campus de Apucarana 

Não oferta  
 
 

Fonte: A autora (2017). 
No Quadro 6 podemos observar que, em um universo de 18 

(dezoito) universidades, 8 (oito) apresentam em sua grade curricular a disciplina 

Contabilometria, sendo que em 4 (quatro) ela é obrigatória e em 4 (quatro), optativa. 

As universidades UEL, UFRJ e UEPG apresentam, em seus currículos, a disciplina 

de Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade.  

A UnB tem, em sua grade, a disciplina Métodos e Modelos 

Quantitativos de Decisão, caracterizando a disciplina de Contabilometria. Com 
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relação às outras 6 (seis) universidades do norte do Paraná pesquisadas, 2 (duas) – 

UNOPAR e UENP – ofertam a disciplina de Métodos Quantitativos que, por sua vez, 

aplica a Contabilometria; as outras 4 (quatro) IES – UEM, UNESPAR, 

UNICESUMAR, UNIFIL – não ofertam nenhuma disciplina relacionada. A fim de 

analisarmos com eficácia, observemos as ementas das disciplinas apresentadas no 

Quadro 7, a seguir: 

Quadro 7 – Análise das ementas das disciplinas Métodos Quantitativos e Contabilometria 

INSTITUIÇÃO DISCIPLINA EMENTA 

Universidade de 
Brasília – UnB 

Métodos e Modelos 
Quantitativos de 
Decisão 1 

Revisão de Cálculo Matricial. Distribuição de 
frequências. Estatística Descritiva: Medidas de 
Tendência Central e Medidas de Dispersão. 
Distribuições de Probabilidade. Técnicas de 
amostragem. Etapas de uma pesquisa 
estatística. Distribuições Normal, Binomial, Qui-
quadrado,  
t-Student e F-Snedecor. Intervalos de Confiança 
e Testes de Hipóteses, Testes Paramétricos e 
Não-Paramétricos. 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco – 
UFPE 

Contabilometria  

Estudos dos conhecimentos entre modelos 
matemáticos integrados aos modelos contábeis, 
de modo interdisciplinar (modelos 
contabilométricos) a serem aplicados à gestão 
otimizada do desempenho das entidades. A 
estratégia fundamental desta disciplina é mostrar 
(estudar) como obter (desenvolver) modelos 
contabilométricos, focados na análise qualitativa 
x quantitativas x qualitativas do fenômeno 
contábil inerente a proxy de interesse de gestão 
da entidade, que visa sua sustentabilidade 
econômico-financeira-contábil para curto, médio 
e longo prazo. 

continua
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continuação 
INSTITUIÇÃO DISCIPLINA EMENTA 

Universidade 
Estadual de 
Londrina – UEL 

Métodos 
Quantitativos 
Aplicados à 
Contabilidade 

Testes paramétricos e não paramétricos. 
Correlação linear. Regressão linear. Noções de 
programação linear e análise discriminante. 

Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro –  
UFRJ 

Métodos 
Quantitativos 
Aplicados à 
Contabilidade 

Compreender as ferramentas necessárias à 
coleta, organização e transformação dos dados 
em informação, necessários ao planejamento, 
gerenciamento e avaliação da empresa. 

Universidade 
Estadual de 
Ponta Grossa – 
UEPG 

Métodos 
Quantitativos 
Aplicados à 
Contabilidade 

Análise Exploratória de Dados; Introdução ao 
cálculo de probabilidades; Números Índices; 
Introdução a Séries Temporais; Correlação e 
Regressão. 

Universidade 
Federal de 
Santa Catarina 
– UFSC 

Contabilometria  
Introdução à Contabilometria, Amostragem, 
Regressão, Análise da decisão, Programação 
Linear, Simulação. 

Universidade do 
Estado do Rio 
Grande do 
Norte – UERN 

Contabilometria  

Amostragem. Intervalos de confiança. Emprego 
das distribuições normais e de student. Testes de 
hipóteses. Regressão linear, simples e múltipla. 
Covariância e correlação linear simples. 
Hipóteses básicas do modelo de regressão 
linear. Análise discriminante. Regressão logística. 
Análise da variância (ANAVA) e seus elementos. 
Uso de programas estatísticos, planilhas 
eletrônicas e suas linhas de programação. 

Universidade 
Federal do 
Espirito Santo – 
UFES 

Contabilometria  

Noções de técnicas de amostragem - 
Distribuições amostrais - Estimação - Testes de 
hipóteses - Distribuição qui-quadrado - Testes de 
independência - Análise de variância. 

Universidade do 
Estado do Mato 
Grosso – 
UNEMAT 

Contabilometria  
Correlação e regressão linear simples. 
Regressão simples e múltipla. Regressão não 
linear. Análise discriminante programação linear. 

Universidade 
Estadual do 
Centro-Oeste – 
UNICENTRO 

Contabilometria  

Compreender e aplicar a teoria da amostragem 
na área financeira e contábil. Compreender a 
lógica da resolução de problemas das áreas de 
controladoria e finanças com a utilização da 
análise de estatísticas. Compreender a aplicação 
da Teoria da Decisão e a Teoria da Utilidade, nas 
áreas de Controladoria e Finanças. Compreender 
os fundamentos e aplicações da programação 
linear e não linear aplicada nas áreas de 
Controladoria e Finanças.  

                                                                                                                                           continua 
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                                                                                                                                     continuação 

INSTITUIÇÃO DISCIPLINA EMENTA 

Universidade 
Federal de 
Alagoas – 
UFAL 

Contabilometria 

Introdução à pesquisa operacional. Modelos 
determinísticos de apoio à decisão. Modelos 
probabilísticos de apoio à decisão. Aplicação de 
softwares para resolução de problemas de 
pesquisa operacional. 

Universidade 
Rio Verde- URV 

Contabilometria  Não foi disponibilizada a ementa. 

Universidade 
Norte do 
Paraná – 
UNOPAR 

Métodos 
Quantitativos  

Operações matemáticas básicas. Análise de 
dados. Medidas de posição e dispersão. 
Probabilidade. Números Índices. Amostragem. 
Hipóteses. Representação Gráfica. 

Universidade 
Estadual do 
Paraná – UENP 

Métodos 
Quantitativos 

Probabilidade. Números Índices. Amostragem. 
Hipóteses. Representação Gráfica. 

Fonte: A autora (2017). 
 

Destaca-se que, no Quadro 7, há semelhanças de conteúdos 

técnicos abordados nas disciplinas Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade 

e Contabilometria, percebendo-se que aquela disciplina oferta conteúdos inerentes a 

esta. Ambas exploram os seguintes conteúdos: Amostragem, Intervalo de Confiança, 

Regressão, Análise da Decisão, Programação Linear, Simulação, Teste de 

Hipóteses e Probabilidade.  

Ressalta-se que, ao analisar as ementas dos cursos de Ciências 

Contábeis, percebemos que alguns assuntos utilizados na disciplina Estatística 

também são abordados na Contabilometria, a saber: Regressão Linear e 

Amostragem. 

Tendo em vista que a predominância econômica em Brasília é o 

setor de serviços, observa-se que, na UnB, a Contabilometria é focada no uso de 

métodos quantitativos. Nesse caso, de acordo com Santos e Lima (2008), a 

Contabilometria se apresenta como uma disciplina que auxilia no processo de 

desenvolvimento do produto ou serviço por meio da regressão e correlação, a fim de 

prever se o lançamento de determinado produto ou serviço no mercado irá gerar 

uma receita que supra as despesas e, consequentemente, um resultado positivo 

para a empresa, uma vez que a equação matemática pode responder com igualdade 

de valores e o profissional consegue demonstrar os resultados da empresa por meio 

de amostras contábeis, evidenciando sua situação real.  
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A Contabilometria também oferece uma previsão do que poderá 

ocorrer dentro de uma empresa com relação às despesas operacionais por um 

determinado período, auxiliando no processo de uma série temporal, ou seja, 

observações sequenciais de determinada variável expressas de forma numérica a 

partir de períodos regulares de tempo. 

O estado de Pernambuco se destaca no setor de agricultura, o que 

nos leva a inferir que a Contabilometria ofertada no curso Ciências Contábeis da 

UFPE objetiva a aplicação de instrumentos que possam auxiliar em problemas 

gerenciais.  

Em relação ao norte do Paraná, a economia tem força nos setores 

de comércio e de serviço. Percebeu-se que, na cidade de Londrina, a UEL busca 

abordar questões e informações a fim de que seu aluno possua noções de micro e 

macroeconomia aplicadas à economia brasileira. A UNOPAR, localizada na mesma 

cidade, direciona-se para assuntos estatísticos. 

Ainda no norte do Paraná, a UENP, centrada na cidade Cornélio 

Procópio, também conduz a conteúdos estatísticos. 

Observou-se que na UEPG, localizada na região centro-oriental do 

Paraná, especificamente na cidade de Ponta Grossa, que se destaca no setor 

industrial como atividade econômica, o foco encontra-se em cálculos estatísticos. Já 

a UNICENTRO, na cidade de Guarapuava, região centro-sul do estado, que tem 

como atividade principal a agricultura, a oferta da disciplina de Contabilometria 

evidencia a análise financeira aplicada a controladoria. 

Ainda no Sul do Brasil, em especial no estado de Santa Catarina, a 

UFSC, instalada na cidade de Florianópolis, cujas principais atividades econômicas 

são agricultura, pecuária, pesca, turismo, extrativismo mineral e vegetal e indústria, a 

ementa do curso de Ciências Contábeis com relação à disciplina de Contabilometria 

oferta conhecimentos para a tomada de decisão nas organizações a partir de 

métodos e instrumentos quantitativos utilizados na contabilidade. 

Já ao analisar a ementa da UFRJ, percebe-se que o curso de 

Ciências Contábeis está voltado à área Gestão de Negócios, haja vista que o estado 

do Rio de Janeiro se destaca nas áreas de prestação de serviços. 
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No Rio Grande do Norte, representado pela UERN, localizada na 

cidade de Patu (oeste do estado), cuja principal atividade é o turismo, a oferta da 

disciplina de Contabilometria está voltada para o planejamento e o controle 

empresarial com uso de aplicações estatísticas.  

Quanto ao estado do Espírito Santo, a UFES, que se encontra na 

cidade de Vitória, na região sudeste do estado, que tem como principal atividade 

econômica a exportação e a importação de celulose e de rochas ornamentais, a 

disciplina de Contabilometria oferecida no curso de Ciências Contábeis enfatiza 

conteúdos estatísticos. 

A UNEMAT, instituição localizada em Cáceres, região centro-sul do 

estado de Mato Grosso, que tem a atividade econômica voltada a agropecuária, 

também aplica conteúdo estatístico, embora o termo utilizado seja Contabilometria.  

Por fim, na UFAL, em Maceió, estado de Alagoas, onde o turismo é 

a principal fonte econômica, a disciplina de Contabilometria contempla todas as 

especificidades necessárias, por enfatizar introdução à pesquisa operacional, 

aplicação de software para resolução de problemas de pesquisa operacional, 

modelos que apoiam a decisão tanto determinístico quanto probabilístico, entre 

outros. 

Ao analisar as ementas das universidades contempladas no estudo, 

percebe-se que a UEL, a UnB e a UFRJ apresentam disciplinas correlatas. Entende-

se que, em qualquer área de ensino, os professores devam estar constantemente se 

aperfeiçoando, tanto em seus conteúdos quanto nos conteúdos que possam estar 

relacionados à disciplina que ministra, de modo a ofertar excelência na 

aprendizagem. Na contabilidade, de acordo com Santana e Araújo (2011), isso se 

torna uma questão de sobrevivência. 

A estatística é uma disciplina metodológica que não existe para si, 

mas para oferecer a outros campos um conjunto coerente tanto de ideias quanto de 

ferramentas para a utilização de dados, e requer um tipo diferente de pensar, pois os 

dados não são apenas números, são números com um contexto. Ensinar estatística 

não é apenas entender a teoria matemática e os processos estatísticos, mas 

também, de forma clara e objetiva, fornecer ilustrações reais ao aluno e ainda 

ensiná-lo a usá-las no desenvolvimento de seu juízo crítico (LOPES, 2013). 
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O professor de matemática que apenas centra-se em fórmulas, 

algoritmos e exercícios de fixação encontra-se fora dos padrões atuais. Tem-se 

percebido que, cada dia mais, faz-se necessária uma educação estatística ainda nos 

bancos escolares, uma vez que o trabalho sistemático deve dar lugar ao trabalho 

significativo e o educador matemático deve oportunizar o processo de ensino-

aprendizagem para a resolução de problemas, permitindo a construção de 

conhecimentos à medida que se estabelecem relações com informações adquiridas 

em conjunto com as linguagens, as formas de expressão e o raciocínio. Por isso é 

preciso que as próprias universidades elaborem propostas que concebam a 

estatística como uma ciência de análise de dados que tem interface com a 

matemática (LOPES, 2013). 

Com base nesta análise, ressalta-se a importância de conhecer a 

disciplina de Contabilometria nos cursos de Ciências Contábeis, pela sua 

interdisciplinaridade proporcionada, pois ela pode atender setores específicos da 

economia ou toda uma região. Para tanto, faz-se necessário que o docente possua 

conhecimento não apenas de uma determinada disciplina, mas, sim, que consiga 

trabalhar de forma interdisciplinar, abordando aspectos numéricos, estatísticos e 

problemáticos, resolvendo-os de forma eficaz.  

Nessa perspectiva, devemos compreender como atua o professor de 

contabilidade. Na visão de Marion (2000), é um profissional que deve apropriar-se de 

conhecimentos e de diversas formas de ensino para que seus alunos possam 

aprender a prática e a teoria das inúmeras possibilidades e, também, de dilemas 

profissionais que poderão enfrentar em situação profissional.  

Borges, Mafra e Moreira (2013) também consideram que professor 

de contabilidade deve não apenas entender o todo que leciona, mas também 

conhecer as influências que a contabilidade recebe e a necessidade de 

interdisciplinaridade, por ser ela uma ciência que trabalha com comunicação, com o 

intelecto, com relacionamentos entre pessoas, pois o contador tem uma área de 

atuação ampla que lhe proporciona inúmeras alternativas de trabalho; porém as 

oportunidades somente são aproveitadas por aqueles que possuam habilidade de 

negociação, capacidade de inovar e criar, flexibilidade ética e conhecimento dentro 

de sua área, sendo o professor, no caso, o elo entre o ser ou não ser. 
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Na segunda etapa de nossa pesquisa, o objetivo foi obter recursos 

de modo a compreender a percepção dos professores sobre a Contabilometria.  

Primeiramente, os colaboradores foram convidados para a 

participação. Aos que aceitaram foi solicitado que respondessem a um questionário, 

no intuito de levá-los a explicitar seus conhecimentos sobre a Contabilometria, a fim 

de identificar se aplicavam o conteúdo contabilométrico sem possuírem 

conhecimento de tal método.  

Todos os docentes aceitaram responder o questionário e o estudo 

das respostas escritas utilizou a análise de conteúdo de acordo com Bardin (2009), 

como se pode observar no Quadro 8, onde são apresentadas as questões propostas 

e, a seguir, apresentamos a descrição das respostas obtidas por meio dos docentes. 

Quadro 8 – Questionário 

Questão 
Número de 
respostas 

1. Indique a disciplina que leciona em Contábeis. 7 

2. Tempo que ministra a disciplina em conhecimento matemático no curso 
de Contabilidade. 

7 

3. Indique as formações acadêmicas que possui. 7 

4. Você conhece o novo perfil do contador? Comente. 7 

5. Qual o seu conhecimento a respeito da Diretrizes Curriculares no Curso 
de Ciências Contábeis? 

7 

6. Você conhece a Contabilometria? 7 

7. Em suas aulas, você aplica a metodologia de resoluções de problemas 
utilizando conhecimento matemático?  

7 

8. Você aplica ou já aplicou em suas aulas a interdisciplinaridade? Com 
quais conteúdos? 

7 

9. Qual o método de ensino que você utiliza para ministrar os conteúdos 
matemáticos?  

7 

10. Você acredita que os conhecimentos matemáticos possibilitam ao 
contador uma melhor visualização do cenário futuro e atual de uma 
empresa? Em quais aspectos? 

7 

11. Você já ministrou algum desses conteúdos? Teste de Hipóteses, 
Regressão Linear Simples, Regressão Linear Múltipla, Correlação, Regras 
de Probabilidade, Arvores de decisão e probabilidade, Matrizes, 
Amostragem, Pesquisa Operacional. 

7 

12. Qual deve ser o perfil do docente universitário? 7 
Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 
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7 Coleta de dados: entrevistas 
Os participantes da segunda etapa da pesquisa foram entrevistados 

em diferentes locais: um deles por meio do aplicativo Skype, que possibilita a 

comunicação por via online; outro em seu local de trabalho (empresa); os demais, 

nas instituições de ensino superior onde lecionam, entre os dias 7 de agosto e 1º de 

setembro de 2017.  

Quanto às disciplinas ministradas pelos entrevistados, 4 ministram 

as disciplinas de Métodos Quantitativos e Estatística; 3 a disciplina de Matemática e 

apenas 1 a disciplina de Gestão de Custos. 

A segunda questão tratava sobra há quanto tempo ministravam a 

disciplina em conhecimento matemático no curso de Contabilidade, conforme o 

Gráfico 1, na sequência: 

Gráfico 1 – Tempo que ministra a disciplina de conhecimentos matemáticos 

 
Fonte: A autora (2017). 

Quanto ao tempo que ministra a disciplina no curso de contabilidade, 

4 (57%) ministram entre um e cinco anos; 2 (29%) há menos de um ano; e 1 (14%) 

há mais de cinco anos. 

Na terceira questão, solicitou-se aos entrevistados que indicassem 

as formações acadêmicas que possuíam. Assim, tem-se o Quadro 9, a seguir: 
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Quadro 9 – Formação acadêmica dos entrevistados 

Entrevistado Resposta 

E1 
Bacharel em Administração, Especialização em Marketing e Estratégia de 
Negócios. 

E2 
Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Matemática, Mestrado em 
Matemática Aplicada e Doutorado em Educação Matemática.  

E3 
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, Tecnólogo em Gestão 
Ambiental, Especialização em Gestão Ambiental e Mestrado em 
engenharia Urbana e Sistemas. 

E4 
Licenciatura em Matemática, Mestrado em Estatística e Doutorado em 
Estatística. 

E5 Licenciatura em Matemática e Especialização em Estatística. 

E6 
Bacharelado em Economia e Administração, Especialização em Gestão 
de Projetos e Mestrado em Economia. 

E7 
Bacharelado em Ciências Contábeis, Especialização em Contabilidade 
Empresarial e Controladoria e Mestrado em Ciência da Informação. 

Fonte: A autora (2017). 
Quando indagados, na questão 4, se conhecem o perfil do contador, 

observou-se que 4 (57%) afirmaram não conhecer, mas um deles mencionou 

conhecer o perfil do contador fazendo uma ligação com as novas tecnologias; já 3 

(43%) o conhecem. 

A questão 5 buscou saber se o entrevistado conhecia as Diretrizes 

Curriculares do Curso de Ciências Contábeis, evidenciando que 5 (71,42%) não 

conheciam e 2 (28,58%) conheciam. 

A questão 6 procurou identificar se o entrevistado conhecia a 

Contabilometria; 4 (57,14%) não a conheciam e 3 (42,86%) afirmavam conhecê-la. 

A próxima pergunta, questão 7, investigava se os entrevistados 

aplicavam a metodologia de resoluções de problemas utilizando conhecimentos 

matemáticos; percebeu-se, então, que 6 (85,70%) – ou seja, a maioria – os 

aplicavam e apenas 1 (14,30%) não aplicava. 

A oitava questão investigou se o entrevistado aplicava ou já tinha 

aplicado em suas aulas a interdisciplinaridade; se sim, com quais conteúdos. A 

maioria dos entrevistados, 6 (85,70%), aplicava a interdisciplinaridade e apenas 1 

(14,30%) não aplicava. Os conteúdos citados foram: matemática financeira e 

estratégias de negócios; IR, custos, atendimentos, consultoria, estatística; estatística 

e contabilidade; custos e auditoria; custos, IR, trabalhista, sistema de informação 

gerencial. 
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A questão 9 buscou saber qual o método de ensino que o 

entrevistado utilizava para ministrar os conteúdos matemáticos. Seis (85,70%) dos 

entrevistados utilizam o método expositivo e 1 (14,30%), a aula invertida. 

A décima questão indagou se o entrevistado acreditava que os 

conhecimentos matemáticos possibilitavam ao contador uma melhor visualização do 

cenário futuro e atual da empresa; se sim, em quais aspectos. Todos os 

entrevistados acreditam que sim. Quanto aos aspectos, foram citados: cenário micro 

e macroeconômicos; aspectos político-econômicos; interpretação dos resultados. 

A questão 11 procurou saber quais conteúdos elencados haviam 

sido ministrados. As respostas estão apresentadas no Gráfico 2, a seguir: 

Gráfico 2 – Conteúdos ministrados pelos entrevistados 

 
Fonte: A autora (2017). 

A última questão indagou-se sobre qual deveria ser o perfil do 

docente universitário. Dentre as respostas, alguns aspectos foram elencados mais 

de uma vez, sendo eles: competência, qualificação, conhecimento, paciência e 

proatividade. 

A categorização em percentuais da percepção dos entrevistados 

sobre a Contabilometria é apresentada no Gráfico 3, na sequência: 
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Gráfico 3 – Percepção sobre Contabilometria 

 
Fonte: A autora (2017). 

A amostra pesquisada revela que os docentes que atuam com 

conhecimentos matemáticos pouco sabem sobre a profissão do contador; a 

contabilometria é aplicada por apenas 12%, e a interdisciplinaridade é uma prática 

aplicada pelos entrevistados. Outro ponto a destacar é que os entrevistados 

identificam o conhecimento matemático como relevante para a profissão, apesar de 

termos um percentual muito pequeno no conhecimento da Contabilometria, 27% dos 

professores ministram conteúdos específicos dessa disciplina. 

Gráfico 4 – Conhecimento pedagógico 

 
Fonte: A autora (2017). 
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Ao investigarmos uma percepção do professor, é preciso também 

conhecer como são seus métodos e seus saberes pedagógicos. Observamos, por 

meio da pesquisa, que as características do docente universitário, segundo os 

entrevistados, devem corresponder a 31% do conhecimento técnico, sendo que 

saber ou até mesmo conhecer as Diretrizes Curriculares não é importante, pois 

somente 28% as conhecem. O método de ensino predominante é a aula expositiva. 

 

8 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Posteriormente à coleta de dados, obtida por meio da aplicação de 

sete questionários (Q) respondidos e das entrevistas realizadas com docentes (D) 

das disciplinas de Matemática, Estatística e Métodos Quantitativos de cursos de 

Ciências Contábeis que voluntariamente aceitaram participar, passamos para a 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009).  

A decodificação apresentada para a compreensão das categorias, 

das subcategorias e de unidades de análise representantes de conjuntos de 

informações que têm um significado completo em si mesmas está organizada da 

seguinte forma:  

• A1, A2 – para a unidade análise de cada subcategoria; 

• D1, D2, D3, ..., D7 – para distinguir os docentes que participaram 

da coleta de dados; 

• Q1, Q2, Q3, ..., Q7 - para apontar a questão analisada no 

questionário, durante a segunda etapa. 

Desse modo, D1Q1 significa (Q1) sobre a aplicação do questionário 

respondido pelo (D1) docente. Passamos, agora, a descrever os resultados da 

análise das categorias, divididas em suas subcategorias e unidades de análise. 

 

8.1 CATEGORIA 1: CONHECIMENTO SOBRE A CONTABILOMETRIA 

Esta categoria compreende informações referentes aos 

conhecimentos matemáticos dos docentes no campo da contabilidade, ou seja, 

quais conhecimentos matemáticos são aplicados, o uso da interdisciplinaridade, 

software, aplicação de exercício com resoluções de problemas e o conhecimento do 
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professor sobre o perfil do contador. As respostas que contribuem para compreender 

essa percepção compreendem cinco subcategorias:  

– Perfil do Contador;  

– Conhece a Contabilometria;  

– Aplicação da Interdisciplinaridade;  

– Conhecimento Matemático para o Contador; 

– Conteúdos da Contabilometria.  

            Figura 4 – Estrutura da percepção da Contabilometria 

 
Fonte: A Autora (2017). 

A partir da Figura 4 é possível considerar que o núcleo da 

Contabilometria consiste em quatro pontos cíclicos: o primeiro é a 

interdisciplinaridade; o segundo é a capacidade de atuar com recursos como 

softwares e programas; no terceiro, a Contabilometria deve, acima de tudo, ser 

segura o suficiente para que os resultados de suas projeções sejam eficazes, 

destacando sempre a interdisciplinaridade entre a Matemática, a Estatística, a 

Contabilidade e Métodos Quantitativos. 

Na próxima seção discutiremos o outro aspecto da Contabilometria 

que é o perfil do contador. 
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8.1.1 Subcategoria 1: Perfil Contador 

Esta subcategoria identifica os conhecimentos que os docentes em 

Matemática, Estatística ou Métodos Quantitativos possuem sobre a profissão do 

contador. 

Quadro 10 – Análise da Subcategoria 1, questão 4 

Unidades de 
Análise 

Subcategoria 1 
Docentes (D) 

Questionário (Q) 
Entrevista (E) 

A1: Perfil do 
Contador 

ED1, Q4 
ED3, Q4 

ED1Q4: Bom, imagino que o perfil do Contador é 
de uma pessoa antenada, atualizada com o que 
está se passando a contabilidade é percebível 
mudança o tempo todo mudança tributos que 
sobem, que aumentam, que extinguem, reforma 
tributária que talvez saia esse é o mercado do 
contador. 

ED3Q4: Eu vejo que perfil do contador um 
profissional que tem que estar atento às principais 
mudanças principalmente neste cenário 
econômico, tributária e que o contador, na maioria 
das vezes, é o socorro do gestor, tudo você vai 
ligar para o contador. 

Síntese unidade 
de análise 1 

Os professores priorizam a atualização como um perfil necessário 
ao contador. 

Fonte: A autora (2017). 
 

Quadro 11 – Análise da Subcategoria 1, questão 4 

Unidades de 
Análise 

Subcategoria 1 
Docentes (D) 

Questionário (Q) 
Entrevista (E) 

A1: Perfil do 
Contador 

ED2, Q4 
ED4, Q4 
ED5, Q4 
ED6, Q4 
ED7, Q4 

ED2Q4: Não conheço o perfil do contador deve ter 
alguma coisa a ver com novas tecnologias 

ED4Q4: Não, Nenhum 

ED5Q4: Não 

ED6Q4: Não conheço o perfil do contador. 

ED7Q4: Não, Nenhum 

Síntese unidade 
de análise 1 

Parte dos professores desconhecem o perfil do contador. 

Fonte: A autora (2017). 
 

Para Oliveira e Silva (2014, p. 4), o perfil do contador deve adequar-

se a cinco habilidades – intelectual; técnico e funcional; pessoal; interpessoal e de 

comunicação; e organizacional –, uma vez que o mercado busca um profissional que 
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possua não apenas capacitação técnica, mas também domínio de tecnologias, 

conhecimento de idiomas, liderança e capacidade de trabalhar em equipe e 

atualização constante, bem como aperfeiçoamento profissional. 

Para que o contador possa ajustar-se às recentes alterações no 

mundo dos negócios, Cardoso, Mendonça Neto e Oyadomari (2010), além de novos 

conhecimentos e habilidades, apontam a necessidade de conhecimento e 

familiaridade com métodos quantitativos para simulação e análise de projetos, ética, 

eficiência, análise crítica e capacidade de conviver com a diversidade. 

 

8.1.2 Subcategoria 2: Conhece a Contabilometria 

Nesta subcategoria buscou-se identificar se o docente conhecia a 

terminologia ou já tinha ouvido falar sobre o assunto, no curso de contabilidade ou 

em outros cursos. 

Quadro 12 – Análise da Subcategoria 2, questão 6 

Unidade de 
Análise 

Subcategoria 2 
Docentes (D) 

Questionário (Q) 
Entrevista (E) 

A1: Percepção 
sobre a 
Contabilometria 

ED3, Q6 
ED5, Q6 
ED6, Q6 

ED3Q6: Conheço, sei que tem a ver com a 
estatística e a parte que pega dados estatísticos 
e vai trabalhando. 

ED5Q6: Conheço, mas nunca vi a 
Contabilometria na contabilidade. 

ED6Q6: Conheço, das faculdades, conversando 
com colegas, livros, estudos e de outras 
disciplinas afins. 

Síntese unidade 
de análise 1. 

Diante disso, observamos que o termo Contabilometria  é conhecido 
pelos docentes de estatística e métodos quantitativos. 

Fonte: A autora (2017). 
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Quadro 13 – Análise da Subcategoria 2, questão 6 

Unidade de 
Análise 

Subcategoria 2 
Docentes (D) 

Questionário (Q) 
Entrevista (E) 

A1: Percepção 
sobre a 
Contabilometria 

 ED1, Q6, 
ED2, Q6 
ED4, Q6 
ED7, Q6 

ED1Q6: Não, conheço Econometria acredita 
que tem semelhança, mas não, nunca ouviu 
falar. 

ED2Q6: Nunca ouviu falar sobre. 

ED4Q6: Não 

ED7Q6: Não. 

Síntese unidade 
de análise 1 

Percebeu-se que o termo Contabilometria é conhecido pelos 
docentes que ministram Matemática e conhecido pelos que 
ministram Estatística e Métodos Quantitativos. 

Fonte: A autora (2017). 
A Contabilometria utiliza métodos quantitativos aplicados aos 

conhecimentos da ciência contábil; seus modelos integram conhecimentos de 

matemática e estatística às Ciências Contábeis e dominar esses conhecimentos é 

pressuposto elementar na formação e atuação do profissional (ALVES; FARIAS; 

FARIAS, 2015). 

Para Limongi et al. (2012), a utilização da Contabilometria no auxílio 

às informações contábeis ainda é pouco conhecida e, consequentemente, sua 

utilização no meio empresarial ainda é baixa. 

 

8.1.3 Subcategoria 3: Interdisciplinaridade 

Nas questões 7 e 8 – “Em suas aulas, você aplica a metodologia de 

resoluções de problemas utilizando conhecimento matemáticos?” e “Você já aplica 

ou já aplicou em suas aulas a interdisciplinaridade? Com quais conteúdos?”, 

respectivamente –, o intuito era perceber se os professores aplicavam, em suas 

aulas, o método das resoluções de problemas, e se havia interdisciplinaridade.  
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Quadro 14 – Análise da Subcategoria 3, questões 7  

Unidades de Análise 
Subcategoria 3 

Docentes (D) 
Questionário (Q) 

Entrevista (E) 

A1: Resoluções de 
Problemas 

ED1, Q7 
ED2, Q7 
ED3, Q7 
ED4, Q7 
ED6, Q7 
ED7, Q7 

ED1Q7: Sim, muito. 

ED2Q7: Sim, as resoluções de problemas 
trazem alguma rotina do contador junto ao 
que a ementa da disciplina permite. 

ED3Q7: Sim, como se trata na EAD a 
gente procura trabalhar de forma lúdica, 
uso de maquetes, para trabalhar com 
amostragem, sorteios, bolas na 
probabilidade, além de resoluções de 
muitos exercícios, por se tratar de um 
curso EAD, além das resoluções 
trabalhamos com exercícios extras, aulas 
extras, tudo para poder dar o suporte para 
o acadêmico, a gente busca trabalhar 
desta forma diferente o aluno do EAD, é 
muito visual e a instituição disponibiliza 
muitas ferramentas pra gente. Quadro.  

ED4Q7: Sim 

ED6Q7: Sim, a todo tempo. 

ED7Q7: Sim. 

Síntese unidade de 
análise 1 

Percebe-se que os professores baseados em seus saberes 
sobre resolução de problemas aplicam o método. 

Fonte: A autora (2017). 
 

Quadro 15 – Análise da Subcategoria 3, questão 7 

Unidades de Análise 
Subcategoria 3 

Docentes (D) 
Questionário (Q) 

Entrevista (E) 

A1: Resoluções 
Problemas 

ED5, Q7 

E5Q7: Em geral não aplico resolução de 
problemas.  

 

Síntese unidade de 
análise 1 

 Um docente não utiliza o método resoluções de problemas. 

Fonte: A Autora (2017). 
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Quadro 16 – Análise da Subcategoria 3, questão 8 

Unidades de Análise 
Subcategoria 3 

Docentes (D) 
Questionário (Q) 

Entrevista (E) 

A1: 
Interdisciplinaridade 

 
 

 ED1, Q8 
ED3, Q8 
ED4, Q8 
ED5, Q8 
ED6, Q8 

 
 
 
 

 
E1Q8: Sim, Até mesmo de forma involuntária 
porque não consegue mais separar, não dá mais 
para falar de uma coisa sem levar a outras 
disciplinas, exemplo vou falar de matemática 
financeira utilizo como exemplo uma loja que 
oferece condições de pagamentos diferenciados, 
de repente, isso tem a ver com estratégias de 
negócios, entra em outra área também. 
E3Q8: Tudo o aluno quer saber no que vai usar, 
pra que Estatística, relacionar o conteúdo com a 
prática diária, associa IR, Custo, Atendimentos, 
Consultoria, principalmente na análises de 
regressão linear e correlação, um paralelo com 
outras disciplinas, o aluno precisa entender que a 
estatística ela é ferramenta de apoio. 
E4Q8: Sim, estatísticas com contabilidade, nos 
exemplos. 
E5Q8: Sim, no seguinte sentido, sempre que 
possível eu procuro trazer informações dentro de 
outra disciplina, a estatística está praticamente em 
tudo. 
E6Q8: Sim, custos, auditoria, todos os demais 
conteúdos não tem como aplicar o método 
quantitativo a um único.  
 

Síntese unidade 
de análise 1. 

A amostra pesquisada aplica a interdisciplinaridade em suas aulas. 
 

Fonte: A Autora (2017) 

 

 

Quadro 17 – Análise da Subcategoria 3, questão 8 

Unidades de Análise 
Subcategoria 3 

Docentes (D) 
Questionário (Q) 

Entrevista (E) 

A1: 
Interdisciplinaridade 
  

ED2, Q8 
ED7, Q8 

 

E2Q8: Não aplicou, mas reconhece a 
importância da interdisciplinaridade no 
curso. 
E7Q8: Não em contabilidade somente em 
outros cursos.  

 

Síntese unidade de 
análise 1 

 Somente dois docentes da amostra pesquisada não utiliza a 
interdisciplinaridade no curso de Ciências Contábeis. 

Fonte: A Autora (2017). 
Moraes Jr. e Araújo (2009) apontam que a finalidade da 

interdisciplinaridade é diminuir a fragmentação de ensino nas universidades; para 
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isso, o professor tem que ter competência para potencializar as habilidades de seus 

alunos, por meio da relação entre conteúdos e disciplinas de modo interdisciplinar 

para que, enfim, possa lançar ao mercado de trabalho profissionais competentes e 

competitivos. 

A interdisciplinaridade já é adotada em vários países e a elaboração 

de projetos políticos pedagógicos para os cursos superiores no Brasil, dada a 

exigência mais acirrada do mercado, se faz necessária em especial no currículo dos 

cursos de graduação em Ciências Contábeis (PEREIRA; SANTOS; RECH, 2008). 

 

8.1.4 Subcategoria 4: Conhecimento Matemático para o Contador 

Esta subcategoria demonstra o saber do professor frente ao cenário 

macro e microeconômico, desenvolvendo no aluno uma análise mais crítica, com 

posicionamento de liderança.   

Quadro 18 – Análise da Subcategoria 4, questão 10 

Unidades de 
Análise 

Subcategoria 4 
Docentes (D) 

Questionário (Q) 
Entrevista (E) 

A1: 
Conhecimento 
Matemático para 
o Contador 

ED1, Q10 
ED2, Q10 
ED3, Q10 
ED4, Q10 
ED5, Q10 
ED6, Q10 
ED7, Q10 

ED1Q10: Tenho certeza. É preciso analisar e 
entender o cenário macro e micro econômicos. 

ED2Q10: Sim, porém o conhecimento matemático 
apenas não absorve o suficiente para a projeção 
de cenários, é preciso conhecer aspectos político - 
econômico.  

ED3Q10: Sim, porque principalmente na parte da 
estatística ele consegue pensar em cenários 
futuros fazer projeções futuras e ela auxilia 
qualquer profissional na tomada de decisão. 
Essencial.  

ED4Q10: Sim, é importante para interpretar os 
resultados. 

ED5Q10: Sim, interpretação dos dados, porque o 
conhecimento matemático para o contador 
sabendo fazer sabe o que que é, se ele sabe o que 
que é ele sabe ler, ele sabe interpretar o 
significado daquele valor. 

continua 
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continuação 
Unidades de 

Análise 
Subcategoria 4 

Docentes (D) 
Questionário (Q) 

Entrevista (E) 

A1: 
Conhecimento 
Matemático para 
o Contador 

 ED6Q10: Sim, para dar soluções rápidas aos seus 
clientes.  

ED7Q10: Sim, a medida que o profissional 
desenvolve a capacidade de elaboração/ 
desenvolvimento de modelos matemáticos para 
resolução de conflitos. 

Síntese unidade 
de análise 1. 

Todos os docentes consideram importante os conhecimentos 
matemáticos para a profissão do contador. 

Fonte: A autora (2017). 
Segundo Alves, Farias e Farias (2015), a contabilidade é uma 

ciência social e sua formação acadêmica inclina-se à conjugação das ciências 

sociais com as ciências exatas. Para tal, a área contábil deverá carregar um 

espectro quantitativo e qualitativo; os métodos quantitativos são efetivos na solução 

de questões que exigem estimativas contábeis e a mensuração precisa de dados. 

A utilização de ferramentas de análise de dados do ponto de vista 

matemático-estatístico-financeiro enriquece o trabalho da avaliação da base de 

dados gerados pela empresa e, desse modo, fortalecendo a avaliação por 

proporcionar maior base e força; também a utilização dos instrumentos de métodos 

qualitativos pode ser o diferencial de um profissional para outro. 

 

8.1.5 Subcategoria 5: Conteúdos da Contabilometria 

Esta subcategoria procura identificar se os professores aplicam 

conteúdos que comportam a disciplina de Contabilometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

Quadro 19 – Análise da Subcategoria 5, questão 11 

Unidades de 
Análise da 

Subcategoria 5 
Docentes (D) 

Questionário (Q) 
Entrevista (E) 

A1: Conteúdos 
da 
Contabilometria 

ED1, Q11 
ED2, Q11 
ED3, Q11 
ED4, Q11 
ED5, Q11 
ED6, Q11 
ED7, Q11 

ED1Q11: Regras de Probabilidade, Amostragem 
e Pesquisa Operacional. 

ED2Q11: Matrizes e Desigualdade Lineares. 

ED3Q11: Regressão Linear Simples, 
Correlação, Regras de probabilidade, Árvores de 
decisão e probabilidade, Amostragem. 

ED4Q11: Teste de Hipóteses, Regressão Linear 
Simples, Correlação, Regras de Probabilidade, 
Matrizes, Desigualdade Lineares gráficas, 
Amostragem. 

ED5Q11: Teste de Hipóteses, Regressão Linear 
Simples, Regressão Linear Múltipla, Correlação, 
Regras de Probabilidade, Matrizes, 
Amostragem, Pesquisa Operacional. 

ED6Q11: Teste de Hipóteses, Regressão Linear 
Simples, Regressão Linear Múltipla, Correlação, 
Regras de Probabilidade, Arvores de decisão e 
probabilidade, Matrizes, Amostragem, Pesquisa 
Operacional. 

Síntese unidade 
de análise 1. 

Os conteúdos ministrados pelos docentes absorvem a 
Contabilometria. 

Fonte: A Autora (2017). 
 

8.2 CATEGORIA 2: CONHECIMENTO PEDAGÓGICO 

Nesta categoria, identificamos as respostas dos docentes quanto às 

Diretrizes Curriculares, Método de Ensino e Perfil do Docente Universitário. Aqui 

temos três subcategorias: 

1. Diretrizes Curriculares; 

2. Método de Ensino; 

3. Perfil do Docente. 
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Figura 5 – Estrutura da Categoria “Conhecimento Pedagógico” 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

8.2.1 Subcategoria 1: Conhecimento sobre as Diretrizes Curriculares 

Esta subcategoria versa sobre a formação do acadêmico. Dentro 

dos cursos de Ciências Contábeis há a prática da busca, seja pelo professor ou pela 

coordenação, de apresentar as Diretrizes ou até mesmo de discuti-la, a fim de 

envolvê-la na disciplina.  

Quadro 20 – Análise da Subcategoria 1, questão 5 

Unidade de Análise 
Subcategoria 1 

Docentes (D) 
Questionário (Q) 

Entrevista (E) 

A2:  
Conhecimento 
Pedagógico  

ED1, Q5 
ED2, Q5 
ED3, Q5 
ED4, Q5 
ED5, Q5 
ED7, Q5 

 

ED1Q5: Não conheço, apenas conheço a 
matemática como disciplina básica no curso, 
raciocínio matemático. 

ED2Q5: Não conheço, apenas sei que ele teve 
ter um raciocínio matemático. 

ED3Q5: Não exige o TCC é algo que dá bastante 
conversa e exige algumas disciplinas de 
formação básica: Matemática, Estatística, 
Economia, tem as partes contábeis, contabilidade 
geral, contabilidade agrícola, parte tributária 
específica para formação. 

continua 
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continuação 

Unidade de Análise 
Subcategoria 1 

Docentes (D) 
Questionário (Q) 

Entrevista (E) 

A2:  
Conhecimento 
Pedagógico 

 

E4Q5: Não. 

E5Q5: Nenhum. 

E6Q5: Não. 

Síntese unidade de 
análise 2. 

Baseando-se nas entrevistas, os docentes desconhecem as 
diretrizes curriculares do curso. 

Fonte: A autora (2017). 
 

Quadro 21 – Análise da Subcategoria 2, questão 5 

Unidade de Análise 
Subcategoria 2 

Docentes (D) 
Questionário (Q) 

Entrevista (E) 

A2: Conhecimento 
Pedagógico  

ED6, Q5, 
ED6Q5: Conheço, sou avaliador do ministério 
da educação dos cursos da área de gestão. 

Síntese unidade de 
análise 2. 

O docente conhece as Diretrizes, pois o mesmo é avaliador do 
MEC. 

Fonte: A autora (2017). 
 

8.2.2 Subcategoria 2: Método de Ensino 

O intuito desta subcategoria foi identificar o método de trabalho do 

professor; conforme as ferramentas usadas para o ensino, podemos observar o uso 

da Contabilometria nas aulas. 
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Quadro 22 – Análise da Subcategoria 2, questão 9 

Unidade de Análise 
Subcategoria 2 

Docentes (D) 
Questionário (Q) 

Entrevista (E) 

A2: Método de 
Ensino 

ED1, Q9 
ED2, Q9 
ED3, Q9 
ED4, Q9 
ED5, Q9 
ED6, Q9 
ED7, Q9 

ED1Q9: Explico o conteúdo e depois exercito o 
conteúdo ministrado. (Expositiva) 

ED2Q9: Método Expositivo, mas também 
utilizaria software, com discussões do 
conteúdo. 

ED3Q9: Resolução de Exercícios, Livro da 
Disciplina, aulas conceituais e o momento das 
aulas ao vivo para resolução.  

ED4Q9: Aula Expositiva e Aula de Exercícios. 

ED5Q9: Aula expositiva com resolução de 
exercícios. 

ED6Q9: Sala de Aula Invertida, utiliza software, 
estudo baseado em projetos. 

ED7Q9: Aula Expositiva e Aula de Exercícios. 

Síntese unidade de 
análise 2. 

A aplicabilidade pelo método de aula expositiva é utilizada pela 
maioria dos professores, havendo ainda os que utilizam software 
em suas aulas. 

Fonte: A autora (2017). 
Quase todos os docentes pesquisados utilizam aulas expositivas, 

apenas um deles usa a sala de aula invertida; porém os professores relataram que, 

muitas vezes, gostariam de aplicar o conteúdo em laboratório, porque o processo de 

ensino-aprendizado da disciplina seria mais eficaz. O impedimento para isso está na 

disponibilidade do uso do laboratório em alguns momentos; em outros, não há 

computadores para todos; e também a carga horária que é pouca para ministrar todo 

o conteúdo.  

Nesse sentido, é possível observar que o método de aula expositiva 

aplicado pelo professor nem sempre é somente por vontade dele. Ministrar uma 

disciplina com o uso do laboratório requer uma estrutura muitas vezes não ofertada 

pela instituição; usar outros métodos para mediar a aula precisa da cumplicidade 

entre instituição, coordenação e professor. 

 

8.2.3 Subcategoria 3: Perfil do Docente 

Nesta subcategoria procuramos compreender o papel do docente no 

processo ensino-aprendizagem.  
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Quadro 23 – Análise da Subcategoria 3, questão 12 

Unidades de Análise 
Subcategoria 3 

Docentes (D) 
Questionário (Q) 

Entrevista (E) 

A2: Papel do 
Professor 
Universitário 

ED1, Q12 
ED2, Q12 
ED3, Q12 
ED4, Q12 
ED5, Q12 
ED6, Q12 
ED7, Q12 

ED1Q12: Profissional Dedicado e atualizado. 

ED2Q12: Bom, além de conhecer 
profundamente o conteúdo de sua área de 
conhecimento, o docente tem que ter 
conhecimento dos processos de ensino-
aprendizagem, utilizar as metodologias e 
adequar as suas aulas com os recursos (data-
show, softwares, laboratórios) disponíveis. Se o 
docente for ministrar aulas para cursos que não 
são de sua área, ele deve também procurar 
saber, na medida do possível, onde os 
discentes poderão aplicar este conhecimento no 
curso escolhido. Infelizmente, os conteúdos 
estão compactados em disciplinas com ementas 
separadas do curso como um todo. Por 
exemplo, a disciplina de Matemática para 
Contábeis tem, em sua ementa, conteúdos 
específicos de matemática básica (conteúdo de 
Ensino Fundamental e Médio), e não conteúdos 
que o aluno deveria aprender no Ensino 
Superior. Além disso, o docente dessa disciplina 
não tem contato com os demais docentes do 
curso. Deveria haver uma maior integração 
entre os departamentos. 

ED3Q12: Tem que ser um profissional aberto a 
mudanças, capacitado, atualizado, continuo 
estudos, atendo as mudanças, pensar em novos 
cursos, capacitação, participações em 
pesquisas ajuda e não é visto muito isso, 
publicações. 

ED4Q12: Se preocupar se o aluno está 
acompanhando o conteúdo. 

ED5Q12: Ter conhecimento técnico e 
conhecimento da aplicabilidade. Identificar os 
porquês para o aluno. 

ED6Q12: Proativo, determinado, paciente e 
gostar de desafios no cotidiano. 

ED7Q12: Ter conhecimento técnico e 
conhecimento da aplicabilidade. 

Síntese unidade de 
análise 2. 

Os professores compreendem que o perfil do docente está atrelado 
à capacitação para ministrar a disciplina e identificar o aprendizado 
do aluno. 

Fonte: A autora (2017). 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade dos cursos de ensino superior é um desafio que o MEC 

busca identificar por meio de seus indicadores, a fim de permitir que somente 

instituições sérias desempenhem o papel de formadores. 

Conforme as DCNs uma das especificidades para a formação do 

contador é a correta compreensão da matemática no curso de Ciências Contábeis. 

Para que o curso possa atender às Diretrizes, o docente precisa conhecer as 

características da profissão escolhida pelo aluno.  

A presente dissertação teve como objetivo buscarmos identificar 

quais as percepções que os professores que ministram disciplinas com 

conhecimentos matemáticos nesses cursos possuem sobre a Contabilometria, por 

meio de aplicação de um questionário com 12 questões. 

Nesse sentido, a análise qualitativa deste trabalho identificou que os 

professores com formação matemática desconhecem o perfil do contador; porém os 

docentes das outras áreas conhecem e fazem ligações de seus conteúdos com o dia 

a dia do trabalho do profissional contábil.  

Por conseguinte, conhecer as Diretrizes do curso enriquece a aula. 

Novamente observamos que os educadores com formação matemática 

desconhecem o documento, que é de conhecimento dos professores com formação 

em bacharelado.  

Os professores dos cursos de Ciências Contábeis que lecionam 

conhecimentos matemáticos percebe-se que eles empregam, nas resoluções de 

problemas, a Contabilometria; dessa forma, potencializam o desenvolvimento do 

raciocínio lógico em seu alunos, uma das habilidades necessárias ao contador.  

Considera-se que o uso da interdisciplinaridade é uma característica 

da disciplina Contabilometria, havendo então uma predominância na aplicação da 

interdisciplinaridade por quase toda a população do estudo. Esse fato leva o 

discente a compreender melhor o uso da matemática, da estatística e de métodos 

quantitativos na contabilidade. 

Igualmente, os métodos de ensino usados para ministrar os 

conteúdos matemáticos interferem no aprendizado e podem caracterizar a disciplina 



89 

Contabilometria. Quase todos os docentes pesquisados utilizam aulas expositivas, 

apenas um deles usa a sala de aula invertida. 

Em relação à importância que a matemática tem para o profissional 

contábil, a análise descritiva revelou que todos os docentes consideram importante 

que o aluno tenha excelência nos conhecimentos matemáticos durante o curso, pois 

não se separa contabilidade da matemática, da estatística ou dos métodos 

quantitativos, disciplinas estas que estarão em toda prática aplicada pelo contador, 

seja em projeções futuras ou atuais.  

Para identificar a Contabilometria nas disciplinas de Matemática, 

Estatística e Métodos Quantitativos correlacionamos dez conteúdos que podem ser 

ministrados em outras disciplinas. Diante disso, o resultado foi unânime: todos os 

professores lecionam aulas com assuntos contabilométricos, um ponto muito 

positivo, sendo mais atuantes os das disciplinas de Estatística e Métodos 

Quantitativos.  

De modo a concluirmos, procuramos saber como esses docentes 

veem o perfil do docente universitário. Constatamos que o identificam como 

dedicado, paciente, atualizado e competente. Nenhum dos entrevistados comentou 

que o docente universitário necessita conhecer novas práticas pedagógicas, trazer 

para a sala de aula assuntos relacionados à vida social, e dar mais autonomia para 

o aluno. 

Diante disso, o resultado demonstra que o desconhecimento do 

termo Contabilometria em grande parte, porém não impede a aplicação da mesma, 

pois os conteúdos estudados na Contabilometria está contido nas disciplinas 

Estatística e Métodos Quantitativos dos cursos de Ciências Contábeis.  

Constatamos a partir da observação de quando os educadores 

afirmaram usar a ementa da disciplina com assuntos contábeis, uma vez que há 

conteúdos contabilométricos e, o meio de ensino aplicado por grande parte dos 

professores são as aulas expositivas. 

A análise qualitativa desenvolvida no presente trabalho verificou 

também que os docentes com formação em bacharelado conhecem um pouco sobre 

a Contabilometria, mas somente um professor ministra conteúdos contabilométricos  

com os alunos. 
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Por fim, com base em toda a literatura estudada, a coleta de dados e 

as análises de todas as respostas, é possível considerar que a Contabilometria, 

embora não seja um termo consensual entre os docentes, é aplicada na prática, 

centrando-se na área de Estatística. 

O estudo realizado apresentou limitações quanto a sua amostra 

pesquisada na qual foi somente de 07 entrevistados. 

Vê-se a necessidade de que as Instituições de Ensino Superior 

abram espaços para que os docentes que lecionam conhecimentos matemáticos 

conheçam melhor a profissão do contador, façam um estudo sobre as Diretrizes 

Curriculares, podendo, assim, aprimorar o ensino em suas disciplinas e uma 

proposta de discussão com os educadores sobre a disciplina Contabilometria, a fim 

de apresentar as variadas formas de análises que a contabilidade possui.   

Os professores cuja graduação é na área da Matemática não 

vinculam a Estatística com a área da contabilidade; um exemplo dessa consideração 

se dá pelo fato de que a aplicação de regressão linear é unidimensional, ou seja, 

pode ser aplicada a várias áreas de várias formas, desde que quem a ensine 

consiga desvincular a ação da problemática da sua área específica, quando seu 

público não é o de matemática. 

É possível considerar que a Contabilometria, quando ensinada por 

docentes graduados em áreas como Administração, Ciências Contábeis e 

Economia, consegue ser desvinculada; os professores a ensinam de forma que o 

aluno consiga entrelaçar seus pré-conhecimentos, isto é, as informações 

anteriormente registradas e percebidas, com uma nova informação, vindo a gerar um 

novo conhecimento intrínseco. Tal fato é uma necessidade e também uma 

habilidade, uma vez que, quando se une o conhecimento anterior com uma nova 

informação, desde que esta consiga ser percebida como rotineira, tem-se um novo 

conhecimento. 

Sugere-se que esta pesquisa seja ampliada com mais professores, 

docentes de outras disciplinas cidades ou estados, por meio de outros estudos ou 

experimentos.  
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APÊNDICE A – Questionário para o professor 

 
1. Indique a disciplina que leciona em Contábeis: 
(  ) Matemática 
(  ) Estatística 
(  ) Métodos Quantitativos 
(  ) Contabilometria 
(  ) Outras                    
Quais: ______________________________________________________________ 
 
 
2. Tempo que ministra a disciplina em Conhecimento matemático no curso de 
Contabilidade: 
(  ) 1 ano ou menos 
(  ) 1 a   5 anos 
(  ) 5 a 10 anos 
(  ) 10 a 15 anos 
(  ) mais de 15 anos 
 
 
3. Indique as formações acadêmicas que possui 
Licenciatura em: ______________________________________________________ 
Bacharelado em: 
______________________________________________________ 
Especialista em: ____________________________ (    ) concluído  (  ) em 
andamento 
Mestrado em: _______________________________(   ) concluído  (  ) em 
andamento 
Doutorado em: ______________________________(   ) concluído  (  ) em 
andamento 
 
4. Você conhece o novo perfil do contador? Comente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5. Qual o seu conhecimento a respeito das Diretrizes Curriculares no Curso de 
Ciências Contábeis? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6. Você conhece a Contabilometria? 
(  ) Conheço   
De onde? ___________________________________________________________ 
(  ) Não 
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7. Em suas aulas você aplica a metodologia de resoluções de problemas 
utilizando conhecimentos matemáticos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
8. Você já aplica ou já aplicou em suas aulas a interdisciplinaridade? Com quais 
conteúdos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9. Qual o método de ensino que você utiliza para ministrar os conteúdos 
matemáticos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10. Você acredita que os conhecimentos matemáticos possibilitam ao contador 
uma melhor visualização do cenário futuro e atual de uma empresa? Em quais 
aspectos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11. Você já ministrou algum desses conteúdos: 
□ Teste de hipóteses  
□ Regressão linear simples  
□ Regressão múltipla  
□ Correlação  
□ Regras de probabilidades  
□ Árvores de decisão e probabilidade  
□ Matrizes  
□ Desigualdades lineares gráficas 
□ Amostragem 
□ Pesquisa Operacional 
 
12. Qual deve ser o perfil do docente universitário? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 


