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Avaliação curricular do curso de Ciências
Contábeis na UESB

Manoel Antonio Oliveira Araújo
José Wellington Marinho de Aragão

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta estudos sobre o curso de Ciências Contábeis
na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), em Vitória da
Conquista, levando em consideração as categorias de avaliação educacio-
nal e o currículo deste curso em trabalho de comparação das duas últimas
estruturas curriculares, ou seja, o currículo de 1999 com o de 2007.

Trata-se de pesquisa em que um bacharel em Ciências Contábeis
adentra o âmbito das Ciências da Educação com a intenção de entender
os mecanismos destas ciências, para assim esclarecer questões presentes
no curso de Contabilidade e apontar sugestões para a comunidade acadê-
mico-contábil local. As Ciências Contábeis têm carências de estudos de
natureza didática, curricular e no campo da avaliação da aprendizagem. O
estudo comparativo dos currículos surge com a proposição de apontar cau-
sas e consequências das escolhas da comunidade acadêmico-contábil pe-
los componentes curriculares presentes nesses planos de estudo1. A ques-
tão didática ganha espaço para a discussão por advir dos comentários que
os entrevistados registraram em suas falas. Os aspectos em torno da avalia-
ção da educação tomam corpo por terem um estreito relacionamento com
a didática e o currículo. Assim, didática, currículo e avaliação se entrecruzam
neste estudo para promover o esclarecimento no quotidiano do curso de
Ciências Contábeis.

A coleta de dados está associada à fundamentação teórica em torno
do objeto de estudo que é o curso de Ciências Contábeis. Dessa forma, os
comentários das pessoas entrevistadas e dos questionários aplicados se
entrecruzam com os esclarecimentos que as referências teóricas bibliográfi-
cas, eletrônicas e as demais referências concedem. É válido frisar que as

1 Este termo é utilizado como sinônimo de currículo. (COUTO, 1968)
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pessoas entrevistadas estão referenciadas através de nomes fictícios para evi-
tar constrangimentos e preservar a privacidade individual e profissional.

A fundamentação teórica tem uma construção encadeada, que se
refere ao currículo em seus aspectos genéricos, ou seja, a conceituação de
currículo encontrada nas referências teóricas é contrastada com os concei-
tos advindos da coleta de dados junto aos docentes e discentes, partindo
de seus conceitos mais simples, e avançando para os mais complexos. Em
seguida, o estudo curricular voltado à Ciência Contábil é descortinado
através dos estudos teóricos comentados em relação íntima com as ideias
encontradas junto aos autores estudados. Encontra-se nesta parte do tex-
to, uma proposta de construção para o currículo no campo específico das
Ciências Contábeis, e é neste ponto em que aspectos de natureza econô-
mica se apresentam na construção do currículo, e também as influências
da cultura regional na estrutura curricular do curso. Por fim, o texto traz
consigo o trabalho de comparação entre as duas últimas estruturas
curriculares à luz dos conceitos colhidos no trabalho empírico com os fun-
damentos teóricos, esclarecendo acerca da coerência de tais comentários e
posicionamentos ante as estruturas curriculares estudadas.

Para atender às buscas científicas de respostas ante a grandiosidade
do conhecimento formulou-se a seguinte pergunta: “Quais as diferenças
encontradas na estrutura curricular de 1999 em comparação com a que
lhe sucede – o currículo de 2007 – no entendimento das pessoas que
vivenciaram ou estejam ainda estudando estes currículos no curso de Ci-
ências Contábeis da UESB?”.

METODOLOGIA APLICADA

Para a consecução desta pesquisa, buscou-se a abordagem qualitati-
va no sentido de alcançar o objeto de estudo em suas necessidades, e
pesquisa explicativa no que tange aos objetivos. Uma vez que se trata de
estudo do curso, que já gerou, ao longo do tempo, documentos diversos,
adotou-se o procedimento técnico da consulta bibliográfica. Graduandos,
graduados, docentes e funcionários foram consultados para que opinas-
sem acerca das mudanças inseridas no último currículo do curso. Nesse
trabalho de comparação, faz-se uso de entrevista semiestruturada, questio-
nário e também o registro de memória. Com essa estrutura de ordem
metodológica, criou-se o desejo de aclarar a visão acerca da realidade aca-
dêmico-contábil nessa instituição.
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A abordagem qualitativa justifica-se por conta da ênfase maior que
esta exerce sobre a quantitativa, que também está presente neste trabalho.
Pedro Demo, em seu livro Avaliação qualitativa, informa que o qualitativo
precisa do quantitativo para se posicionar no âmbito científico, e a recípro-
ca também é verdadeira:

Toda avaliação qualitativa supõe no avaliador qualidade metodológica. Isto
significa de partida que não faz sentido desprezar o lado da quantidade,
desde que bem feito. Só tem a ganhar a avaliação qualitativa que souber se
cercar inteligentemente de base empírica, mesmo porque qualidade não é
a contradição lógica da quantidade, mas a face contrária da mesma moeda.
Qualidade e quantidade são, pois, pólos contrários – como quer a dialética
– não extremos contraditórios, que apenas se excluem. (DEMO, 2005, p.
35)

Assim, qualidade e quantidade complementam-se e constroem
juntas o trabalho de pesquisa científica. Ao contrário do que muitos
pensam, não se excluem. Trata-se de pesquisa de cunho explicativo no
que tange aos objetivos elencados. Dessa forma, a intenção maior é
justamente explicar, aclarar o entendimento dos interessados no curso
de Contabilidade acerca dos seus últimos currículos e o caminho per-
corrido para se chegar ao objetivo estabelecido. Esses interessados po-
dem ser os docentes, os discentes atuais, os egressos ou qualquer mem-
bro da comunidade contábil do sudoeste da Bahia, atendidos por essa
instituição.

Quanto aos procedimentos técnicos de pesquisa, escolheu-se a con-
sulta bibliográfica, o registro de memória, o questionário e a entrevista
semiestruturada. A consulta bibliográfica fez-se necessária por conta dos
documentos que foram estudados, a saber: as matrizes curriculares de 1999
e de 2007, as resoluções que norteiam a graduação em Ciências Contábeis,
o manual de Estágio Supervisionado, os regimentos de Atividades Com-
plementares e de Trabalho de Conclusão de Curso, entre outros. O regis-
tro de memória foi utilizado na transcrição das entrevistas com os profes-
sores da área departamental de Ciências Contábeis e dos graduandos. Os
cinco professores entrevistados fazem parte de um grupo de 13 membros.
A formação inicial desses professores é o bacharelado em Contabilidade.
Todos cursaram especialização lato sensu. Dentre estes professores, três
são mestres pela Fundação Visconde de Cairu, na área das Ciências
Contábeis, e os outros dois são mestrandos em universidades de renome
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no Brasil, a saber: a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e
a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Com os graduandos também
foram aplicadas entrevistas semiestruturadas. Aos egressos foi aplicado
questionário contendo questões de relevância para o objeto de estudo es-
colhido.

Em entrevistas semiestruturadas aplicadas na primeira quinzena de
outubro de 2008, os docentes da área departamental de Ciências Contábeis
do DCSA manifestaram seus pontos de vista a respeito dos dois últimos
currículos do curso. Fez-se uso de nomes fictícios, neste trabalho, para os
cinco docentes entrevistados, pois assim eles tiveram condições de ficar
mais à vontade para expressar os seus pontos de vista. Foram escolhidos
cinco professores que estiveram atuantes durante o processo de
reestruturação curricular. Estes docentes têm em comum o comprometi-
mento com a instituição. Prova disso é que todas as questões elaboradas
receberam resposta coerente, pois já faziam parte das reflexões destes do-
centes em sua prática de ensino e vivência acadêmica. Assim, justifica-se a
escolha desses cinco professores, a saber: Almeida, Gimenez, Marconi,
Miranda e Pereira (pseudônimos). As falas dos professores entrevistados
foram intercaladas com o referencial teórico. Trata-se de atitude desafia-
dora para a construção do presente texto. Quando os entrevistados trata-
vam de assunto semelhante ao pesquisado junto aos autores referenciados,
fazia-se a devida menção. Dessa forma, cruzaram-se as questões teóricas
pesquisadas com as informações que emergiram das entrevistas junto aos
docentes.

OLHARES SOBRE O CURRÍCULO

Lançando olhares sobre os currículos do curso de Ciências
Contábeis, vale mencionar o comentário do professor Marconi acerca da
constância em tratar de questões de ordem pedagógica no curso. Suas
palavras são as seguintes, quando perguntado se conhecia estudos amplos
em currículo aplicados à Contabilidade:

Amplos não. Na verdade, os primeiros contatos que tive com currículo
foram, justamente, quando iniciamos os trabalhos de reformulação
curricular da estrutura de 1999. Participamos de eventos que o Conselho
Federal de Contabilidade ofereceu para professores de Contabilidade. A
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partir daí, com muita dificuldade, é que passamos a compreender um
pouquinho de currículo. (Professor Marconi)

Sendo assim, é possível perceber que aspectos de ordem pedagógi-
ca não são tratados com a constância que deveriam, e esse argumento
fortalece a necessidade deste estudo do curso.

É necessário estudar aspectos de ordem pedagógica no âmbito
da Contabilidade que, no Brasil, tem consigo o dilema epistemológico
de ser para uns uma ciência constituída, segundo a Escola Italiana e,
para outros teóricos, apenas um aparato técnico que a sociedade, por
muito necessitar, faz uso, o que constitui a posição epistemológica anglo-
saxônica. Antônio Lopes de Sá (1995, p. 190) tem escolas de Contabili-
dade como Correntes de pensamento sobre a doutrina ou teoria da
Contabilidade. A caracterização das doutrinas é feita de acordo com os
objetos e fins a que se atribuem à Contabilidade [...]. A existência de
escolas contábeis é um indício de horizonte, de fato, científico para a
Contabilidade. A Escola Italiana, que é muito influente no gênero de
denominação Escola Europeia, tem posição epistemológica mais am-
pla. Já a Escola Anglo-saxônica de Contabilidade, também denomina-
da de Escola Americana, que ainda pode ser tratada por escola prag-
mática, tem posição de pensamento voltada mais para os aspectos
tecnicistas da Contabilidade.

Dada a necessidade de se estudar a Contabilidade em sua feição
educativa, o currículo surgirá como um importante terreno de debates. O
questionamento é constante nesse campo de estudos de ordem pedagógi-
ca, em que os temários da educação formal de concretizam. Para corrobo-
rar essas afirmações, Couto (1968, p. 1) apresenta o currículo da seguinte
forma:

Conceituamos currículo como a totalidade das experiências da criança na
escola, dirigidas para os fins da educação. É o inteiro programa de vida
de cada aluno. E, segundo sua significação literal, currículo é, de fato,
“caminhada”, “corrida”, “jornada” e traz a idéia de continuidade e
sequência.

Nessa caminhada, nessa corrida, nessa jornada, nos envolve-
mos e crescemos no campo da instrução, da emoção, da convivência.
O termo “criança”, presente na citação, informa que desde os primei-
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ros anos da vida educacional o discente é acompanhado por esse pla-
no de estudos.

CURRÍCULO PARA AS CIÊNCIAS CONTÁBEIS

O currículo em Ciências Contábeis precisa estar em consonância
com as técnicas contábeis apontadas pelo professor Hilário Franco em seu
livro Estrutura análise e interpretação de balanços. Este autor apresenta essas
técnicas num quadro por ele denominado sinótico. (FRANCO, 1989, p.
23) Nesse quadro, encontram-se as técnicas seguintes: Escrituração que
nada mais é do que o registro analítico dos fenômenos de natureza
patrimonial; Demonstração Contábil, que é a exposição sintética dos fenô-
menos registrados pela técnica anterior; Auditoria que faz levantamento
por amostragem para verificar a fidedignidade dos registros e das demons-
trações contábeis; Análise de Balanços que é a técnica que disseca, compa-
ra e interpreta as demonstrações contábeis.

O currículo contábil, assim, haverá de estar permeado de práxis e
técnica contábil. A primeira promove a interação entre prática e teoria, e a
segunda constitui os meios através dos quais a Ciência Contábil atinge a
sua finalidade, que é a construção da clareza, que torna possível aos usuári-
os dessa ciência enxergar a realidade patrimonial para tomar decisões co-
erentes.

A matéria Contabilidade tem consigo divisões e subdivisões que
integram um corpo de disciplinas. Esse conjunto diverge nos currículos
encontrados nas instituições de ensino superior pelo país afora. Isso se
deve pelo fato de que as várias faculdades divergem no que tange às esco-
las contábeis contempladas em seus currículos. A faculdade que adotar
uma estrutura curricular voltada ao pragmatismo estadunidense primará
pelo ensino mais voltado para as técnicas contábeis2. A faculdade que ado-
tar as escolas europeias vai primar por uma abordagem mais científica.

Os currículos de Contabilidade são apoiados por áreas outras do co-
nhecimento como Matemática, Metodologia da Pesquisa Científica, Socio-
logia, Filosofia, Economia, Direito, Administração, Estudo de línguas, Esta-
tística, dentre outras áreas a depender da instituição. (CARNEIRO, 2008)

2 Segundo Hilário Franco (1989), essas técnicas são Escrituração, Demonstração Contábil, Audito-
ria e Análise de Balanços.
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Em suma, os currículos dos cursos de Contabilidade das institui-
ções de ensino superior do Brasil têm semelhanças e dessemelhanças. As
semelhanças superam as dessemelhanças e estas concedem aos currículos
suas especificidades e atendem suas vocações regionais nesse país conti-
nental que é o Brasil. Carneiro aponta algumas considerações que a Reso-
lução n°10, de 16 de dezembro de 2004 considera:

A proposta de Conteúdo de Formação Básica foi desenvolvida com base
no disposto na Resolução CNR/CES número 10/04, de 16/12/04, e o seu
conteúdo é composto pelas seguintes disciplinas: Matemática, Métodos
Quantitativos Aplicados; Matemática Financeira; Comunicação Empre-
sarial; Economia; Administração; Instituições de Direito Público e Priva-
do; Direito Comercial e Legislação Societária; Direito Trabalhista e Le-
gislação Social; Direito e Legislação Tributária; Ética e Legislação Profis-
sional; Filosofia da Ciência; Metodologia do Trabalho Científico; Psicolo-
gia Organizacional e Tecnologia da Informação. (CARNEIRO, 2008, p.
16)

A matéria Contabilidade, no que tange às semelhanças, conta com
disciplinas entrelaçadas às técnicas contábeis apontadas no quadro sinótico
proposto pelo professor Hilário Franco. (1989, p. 23) Assim, os ramos es-
pecíficos da Contabilidade se fazem presentes advindos das técnicas aci-
ma apresentadas. Exemplo: Contabilidade Comercial, Contabilidade de
Custos, Contabilidade da Agropecuária, Contabilidade Pública,
Controladoria, entre outros ramos mais.

ANALOGIA ENTRE AS ESTRUTURAS CURRICULARES:
1999-2007

Neste tópico, encontram-se textos escritos a partir da coleta de da-
dos realizada no mês de outubro de 2008. Esses dados foram extraídos de
entrevistas semiestruturadas aplicadas aos docentes, discentes graduandos,
servidor técnico-administrativo e de questionário aplicado aos egressos do
curso. O objetivo deste tópico é elucidar aspectos de avaliação no campo
do currículo na visão das pessoas consultadas para a construção científica
desta pesquisa. Os textos estão arrumados por assuntos tratados nos ins-
trumentos de coleta de dados.
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A questão que envolve as disciplinas casadas, desdobradas em
disciplina I e II no currículo de 1999, é apenas uma entre outras mais
observadas que apontavam a obsolescência do currículo em vigor. No
ano de 2005, a necessidade de se construir novo currículo se intensifi-
cou ante alguns fenômenos observáveis pelos membros envolvidos no
curso. Teorizando esta questão, Couto (1968, p. 22-23) informa que
“[...] a baixa frequência, o índice elevado de reprovações, evasão esco-
lar, desinteresse dos candidatos em estudar esse currículo” são pontos-
chave para se perceber que o currículo está ficando obsoleto. No curso
de Ciências Contábeis, a partir do ano de 2004, tornou-se visível a ne-
cessidade de mudanças no currículo e a coordenação do colegiado con-
cretizou esses fatos constituindo comissão para reestruturação curricular
no ano seguinte. O Ministério da Educação e Cultura (MEC) baixou a
Resolução n° 10, de dezembro de 2004, e isso acabou reforçando a ne-
cessidade de reformular o currículo do curso de Ciências Contábeis na
instituição.

O período letivo de 2007 iniciou-se contando com um currículo
reestruturado. Nesta nova matriz curricular tem-se um conjunto de inova-
ções. Entre essas mudanças, algumas ganham destaque:

a) Inserção de Atividades Complementares que, segundo o artigo pri-
meiro do Regulamento das Atividades Complementares, constitui
inovação importante para a graduação em Contabilidade na insti-
tuição:

Art. 1º – As Atividades Complementares têm por finalidade complemen-
tar a formação acadêmica do aluno do Curso de Ciências Contábeis am-
pliando seu conhecimento teórico-prático e propiciando a ele condições
de realizar, concomitantemente às disciplinas da grade curricular, ativi-
dades autônomas e flexíveis centradas em temáticas contábeis e afins, que
contribuam para a formação pessoal, social e profissional do futuro ba-
charel em Ciências Contábeis.

b) Inclusão do Trabalho de Conclusão de Curso, que no seu regula-
mento, é conceituado como:

Art. 1º – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se num
componente curricular do Curso de Ciências Contábeis onde serão de-
senvolvidas atividades de cunho científico que deverão culminar com a
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produção de um trabalho de natureza científica, a saber, a elaboração de
trabalho monográfico – MONOGRAFIA.

c) O Estágio Supervisionado fora reestruturado e diminuiu sua carga
horária de 240 horas para 150, e é definido em seu regulamento
como:

Art. 1º – O Estágio Curricular é um procedimento didático-pedagó-
gico constituído por trabalhos práticos supervisionados, fora do am-
biente acadêmico, sendo uma atividade obrigatória, integrante do
Curso de Ciências Contábeis e desenvolvido em colaboração com
empresas, instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
cooperativas e profissionais liberais, de caráter público ou privado,
sob condições programadas previamente, com a orientação de um
docente e a supervisão de um profissional contábil habilitado medi-
ante aceite da coordenação, sem assumir um caráter de especializa-
ção.

d) As disciplinas em sequência dupla foram descasadas (exceção de
Contabilidade Introdutória).

e) Adicionaram-se disciplinas novas.

f) Tornaram-se obrigatórias disciplinas antes optativas e o inverso tam-
bém foi realizado e aumentou de duas para quatro o número de
disciplinas optativas a serem obrigatoriamente cursadas pelo gradu-
ando num rol de 13 disciplinas propostas, anteriormente eram 11.
Exemplo de disciplina que se tornou obrigatória é Contabilidade
Agropecuária e o inverso aconteceu com as disciplinas Análise Quan-
titativa e Processo Decisório (AQPD), Contabilidade Industrial e
Contabilidade Bancária, esta passou a se denominar Contabilidade
de Instituições Financeiras.

g) Exclusão de disciplinas do currículo como Contabilidade Comercial
II, Estrutura e Análise das Organizações Contábeis (EAOC) I e II,
Metodologia da Pesquisa Científica (MPC), Organização Sistemas e
Métodos (OSM), Contabilidade Nacional, Contabilidade dos Trans-
portes, Contabilidade da Pecuária, Contabilidade de Seguros e Sis-
temas de Informações Gerenciais.
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h) Mudança na denominação de disciplinas com alterações mínimas
em sua ementa ou nenhuma alteração.

i) Aumento da carga horária do curso de 3 000 para 3 180 horas.

CONSIDERAÇÕES

A educação moraliza o homem e a Contabilidade participa do pro-
cesso de promoção humana, a partir do momento em que aclara as ideias
em torno do patrimônio, objeto desta ciência. Existe uma necessidade
imperiosa de se divulgar, ou seja, popularizar a Ciência Contábil para que
as pessoas sejam capazes de fazer uso do patrimônio e não o contrário que
é, justamente, ser usado por ele. No ser objeto do patrimônio, o homem
acabará se tornando avarento ou perdulário. O primeiro condicionamento
é característico de quem valoriza para mais o patrimônio que detém. No
segundo, o homem acabará por não conceder valor ao patrimônio, o que
lhe será uma problemática na vida. Nem perdularidade, nem avareza, mas
a devida valoração do patrimônio de forma a atender as necessidades hu-
manas, adequadamente. Há uma necessidade de se trabalhar a autonomia
no indivíduo para que ele perceba a imperiosa necessidade de sendo se-
nhor de si avançar no bom uso dos bens, direitos e obrigações que consti-
tuem o seu patrimônio.

Este artigo sobre o curso de Ciências Contábeis não esgota a neces-
sidade de lançar luzes sobre o currículo e a didática aplicados nesse curso.
As Ciências da Educação podem oferecer muito ao quotidiano dos cursos
de Ciências Contábeis espalhados por este vasto país. Este estudo trata de
uma singela contribuição para esse campo ainda tão pouco explorado em
pesquisas científicas. Eis a contribuição que nos foi possível construir.

Unindo as considerações traçadas por docentes, discentes e funci-
onários, é possível observar que ambos atribuem conceito de aceitável ao
currículo de 1999. No entanto, estas pessoas consultadas apresentam os
seus anseios de mudanças. Essas desejadas mudanças foram relativamente
atendidas na matriz curricular seguinte, ou seja, a de 2007.

É válido registrar que os docentes se queixam da ausência de
capacitações periódicas nas unidades departamentais em que estão lotados,
o que faz com que eles tenham que realizar uma busca solitária da aprendi-
zagem no campo da didática de ensino e da avaliação da aprendizagem.
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Isso acarreta maior dificuldade na transição de contador-professor para
professor-contador.
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