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RESUMO 
  Existe alguma relação entre os estilos de aprendizagem e o desempenho dos 
alunos do curso de Ciências Contábeis do ICHS (Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais) da Universidade Federal Fluminense?  

No ambiente educacional os indivíduos reagem diferentemente a assimilação dos 
conteúdos, identificar estas características e explorá-las, usando metodologias 
apropriadas e diversificadas aplicadas ao grupo, levaria a um aumento no desempenho 
individual dos alunos? 

Muitas teorias são propostas, para se definir um modelo, são concepções 
diferentes de estilo de aprendizagem. Algumas são citadas neste trabalho de abordagem 
quantitativa, com objetivo exploratório. Foram aplicados questionários no período de 
janeiro à fevereiro de 2016, aos alunos do curso de Ciências Contábeis do ICHS 
(Instituto de Ciências Humanas e Sociais) à partir do segundo período. 

O questionário composto de duas partes, a primeira objetiva verificar o perfil 
sócio econômico do aluno, a segunda parte do questionário é composto do Inventário 
dos Estilos de aprendizagem de Kolb. 

O estilo de aprendizagem dos alunos respondentes, foi determinado como a 
variável independente, na verificação do impacto no desempenho acadêmico do aluno, 
representado pelo Coeficiente de Rendimento (CR), assim sendo, o CR foi determinado 
como a variável dependente. 
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ABSTRACT 
 

 Is there a relationship between learning styles and performance of students of 
the Accounting Sciences course in the ICHS (Institute of Humanities and Social 
Sciences), Universidade Federal Fluminense? 
 In the educational environment individuals react differently to assimilate the 
contents, identify these features and exploit them, using appropriate and varied 
methodologies applied to the group, would lead to an increase in the performance of 
individual students? 
 Many theories have tried proposing a model of different conceptions of 
learning style. Some are cited in this quantitative approach paper with exploratory 
objective. Questionnaires were used in the period of January and February 2016, with 
the Accounting students of ICHS starting the second period. 
 The questionnaire consists of two parts, the first to check the economic profile 
of the student member, and the second part of the questionnaire consists of the Kolb 
learning styles Inventory. 
 The learning style of student was determined as the independent variable, the 
verification of the impact on the academic performance of the student, represented by 
the yield coefficient (CR), therefore, the CR was determined as the dependent variable. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O ensino de ciências contábeis evoluiu nos últimos tempos a fim de atender as 
exigências e complexidades do mundo dos negócios e seu ambiente social e econômico, 
formando profissionais qualificados, críticos e éticos, para atuar nos diversos campos do 
mercado. 

O profissional contábil evoluiu em respostas às demandas de seu ambiente, a 
normatização e fiscalização da profissão, as novas tecnologias que alteraram 
significativamente todos os procedimentos e rotinas contábeis, aliadas à globalização e 
ao crescimento da economia, fez com que a profissão contábil se tornasse 
multidisciplinar, e imprescindível nas empresas. 

O profissional contábil moderno tem perfil empreendedor, dinâmico e profundo 
conhecedor da legislação e normas que regem a contabilidade no Brasil e no mundo, 
podendo atuar em diversos segmentos, como contador, gestor, fiscal, analista, auditor, 
consultor, professor, escritor e ainda abrir sua própria empresa contábil. 

Para atender a demanda por profissionais mais especializados, as universidades 
como disseminadores de conhecimento e informação tiveram que implantar um novo 
modelo de ensino, desafiando-se a planejar os cursos de forma sistêmica e integrada, 
inovadores e incentivadores da participação ativa dos alunos, desenvolvendo nos 
mesmos a atitude e a habilidade da pesquisa, pois, sendo o sistema ensino aprendizagem 
complexo, ele envolve a instituição e seu ambiente, o professor e o aluno.  

Os discentes aprendem de forma diferente, pois, existem muitas variáveis que 
interferem no seu desempenho, justificando o interesse de diversos pesquisadores pelo 
processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, a identificação dos estilos pode 
melhorar a compreensão de todo o processo, e identificar as características inerentes aos 
estilos pode propiciar a utilização das melhores estratégias e as mais indicadas às 
necessidades de cada grupo. 

Dessa forma, levanta-se o problema de pesquisa: Se os estilos de aprendizagem 
interferem no rendimento dos alunos do curso de Ciências Contábeis do ICHS-UFF? 
Existe alguma relação dos estilos de aprendizagem com o desempenho acadêmico? 
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OBJETIVOS 
 

Diante do exposto, define-se como objetivo geral: Verificar se os estilos de 
aprendizagem interferem no desempenho dos alunos de graduação do curso de Ciências 
Contábeis da ICHS-UFF. 

Especificamente, o trabalho objetiva:  
 Apresentar o panorama do ensino de contabilidade;  
 Analisar os aspectos da formação do profissional contábil; 
 Relacionar os fatores que impactam no desempenho acadêmico; 
 Analisar o processo de ensino-aprendizagem;  
 Identificar os estilos existentes no grupo de pesquisa; 
 Verificar a existência de algum estilo de aprendizagem predominante no 

grupo de pesquisa; 
 Analisar a existência de relação entre estilos de aprendizagem e o 

desempenho acadêmico no grupo de pesquisa. 
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JUSTIFICATIVA 
 

A proposição deste trabalho, focado na área educacional, vai de encontro às 
abordagens contemporâneas que tratam dos estilos de aprendizagem no ensino superior, 
pois, no ambiente educacional percebe-se a existência de grupos com características 
semelhantes, e, que os canais de percepção e processamento de informação não são os 
mesmos. Isso significa que os indivíduos possuem diferentes preferências nas formas de 
perceber e processar as informações, ou seja, estilos de aprendizagem diferentes 
(SILVA e NETO, 2010). 

Conforme Dunn (1987) apud Cerqueira (2000, p.37) quando os estilos de 
aprendizagem são conhecidos e respeitados, proporcionam um processo de ensino e 
aprendizagem harmonioso, que reduzem os problemas de indisciplina e aumentam o 
aproveitamento acadêmico. 

 A formação do contador é discutida por diversos organismos contábeis 
internacionais, com destaque para o IFAC (International Federation of Accounting) e a 
ONU – Organização das Nações Unidas, por meio do ISAR (Intergovernmental 
Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting), 
subordinado a UNCTAD (Intergovernmental Working Group of Experts on 
International Standards of Accounting and Reporting) (SILVA e SOUZA, 2008, p. 2);  

Neste sentido, estrutura-se o trabalho em cinco seções, além desta introdução, 
apresenta-se o referencial teórico sobre: ensino da contabilidade no Brasil, a profissão 
contábil no Brasil, competências e habilidades no ensino da contabilidade, novos 
desafios do ensino contábil, Perfil desejado, competências e habilidades do formando 
em Ciências Contábeis e os estilos de aprendizagem. Posteriormente são apresentados 
os procedimentos metodológicos, resultados e conclusão. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Ensino de Contabilidade no Brasil 
 
  No Brasil, em 1809, foi instituída a Aula de Comércio, no governo de D. João, 
de acordo com Peleias (2007), tinha objetivo de formar alunos em práticas contábeis e 
mercantis, preparando-os para exercer atividades nas repartições públicas e empresas 
privadas. Possivelmente, por influência portuguesa, já que Brasil e Portugal mantinham 
relações comerciais 

Em meados do século XIX, o surgimento do código comercial, aliado as novas 
perspectivas e demandas econômicas, tais como: a exportação do café, o aumento dos 
investimentos estrangeiros, do comércio exterior, a expansão das estradas de ferro e 
serviços urbanos, influenciam a reorganização da Aula de Comércio da Corte, fazendo 
com que os estudos da área contábil se reestruturassem. Peleias (2006) 

Em 14 de Maio de 1856 o   Decreto nº 1763, determinou que a Aula de 
Comércio da corte, passaria a se chamar Instituto Comercial do Rio de Janeiro. O curso 
passaria a ter dois anos de duração e contar com as seguintes cadeiras: contabilidade e 
escrituração mercantil, geografia, estatística comercial, direito mercantil, economia 
política, caligrafia e desenho linear, (Peleias I.,2007) 

Alguns anos mais tarde, para adequar o curso aos demais cursos de nível 
superior do país, foi alterada a carga horária para três anos, e posteriormente para quatro 
anos, instituindo-se também novos procedimentos para admissão de alunos e 
professores, período letivo e disciplinas a serem cursadas, porém, mesmo com as 
alterações e estímulos, o curso foi extinto em 1879, devido à escassez de demanda e a 
alegação de contenção de despesas. 

Tais iniciativas não atraíram expressiva frequência, seja porque estão vazadas 
no contexto elitista da organização educacional do país, seja pelas dimensões 
ainda exíguas das camadas médias da população. Todavia, o empenho 
continuado para a reformulação está a indicar o idealismo dos dirigentes do 
império, no sentido de preservar o ensino comercial na capital do país. 
Comprovar também o interesse apoucado que despertava o fato de que apenas 
21 alunos integravam o corpo discente das Aulas de Comércio da Corte 
(segundo Canabrava, 1985:26). 
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Com o fim do império, a chegada de imigrantes de diversas nacionalidades e a 
transição do Brasil com a economia baseada essencialmente na agricultura para um 
período industrial, embora que tardio, se encontrava num padrão muito abaixo quando 
comparado aos países desenvolvidos, o cenário educacional seguia ainda o modelo do 
período imperial, onde apenas a classe dirigente frequentava o ensino secundário e 
superior,  

O sistema educacional brasileiro passou por diversas transformações no período 
republicano. Alguns fatores alavancaram seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, assim 
como:  o surgimento de novas classes sociais, formada principalmente pela chegada dos 
imigrantes, a adoção do regime republicano, o federalismo e a urbanização das cidades. 

Independentemente da classe a que pertenciam todos começaram a acreditar no 
investimento em educação como meio de atingir a tão desejada ascensão social. O novo 
modelo educacional formava doutores, preparava os jovens para desenvolver atividades 
na área da política, e para os mais pobres a oportunidade de amenizar a situação de 
empobrecimento a que estavam destinados. 

A estrutura de ensino ainda assim, permaneceria inalterada, para o povo as 
escolas primárias e os cursos técnico-profissional, para a elite o secundário e os cursos 
superiores. 

Em março de 1891, foi fundada a primeira academia de comércio, em Juiz de 
Fora, sob a coordenação de Francisco Baptista de Oliveira. A academia tinha um curso 
preparatório e outro superior. Estes cursos foram extintos alguns ano mais tarde. A 
academia atualmente é representada pela Faculdade de Ciências e Econômicas da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. (Peleias,2007) 

Para atender a demanda de se criar especialistas nas áreas de finanças e 
contabilidade, foi criada, a Escola Prática de Comércio em 1902, assim como, os cursos 
de Guarda-Livros e Perito-Contador. Em 1905 foi alterado seu nome para Escola de 
Comércio de São Paulo, e em, 1907 pra Escola de Comércio Álvares Penteado, que foi 
um dos seus fundadores.  

Seguiram a fundação da Escola de Comércio Mackenzie College, (no mesmo 
ano); Instituto Paulista de Contabilidade (1919). 
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A crise de 1929 fez cair a demanda pelos produtos agrícolas que o Brasil 
exportava, principalmente o café, atingindo a economia do país, porém, a atividade 
industrial que já vinha se expandindo fez surgir novos ramos industriais e impulsionar 
os já existentes, principalmente com a mudança de captação de recursos, que neste novo 
contexto, passou a contar com a participação do Estado e também do capital 
multinacional. 

Segundo, Carlos Eduardo barros Leite (2005), essa fase de industrialização 
exigia uma estruturação do sistema educacional, em todos os níveis, era dever do Estado 
promover educação de boa qualidade para todos. Em 1930 criou-se o Ministério da 
Educação e Saúde, e, vários decretos implantados foram importantes para o ensino no 
Brasil. O mais importante para a classe contábil foi o Decreto 20.158 de 30/07/1931, 
que organizou o ensino comercial, regulamentou a profissão de contador, porém, só em 
1945, a profissão contábil foi considerada de nível superior. 

Alguns acontecimentos foram marcos para a história da contabilidade no Brasil 
 Lei 1.401/1951- desmembramento do curso de ciências contábeis e atuariais, 

permitindo o título de bacharel em ciências contábeis. 
 Lei 3.384/1958 - Guarda-Livros passa a ser denominado Técnico de 

Contabilidade. 
 Em 1961, criação da Universidade de Brasília, com a proposta de incentivar a 

pesquisa no ensino universitário. 
 Lei 4.024/61 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
 Parecer 397/62 - currículo mínimo, fixação de conteúdo e duração do curso de 

Ciências Contábeis. Baseados na Lei de Diretrizes e Bases de 1961. 
 Em 1971 - Fusão do Instituto dos Contadores Públicos do Brasil (ICPB), com o 

Instituto Brasileiro de Auditores Independentes (Ibiá). Foi criado o (IAIB) 
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, que em 1982, passou a se 
chamar (IBRACON), Instituo Brasileiro de Contadores. Em 2001, voltou ao seu 
nome original, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, com a mesma 
sigla, (Ibracon). 

 Lei 5.540/68 - Alterou a LDB de 1961 em relação ao ensino superior. 
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 1970 - primeiro mestrado em contabilidade no país, oferecido pela Universidade 
de São Paulo (USP). 

 1978 - a Pontifícia Universidade Católica (PUC), implantou a pós-graduação em 
ciências financeiras e contábeis nível de mestrado.  

 1978 - foi criado na Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP, o 
primeiro doutorado em ciências contábeis do país. 

 1984= Fundação Getúlio Vargas (FGV), cria o mestrado em ciências contábeis, 
transferido posteriormente para a Uerj. 

 Constituição de 1988 - Art. 214 - PNE (Plano Nacional da Educação) - Grande 
avanço na educação, promulgando gratuidade do ensino público, em todos os 
seus níveis, em estabelecimentos oficiais, autonomia universitária, valorização 
dos profissionais de ensino, com planos de carreira para o magistério superior, e, 
principalmente, melhoria de qualidade do atendimento à educação, à formação 
para o trabalho e à promoção humanística, científica e tecnológica do país. 

 Em 05 de Outubro de 1992, o Conselho Federal de Educação estabeleceu um 
currículo mínimo, assim como, carga horária mínima para o curso de graduação 
em ciências Contábeis. 

 Lei 9.131/95 - onde o MEC criou a avaliação dos cursos superiores. O Provão, 
hoje, chamado Enade.  

 Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cujo objetivo foi 
fixar as diretrizes e bases da educação nacional, também definir a hierarquia da 
legislação educacional. Criou os institutos superiores de educação, e, definiu a 
universidade como uma instituição pluridisciplinar, com 1/3 docentes pós-
graduados strícto sensu e 1/3 em regime de tempo integral.  

 Resolução 853 de 28 de junho de 1999, do CFC (Conselho Federal de 
Contabilidade), institui o Exame de Suficiência como um dos requisitos para a 
obtenção do registro profissional nos conselhos regionais de contabilidade 
(CRCs). 

 Portaria 3.018/2001 - estabeleceu as diretrizes para a avaliação do curso de 
ciências contábeis. A primeira avaliação do curso só aconteceu em 2002, seis 
anos depois da implantação da Lei 9.131. 
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2.2 A profissão contábil no Brasil 
A evolução da profissão contábil no Brasil, desde o guarda livros, que era o 

responsável em cuidar dos registros das transações comerciais até o contador deste 
início de século XXI, preocupado em aperfeiçoar-se e se manter atualizado para atender 
as constantes modificações impostas pela legislação e exigências das transações 
comerciais com o resto do mundo, aconteceu lentamente durante um período de tempo, 
porém, o avanço tecnológico, aliado a globalização exigiu que este processo se tornasse 
muito mais ágil e prático. 

A forma de efetuar os registros contábeis e elaborar as demonstrações e 
relatórios, necessitaram se adaptar para acompanhar esse momento evolutivo, 
alavancada, principalmente, pelo aumento crescente das transações comerciais e 
financeiras. 

Segundo Hendriksen & Breda (1999, p.38): A Contabilidade desenvolveu-se em 
resposta a mudanças no ambiente, novas descobertas e progressos tecnológicos. Não há 
motivo para crer que a Contabilidade não continue a evoluir em resposta a mudanças 
que estamos observando em nossos tempos. 

A escrituração que a principio utilizava o processo manual, passa pelo sistema 
mecanizado e finalmente informatizado, modelo atual que permite agilidade ao acesso ä 
informação, favorecendo a transparência e fiscalização 

O marco decisivo nesta evolução histórica do profissional contábil, foi a criação 
do Conselho Federal de Contabilidade, através do Decreto-lei n 9.295, de 27 de maio de 
1946, que teve por objetivo orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão, 
definindo atribuições dos contadores, técnicos de contabilidade e guarda-livros. 

O referido Decreto-Lei também estabeleceu duas categorias profissionais, o 
técnico em Contabilidade e o contador, sendo registrados junto aos conselhos 
regionais em observância a legislação vigente, mas sendo respeitados os 
direitos adquiridos através de legislações anteriores (MACHADO, 1982). 

Outro fator que influenciou e modificou o pensar contábil foi a regulamentação 
ética da profissão, em 4 de setembro de 1970, com a publicação da Resolução CFC nº 
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290, instituindo o Código de Ética Profissional do Contabilista, revogado em 10 de 
outubro de 1996, através da Resolução nº 803.  

Posteriormente foram introduzidas outras alterações em 1997 e 2002.  O Código 
de ética define regras a serem seguidas e punições a quem as transgredi-las dado a 
responsabilidade do profissional contábil ao produzir informações que vão servir de 
base para tomada de decisões das entidades, para o fisco, investidores, clientes, 
influenciando a vidas de todos os usuários de que dela se orientar. 

A introdução da internet, os avanços tecnológicos propiciaram muitas mudanças 
nos procedimentos contábeis, não há como pensar em contabilidade sem essa 
ferramenta, que permite a transmissão de dados em frações de segundos, agilizando a 
comunicação entre usuários em qualquer parte do mundo. 

Para PADOVESE (2000:43) “informação é o dado que foi processado e 
armazenado de forma compreensível para seu receptor e que apresenta valor 
real ou percebido para suas decisões correntes ou prospectivas.” 

O sistema de informações é um dos componentes disseminadores da informação 
contábil, fazendo a interligação tanto dos usuários internos, quanto dos usuários 
externos.  Os gestores se utilizam da informação contábil como ferramenta auxiliar nas 
tomadas de decisão, pois a informação contábil que era conhecida apenas quando se 
apresentavam os relatórios no final do exercício, passa a ser diária, ou em tempo real, a 
cada transação financeira ou decisão tomada. 

Para CRUZ (2000, p.24): “Tecnologia da informação é todo e qualquer 
dispositivo que tenha capacidade para tratar dado e ou informações, tanto de 
forma sistêmica como esporádica, quer esteja aplicada no produto, quer esteja 
aplicada no processo” 

Os avanços tecnológicos e a utilização de sistemas favoreceram também a 
inibição de fraudes, haja vista que, quanto maior a transparência das informações, 
melhor e mais eficiente será o controle, padronizando a forma de trabalhar dos 
profissionais contábeis, auferindo-lhes mais credibilidade e valor. 

A tecnologia que antes amedrontava a classe, hoje é sua aliada, novas tendências 
de mercado surgiram pós informatização. A profissão de contador se tornou 
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multidisciplinar, nas empresas pode desempenhar várias funções: como analista de 
custos e financeiro, auditor, analista de projetos e outros, e, é hoje elemento 
imprescindível no cenário nas tomadas de decisão, pois usa suas habilidades específicas 
nas análises das demonstrações e relatórios contábeis financeiros e avaliações 
patrimoniais.  

Ao profissional contábil coube evoluir, para acompanhar essa remodelada 
ciência. Neste novo cenário não cabe mais o profissional guarda livros, renasce o pensar 
contábil, porque os sistemas são capazes de lidar com as rotinas contábeis, desde os 
lançamentos, demonstrações, relatórios até as estatísticas, e o profissional que não se 
capacitar será descartado. 

“O profissional contábil, como um elemento que integra a organização, 
também está inserido nesse contexto, e vem sofrendo uma forte pressão diante 
das mudanças, pois a sua função está sendo reformulada a cada passo desse 
processo de transformação. Esse profissional deve buscar alternativas para 
agregar valor não só a empresa com ao seu trabalho, utilizando a Tecnologia da 
Informação como uma aliada na aquisição e desenvolvimento de 
competências” (Barbosa, 2000, p.2). 

Esse profissional contábil moderno, para atender o mercado necessita, ter perfil 
empreendedor, dinâmico, analisador, conhecedor dos sistemas que utiliza e seu 
funcionamento, conhecer a legislação e as normas que regem a contabilidade no Brasil e 
no mundo. 
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2.3 Competências e habilidades no ensino de Contabilidade 
 

A contabilidade é uma das áreas que mais evoluíram nas últimas décadas. De 
acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), no Brasil existem mais de 500 
mil profissionais registrados. 

 
Em seu artigo “Contabilista - Profissão do presente e do Futuro”, Júlio Zanluca, 

diz que: 
“Nós, contabilistas, servimos à sociedade, aos empresários, às entidades sociais, 

culturais e filantrópicas, aos governos (federal, estaduais e municipais), aos 
investidores, ao judiciário. Somos em torno de 500.000 profissionais no Brasil (dados 
do Conselho Federal de Contabilidade) - entre Técnicos de Contabilidade e Contadores 
– se bem que ainda não tivemos um justo reconhecimento de nossos relevantes serviços, 
pela sociedade como um todo”. 

O profissional contábil além de ter sua própria empresa contábil, está apto a prestar 
serviços em empresas públicas, privadas, não governamentais, e ainda pode atuar em 
diversas áreas afins, como: 

 Perito Contábil - O perito é o profissional contábil em situação regular no CRC 
(Conselho Regional de Contabilidade), indicado pelo juiz ou pelas partes para 
emitir laudos para a solução de litígios. 
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 Fiscalização - a fiscalização de contribuintes, sejam eles empresas privadas ou 
públicas; 

  
 Gestão de Empresas privadas -  Análise de projetos e de contratos, análise de 

estatísticas econômico financeiras, análise de políticas de mercado e políticas 
fiscais e tributárias, gestor de sua própria empresa; 

 
 Gestor Público - projetos e orçamentos públicos, estatística econômico 

financeiras, políticas fiscais e tributárias, análises de cenários; 
 

 Auditoria -  O profissional com formação acadêmica em Ciências Contábeis - 
Ensino Superior, inscrito no CRC, poderá auditar e emitir o parecer de 
entidades; 

 Professor/Pesquisador - Universidades, cursos de atualização profissional, 
desenvolvimento de pesquisas contábeis, cursos de mestrado e doutorado, 
escritor, etc.; 

 Consultorias - especialização em áreas afins, como atuarias, tributárias, 
ambientais, etc. 

2.4 Novos desafios do ensino contábil  
 

O objetivo básico da Contabilidade é o “fornecimento de informações 
econômicas para vários usuários, de forma que propiciem decisões racionais” 
(IUDÍCIBUS, 2000, p. 23) 

Segundo Cosenza (2001) “as universidades terão que se esforçar por implantar 
um modelo de ensino voltado para ajudar o aluno a “aprender a aprender”, uma vez que, 
somente assim, esses futuros profissionais da área contábil terão condições de sucesso 
nessa sociedade que estará sempre em dinâmica mudança” 

De acordo com Peleias, 2006, o ensino superior terá que formar egressos além 
de preparados para o mercado, com visão crítica e conhecedores de todo esses 
movimentos de renovação das universidades em cumprir o seu papel de disseminadores 
de conhecimento e informações. 
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Esses são alguns desafios a serem enfrentados pelas instituições, citados por 
Peleias 2006, e de acordo com Bordenave e Pereira. 

 Ter uma visão integral dos problemas que afetam o ensino; 
 Compreender o processo de aprendizagem; 
 Conhecer melhor o aluno como pessoa e membro de uma comunidade; 
 Planejar os cursos em forma sistêmica e integrada; 
 Ensinar os alunos a estudar e aprender; 
 Saber como introduzir inovações; 
 Incentivar a participação ativa dos alunos (percebe-se, atualmente, sensível 

melhora neste quesito); 
 Melhorar a comunicação professor/aluno; 
 Desenvolver nos alunos a atitude e a habilidade da pesquisa; 
 Racionalizar a avaliação; 
 Criar unidades de apoio pedagógico. 

Muitos cursos enfrentam outros problemas, segundo Peleias, 2006, os programas 
das disciplinas contém excessiva cobertura de conteúdo, não são integrados com outras 
disciplinas, são mal distribuídos em relação ao número de aulas. 

Os acervos são desatualizados e desproporcionais ao número de alunos, os 
laboratórios não atendem à demanda, entre outros. 

Peleias, 2006, em seu livro, Didática do Ensino da Contabilidade, aponta o 
momento especial que o ensino superior brasileiro está vivendo com o aumento do 
número de Instituições e com a valorização dos profissionais de nível superior no 
mercado de trabalho, no entanto, as instituições de ensino superior vem atravessando 
momentos de turbulência que as obrigam a enfrentar grandes desafios, para atender as 
necessidades citadas: 

 Inserir padrões palpáveis de qualidade em toda a cadeia de valor do ensino, 
para que as instituições possam cumprir sua missão e garantir sua 
continuidade; 

 Ajustar os processos educacionais, administrativos e financeiros das 
instituições, visando a otimização de recursos e o alcance duradouro de 
melhores resultados; 
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 Prover uma estrutura educacional que permita transformar os estudantes em 
profissionais competentes para um mercado em constante evolução, 
inserindo-os na sociedade do conhecimento. 

De acordo com a Proposta nacional de conteúdo para o curso de graduação em 
Ciências Contábeis, em sua segunda edição, o conteúdo do curso deverá contemplar as 
seguintes disciplinas: Contabilidade Básica; Estrutura das Demonstrações Contábeis; 
Contabilidade Societária; Teoria Geral da Contabilidade; Perícia, Avaliação e 
Arbitragem; Contabilidade Avançada; Contabilidade de Custos; Apuração e Análise de 
Custos; Auditoria; Controladoria; Gestão de Finanças Públicas; Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público; Planejamento e Contabilidade Tributária; Contabilidade Internacional; 
Responsabilidade Social; Análise de Projetos e Orçamento Empresarial; Análise das 
Demonstrações Contábeis; Empreendedorismo; Mercado de Capitais; Finanças 
Empresariais; Sistemas de Informação Gerencial. 
 
 
2.5 Perfil desejado, competências e habilidades do formando em Ciências 
Contábeis 
 

Segundo Peleias (2006), e, de acordo com Diário Oficial da União de 
28/12/2004, Seção 1,página 15, “Art. 3º O curso de graduação em Ciências Contábeis 
deve ensejar condições para que o futuro CONTADOR”, esteja apto a dominar as 
responsabilidades funcionais em auditoria, perícia, arbitragens, atuarias, financeiras e 
patrimoniais com pleno conhecimento de inovações tecnológicas, e ainda, ter 
capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações organizacionais com o 
advento da tecnologia da informação. 
No Art. 4o diz que quanto às competências e habilidades, segundo Peleias (2006) os 
bacharéis em Ciências Contábeis deverão ser capazes de: 

 Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e 
Atuarias; 

 Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil; 
 Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e 

eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais; 
 Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis; 
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 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; 

 exercer suas  responsabilidades com expressivo domínio das funções contábeis 
incluindo  noções de atividades  atuarias e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes 
econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou 
institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, 
aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, gerando 
também informações  para a tomada de decisão, organização e atitudes e 
construção de valores orientados para a cidadania; 

 Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle 
gerencial, revelando capacidade crítico-analítica para avaliar as implicações 
organizacionais com a tecnologia da informação; 

 Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são 
prescritas através da legislação específica, revelando domínios adequados aos 
diferentes modelos organizacionais. 

3. ENSINO, APRENDIZAGEM E ESTILOS DE APRENDIZAGEM 
3.1 O processo de ensino-aprendizagem 
 

Não há na literatura um consenso sobre como se dá a aprendizagem (WINKLER 
et al, 2012). Contudo, são conhecidas diversas abordagens teóricas que procuram 
explicar como ocorrem os processos de ensino e aprendizagem, em muitas ocasiões, 
com visões contrárias. 

Apesar de estarem empregados juntos, ensino e aprendizagem possuem 
conceitos distintos. Ao passo que o ensino está voltado para o trabalho do professor na 
busca da transmissão de conhecimentos, a aprendizagem está relacionada ao processo 
de assimilação de conhecimentos por parte daquele que aprende, o que pode vir a 
ocorrer independentemente de qualquer processo de ensino (WINKLER et al, 2012). 
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O ensino-aprendizagem existe pela interação entre os elementos fundamentais 
do ambiente educacional: instituição, professor, aluno e conteúdo, Winkler et al 
complementa: 

 
O processo de ensino-aprendizagem compreende um conjunto de ações que 
envolvem pessoas, técnicas e instrumentos cujo objetivo é a construção de 
conhecimento para os indivíduos que não o dominam. Trata-se, assim, de 
construção e não de mera transferência de conhecimentos para uma plateia 
ávida por informações. Não se trata de um grupo de pessoas sentadas, 
predispostas a ouvir, enquanto há outro indivíduo supostamente iluminado, 
provido de saber, com a tarefa de repassar as informações para atender as 
expectativas daqueles indivíduos (WINKLER et al (2012, p.46).  

A aprendizagem é um processo cognitivo pelo qual o indivíduo obtém 
conhecimentos e se torna capacitado para interagir com o mundo (SILVA, 2006). É 
necessário reconhecer que os indivíduos não são meros receptores de informação, são 
ativos e construtivos (BERTOLINI e SILVA, 2005), e dessa forma exige que se 
ultrapasse a ideia de aprendizagem baseada no conceito de estímulo, resposta e reforços. 
É necessário um processo construído na aprendizagem significativa, mudança 
conceitual e construtivismo (WINKLER et al, 2012).  
Para Moreira (2010, p. 2)  

 
A aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre 
conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-
literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem 
significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos 
significados ou maior estabilidade cognitiva. 
 Bordenave e Pereira (2002, p. 42) apud Beck e Raush (2014, p. 44) apresentam 

um esquema, representado na Figura 2, em que retratam o processo cíclico de ensino-
aprendizagem. 
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Figura 1 - Esquema básico do processo de ensino 

 
A figura é dividida em estágios ou fases, onde no primeiro estágio é centrado no 

aluno. Partindo do preceito que o aluno carrega em si experiências, vivências 
consubstanciadas que lhe conferiram, ou mesmo conferem certo entendimento acerca de 
determinado assunto. Este aspecto é contemplado pela abordagem vygotskyana, que 
reconhece o desenvolvimento humano, como resultado de trocas recíprocas 
estabelecidas durante toda a vida, entre o sujeito e o meio, em que cada aspecto 
influencia o outro (Beck e Raush, 2014, p. 44). 

A função do professor reside nesse ponto, regulada na constatação da fase atual 
do aluno em relação a um determinado assunto, o que na abordagem vygotskyana é 
representado pela criação de Zonas de Desenvolvimento Proximal (ZPD’s). O professor 
atua nas ZPD’s ocasionando aos alunos conteúdos e mensagens por meio de situações 
de aprendizagem, intervindo e mediando a relação dos alunos com o conhecimento, 
provocando avanços que não aconteceriam espontaneamente. 

O processo cíclico de ensino-aprendizagem iniciado pela identificação da Zona 
Proximal de Desenvolvimento (ZPD) dos alunos em relação aos objetivos educativos 
esperados, exposição dos alunos aos conteúdos, mensagens e experiências que abarcam 
estes objetivos, tendo como foco à expansão do conhecimento dos alunos, e 
consequentemente a expansão e criação de novas (ZPD’s), reiniciando o processo 
ensino-aprendizado em um novo estágio. 

E nesse panorama, Bordenave e Pereira (2002) apud Beck e Raush (2014) 
destacam os principais fatores que influenciam a lacuna entre o ensino e a efetiva 
aprendizagem: 
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 Aluno: envolve as variáveis relacionadas às suas motivações pessoais e 
profissionais, voltadas ao anseio e interesse em aprender; ao 
conhecimento prévio que o acompanha, ou seja, experiências 
profissionais, estudos, bem como a relação estabelecida com o professor 
e a atitude do aluno para com o desenvolvimento de seu conhecimento, 
através da dedicação, participação em sala, elaboração de trabalhos, 
estudos extraclasse, entre outros. 

 Assunto: abrange a estrutura, a forma e sequência lógica em que ocorrerá 
esse processo; e 

 Docente: remetem ao posicionamento do professor diante dos alunos, 
pela sua organização na prática do ensino, utilização dos recursos, 
horários, poder de comunicação, condução do processo avaliativo, 
incluindo o feedback do desenvolvimento e progressos, e relacionamento 
de forma geral. E ainda o posicionamento perante a própria matéria 
ensinada, voltada à dedicação, conhecimentos e planejamento dos 
assuntos e forma com que os assuntos serão apresentados aos alunos. 

Os fatores destacados por Borde nave e Pereira (2002) foram subdivido em 12 
variáveis, conforme apresentado no Quadro 1. 
 
Quadro 1 - Fatores e variáveis que afetam o processo de ensino 

Aluno Assunto Docente 
-Motivações pessoais e 
profissionais; 
-Conhecimentos prévios; 
-Relacionamento com o 
professor; 
-Atitude com a disciplina. 

-Estrutura: componentes e 
relações; 
-Tipos de aprendizagem 
requeridos; 
-Ordem de apresentação 

-Situação estimuladora 
ambiental; 
-Comunicação verbal de 
instruções; 
-Informação ao aluno sobre seus 
progressos;  
-Relação com o aluno - Atitude 
com a matéria ensinada. 

Fonte: Bordenave e Pereira (2002) apud Beck e Raush (2014, p. 46) 
 
Ainda é importante ressaltar, que docentes e alunos precisam possuir uma 

postura proativa para o processo de ensino-aprendizagem, devido ao fato de algumas 
vezes o ato de aprender é não agradável e interessante, especialmente ponderando que 
cada sujeito possui necessidades particulares e potencialidades que devem ser 
exploradas. Nesse sentido, Bertolini e Silva (2005, p. 52), ao tratarem de educação, 
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mencionam que “[...] implica principalmente em desenvolvimento de potencialidades 
que levam a pessoa a poder pensar, agir refletidamente e tomar decisões a partir de 
necessidades próprias”. 
3.2 Teorias de aprendizagem 
 

Para Cerqueira (2000) têm-se diversas formas de classificar as teorias de 
aprendizagem. A baseada na distinção filosófica entre o modelo empirista e o 
racionalista, e a distinção entre as teorias de aprendizagem estimulo-resposta, ou 
comportamentais e cognitivas. 

Diversos pesquisadores propuseram teorias científicas para a modelagem do 
processo de aprendizagem humano desde Pavlov a Skinner, Gagné, Piaget ou Vygotsky 
e Feuerstein, incluindo ainda Ausubel, Bandura e Novack, até o momento nenhuma 
conseguiu se impor como teoria definitiva, que englobe e explique todas as 
manifestações do comportamento em situações de ensino-aprendizagem (LOPES, 
2002). 

Ainda de acordo com Lopes (2002), embora ocorra a multiplicidade de teorias, 
elas convergem em reconhecer que os processos de ensino aprendizagem desempenham 
papel central no desenvolvimento do indivíduo.  

Diante das diversas teorias, ocasionaram em classificações diferenciadas, sejam 
elas associacionistas, do processamento da informação, construtivistas, interacionistas, 
que oferecem uma sistematização do assunto.  

Assim, conforme Campos (2002) as abordagens comportamental, construtivista 
e a sócio-histórica da aprendizagem, fundamentam o conceito de estilos de 
aprendizagem. 

 
3.2.1. Estilos de aprendizagem 
 

Diversos autores (Kolb, Honey e Munford, Felder e Silverman, Keef) definem 
estilos de aprendizagem de diferentes formas, cada qual influenciado por distintas 
teorias da psicologia, tais como: as teorias de Jung1, de Piagget2 e Vygotsky3.  
                                                           
1 A teoria dos tipos psicológicos, onde distingui duas formas de atitudes/disposição das pessoas em relação ao objeto: a pessoa que 
prefere focar a sua atenção no mundo externo de fatos e pessoas (extroversão), e/ou no mundo interno de representações e 
impressões psíquicas (introversão). 
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Kolb é um autor influenciado pelas teorias cognitivas de Vygotsky e do 
processamento da informação. Já Myers-Briggs defendem que os estilos de 
aprendizagem são os reflexos dos tipos de personalidade. 

Os estilos de aprendizagem podem ser definidos como um conjunto de 
condições por meio do qual os indivíduos concentram-se, entendem, processam e 
transformam uma informação em conhecimento, ou seja, são as predileções na forma de 
captar, organizar e transformar a informação para facilitar a sua compreensão (KOLB, 
1984; CERQUEIRA, 2000; SILVA, 2006). 

Ainda podem ser compreendidos conforme Cerqueira (2000) como a forma que 
o indivíduo percebe e capta as informações, assim como a maneira de escolha para o 
processamento e retenção deste conhecimento indica o estilo individual de aprender. 
Para Schmeck (1982, p. 80 apud CERQUEIRA, 2000, p. 36), estilo de aprendizagem é: 

 
O estilo que um indivíduo manifesta quando se confronta com uma tarefa de 
aprendizagem específica, afirmando que é, também, uma predisposição do 
aluno em adotar uma estratégia particular de aprendizagem, 
independentemente das exigências específicas das tarefas.  

Já Felder e Silverman (1988) deliberam que os estilos de aprendizagem são as 
preferências na forma de perceber, captar, organizar, processar e compreender a 
informação. Honey e Mumford destacam alguns fatores que influenciam na 
aprendizagem: as destrezas de aprendizagem, o tipo de trabalho que o sujeito faz, o 
clima da organizacional, a análise das necessidades de aprendizagem, as oportunidades 
de aprendizagem, a natureza da aprendizagem e a atitude emocional diante do confronto 
aos novos problemas. 

Conceitualmente, o estilo de aprendizagem é a maneira da pessoa se comportar 
durante o processo de aquisição do conhecimento. Para Silva (2006) os estilos de 
aprendizagem estão relacionados a forma particular de adquirir conhecimentos, 
habilidades e atitudes através da experiência ou anos de estudo e seriam como um 
subconjunto dos estilos cognitivos. 
                                                                                                                                                                          
2 A teoria cognitiva, conhecida como o conceito da adaptação biológica, separando os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento. A aprendizagem se dá por meio dos processos de assimilação, acomodação e os esquemas. A aprendizagem é em 
função da experiência, obtida de forma ordenada ou não. Já o desenvolvimento é a aprendizagem de fato, responsável pela formação 
do conhecimento. 
3 A teoria da mediação, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com 
outros indivíduos e com o meio. 
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Assim, dentre as diversas teorias de aprendizagem, existem divergências e ao 
mesmo tempo pontos em comum. Nessa perspectiva, nenhuma delas responde 
plenamente às questões colocadas a respeito dos estilos de aprendizagem devido à vasta 
diversidade de tipos e resultados de aprendizagem nos variados contextos. 
(CERQUEIRA 2000, p. 9). 

De acordo com Basílio e Vasconcelos (2011) identificar os estilos de 
aprendizagem dominantes nos alunos permite ao professor empregar estratégias de 
ensino que se aproximem das preferências dos alunos e, ao mesmo tempo, favoreçam e 
incentivem o desenvolvimento de outros estilos, aumentando a capacidade de 
adaptabilidade e flexibilidade. 

Dessa forma, pode-se entender que os estilos de aprendizagem abordam aspectos 
cognitivos, afetivos, físicos e ambientais, os quais podem facilitar o processo de 
aprendizagem, pois de certa forma influenciam a maneira como o indivíduo se relaciona 
com as condições de aprendizagem. E esta influência pode vir a determinar o sucesso ou 
o fracasso na aprendizagem do discente (KOLB, 1984; CERQUEIRA, 2000; SILVA, 
2006). 

 
3.3. Modelos de avaliação dos Estilos de Aprendizagem 
 

Diversos modelos foram criados e propostos por especialistas para mensurar as 
dimensões dos estilos de aprendizagem e suas tipologias. Cada um desses autores 
apresenta uma concepção diferente de estilos de aprendizagem e, a partir dessa 
concepção, elabora modelos explicativos. Para identificar os estilos de aprendizagem, 
criaram-se os Inventários dos Estilos de Aprendizagem ou Learning Styles Inventories 
(LSI), como por exemplo, de Myers-Briggs (1970), Kolb (1985) e Felder-Soloman 
(1991). 

Em pesquisa realizada por Nogueira (2009) constatou-se que existia 71 modelos, 
contudo os que apresentam maior aceitação e são utilizados em estudos nacionais e 
internacionais com alunos de contabilidade e administração são Kolb, Myers-Briggs e 
Felder-Silverman. 

Para fins deste estudo, foi adotado o Inventário de Estilos de Aprendizagem de 
David Kolb, o qual contempla uma abordagem descritiva de como o indivíduo gera, a 
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partir de sua experiência, os conceitos que guiarão seu comportamento em situações de 
aprendizagem e como ele modifica esses conceitos a fim de aumentar sua eficiência. 

 
3.3.1. Estilos de Aprendizagem segundo o Modelo de Felder-Silverman 
 

Felder e Silverman (1988) definem os estilos de aprendizagem como 
preferências na forma de perceber, captar, organizar, processar e compreender a 
informação. Os autores sintetizaram diversos estudos para formular um modelo de estilo 
de aprendizagem  

Os autores foram influenciados pela teoria de aprendizagem experiencial de 
Kolb e pela teoria de tipos psicológicos de Jung. O modelo de estilo de aprendizagem 
originou-se em 1988, sofrendo alterações posteriores (NOGUEIRA, 2009; DIAS, 
SAUAIA e YOSHIZAKI, 2013). 

Felder e Silverman (1988) defendem que a aprendizagem é um processo de duas 
fases envolvendo a recepção e o processamento da informação. Na primeira (recepção), 
a informação externa (apreendida pelos sentidos) e a informação interna (que surge de 
maneira introspectiva) ficam disponíveis para o indivíduo, que seleciona o material a ser 
processado e ignora o restante (NOGUEIRA, 2009; DIAS, SAUAIA e YOSHIZAKI, 
2013).  

No processamento pode envolver a simples memorização ou raciocínio indutivo 
ou dedutivo, reflexão ou ação, introspecção ou interação com outros indivíduos. O 
resultado é que o material é aprendido de uma forma ou de outra, ou então, não é 
aprendido. De tal modo, finalizam que os estilos de aprendizagem referem-se aos modos 
pelos quais os indivíduos preferem receber e processar as informações. 

O modelo que apresenta cinco dimensões contempla cinco dimensões de estilos 
de aprendizagem: (1) Sensorial/Intuitivo; (2) Sensorial/lntuitivo; (3) Visual/Verbal; (4) 
Sequencial/Global e (5) lntuitivo/Dedutivo. Destas cinco dimensões, duas delas são uma 
réplica de aspectos dos modelos de Myers-Briggs e Kolb. Conforme o Quadro 2. 
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Quadro 2 - Estilos de Felder e Silverman 
Estilos Habilidades dominantes 

Sensorial-intuitivo – baseada na teoria dos tipos psicológicos, das formas como as 
pessoas entendem o que ocorre ao seu redor 

Percepção 

Visual-verbal – os canais pelos quais as pessoas recebem as informações podem ser 
divididos em três tipos, o visual, o auditivo e o sinestésico. Cada pessoa tem 
preferências próprias e tende a captar mais as informações por um dos canais 

Assimilação 

Indutivo-dedutivo – os canais pelos quais as pessoas recebem as informações podem 
ser divididos em três tipos, o visual, o auditivo e o sinestésico. Cada pessoa tem 
preferências próprias e tende a captar mais as informações por um dos canais 

Organização 

Ativo-reflexivo- relacionado com o processo mental pelo qual as informações 
percebidas são convertidas em conhecimento e pode ser dividido em duas 
categorias: ‘experimentação ativa’ e ‘observação reflexiva’. 

Processamento 

Sequencial-global – este estilo classifica as pessoas pela forma como preferem 
abordar um novo assunto. Enquanto algumas pessoas preferem o encadeamento 
sequencial e lógico para o entendimento de um novo conceito, outras se sentem 
perdidas até que tenham tido uma ideia geral do que vai ser ensinado 

Compreensão 

Fonte: Felder e Silverman (1988) 
 
3.3.2. Estilos de Aprendizagem segundo o Modelo de Myers-Briggs 
 

O modelo MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) foi fundamentado na Teoria de 
Jung dos tipos psicológicos, que formula a existência de oito funções psicológicas, 
divididas em processos e atitudes. Defendendo que os estilos de aprendizagem são 
reflexos de seus tipos de personalidade (ALMEIDA, 2010). 

O MBTI mede quatro dimensões de personalidade de indivíduos, orientação para 
a vida (extrovertidos versus introvertidos), percepção (sensoriais versus intuitivos), 
julgamento de ideias (objetivos versus subjetivos), orientação do mundo externo 
(julgadores versus perceptivos). O modelo mensura somente as preferências individuais 
com relação a cada um dos quatro aspectos ou tipos de personalidade (KOVAR, OTT e 
FISHER, 2003; ALMEIDA, 2010). 

O modelo elaborado pelas autoras determina os estilos de aprendizagem, 
agrupando em quatro conjuntos de preferências que resultam em 16 estilos de 
aprendizagem. 
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Quadro 3 - Estilos de Aprendizagem de Myers-Briggs 
Estilos Habilidades dominantes 

Extrovertidos – Experimentam as coisas; buscam interação no grupo  
Orientação para a vida Introvertidos – pensam sobre as coisas; preferem trabalhar sozinhas. 

Sensoriais – são práticos; focam nos fatos e produtos; confortáveis com a rotina.  
Percepção Intuitivos -são imaginativos e focam nos significados e possibilidades; preferem 

trabalhar em nível conceitual. 
Reflexivos – são objetivos e tendem a tomar decisões com base na lógica e 
regras. 

 
Julgamento das ideias 

Sentimentais – são subjetivos e tomam decisões com base em considerações 
pessoais e humanísticas. 
Julgadores – preferem seguir agendas e possuem ações planejadas e controladas.  

Orientação para o mundo 
externo 

Perceptivos – possuem ações espontâneas e procuram adaptar-se de acordo com 
as circunstâncias 

Fonte: Nogueira (2012) 
 
 

3.3.3. Estilos de Aprendizagem segundo o Modelo de Honey-Alonso 
 

Os estilos de aprendizagem de acordo com Alonso e Gallego (2002), são rasgos 
cognitivos, afetivos e fisiológicos, que servem como indicadores relativamente estáveis 
de como os alunos percebem, interagem e respondem a seus ambientes de 
aprendizagem. 

Honey e Mumford criaram um instrumento chamado de Learning Styles 
Questionnaire (LSQ) cujo objetivo era detectar os estilos de aprendizagem de 
empresários. Na década de 1990, Catalina Alonso traz para o campo da educação a 
teoria de Honey e Mumford e cria o Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA), pois além de traduzir o material criado por Honey e Munford 
acrescentou questões com enfoque social e educacional. (PORTILHO; AFONSO, 
2011). Sob a ótica de Honey Alonso os estilos de aprendizagem são: Ativo, Reflexivo, 
Teórico e Pragmático. As características de cada um destes estilos é apresentado no 
Quadro 4. 
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Quadro 4 - Estilos de Aprendizagem de Honey-Alonso 
Estilos Habilidades dominantes 
Ativo - gostam de aprender 
fazendo; ter novas experiências; 
resolver problemas; mudar e 
variar as situações do dia-a-dia; 
dirigir debates e reuniões. 

Criatividade, animação, inovação, improvisação, risco, 
renovação, espontaneidade, aventura, experiência, liderança, 
participação, diversão, competitividade, desejo de aprender e 
mudar, resolução de problemas, etc. São aquelas pessoas que 
gostam de aprender fazendo; ter novas experiências; resolver 
problemas; mudar e variar as situações do dia-a-dia; dirigir 
debates e reuniões 

Reflexivo - gostam de observar, 
escutar e pensar antes de agir, 
investigar detalhadamente a 
situação, revisar o que ouviu ou 
presenciou sem pressão de tempo 

Observação, ponderação, análise, prudência, são pessoas que 
gostam de escutar, observar e pensar antes de agir, etc. 

Teórico - gostam de questionar; 
sentir-se pressionadas 
intelectualmente; encontrar um 
modelo, um conceito ou uma 
teoria que tenha relação com 
aquilo que escutou. 

Estruturação, metodicidade, ordem, objetividade, 
planejamento, disciplina, crítica, sistematização, sintetização, 
logicidade, generalista; buscam hipóteses, teorias, modelos, 
perguntas, conceitos, finalidades claras, racionalidade, etc. 
São pessoas que, para aprender gostam de questionar; sentir-
se pressionadas intelectualmente; encontrar um modelo, um 
conceito ou uma teoria que tenha relação com aquilo que 
escutou. 

Pragmático - priorizam aprender 
coisas ou técnicas que apresentem 
vantagens práticas; gostam de ter 
a possibilidade de experimentar o 
aprendido e viver uma boa 
simulação de problemas reais. 

Técnica, experimentação, praticidade, eficácia, utilidade, 
realismo, rapidez, decisão, planejamento, atualização, 
organização, capacidade para solucionar problemas, aplicação 
do aprendido, planejamento de ações, etc. São aquelas 
pessoas que priorizam aprender coisas ou técnicas que 
apresentem vantagens práticas; gostam de ter a possibilidade 
de experimentar o aprendido; assim como de viver uma boa 
simulação de problemas reais 

Fonte: Nogueira (2012, p. 82) 
3.3.4. Estilo de Aprendizagem segundo o Modelo de David Kolb 
 

Kolb (1984) estabelece que a aprendizagem experiencial tem os seus 
pressupostos fundamentados nas teorias de John Dewey, Kurt Lewin e Jean Piaget. 
Define aprendizagem como um processo em que o conhecimento é criado por meio da 
transformação da experiência. Esse processo é adaptativo e holístico, que mescla 
experiência, percepção, cognição e comportamento dos indivíduos e envolve transações 
entre estes e o ambiente. 

O estilo de aprendizagem é um estado duradouro e estável que deriva de 
configuração consistente das interações entre indivíduo e seu meio ambiente. 
Consistindo em uma configuração de inter-relações existentes entre o indivíduo e o 
ambiente em que está inserido, sendo que os indivíduos percebem e processam a 
informação mediante as experiências vividas (KOLB, 1984). 
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Para Kolb (1984), o processo de aprendizagem é cíclico, passando por 4 fases: i) 
experiência concreta (envolvimento); ii) observação reflexiva (pensar sobre a 
experiência, ouvir, observar); iii) conceituação abstrata (generalização ou princípios, 
criação de ideias, teorias); iv) experimentação ativa (testar o que foi aprendido, tomar 
decisões) e que são inter-relacionadas no processo adaptativo do aprendizado, conforme 
apresentado na Figura 2. 

 
 
 
 
                                                Percepção contínua 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Esquema do modelo de estilos de aprendizagem de Kolb 
Fonte: Kolb, 1984  

O Ciclo de Aprendizagem de Kolb é composto por quatro etapas, nas quais a 
experiência concreta imediata é a base da observação e da reflexão. As observações são 
assimiladas na forma de uma teoria a partir da qual se podem deduzir novas implicações 
para a ação. Essas implicações, por sua vez, servem de guias durante a ação para criar 
novas experiências. Para que a aprendizagem seja efetiva, é necessário que os 
aprendizes tenham quatro habilidades, resultantes das dimensões de abstração-
concretude e ação-reflexão. 

Com esse ciclo, Kolb identificou quatro estilos de aprendizagem com as 
habilidades dominantes a cada estilo conforme o Quadro 5. 

 
 

Experimentação concreta  
sensações 

Experimentação abstrata 
reflexões 

Experimentação 
ativa 
ações 

Experimentação 
reflexiva 

pensamentos 
Processamento             Contínuo 

Percepção contínua 

Divergentes 
(sentem e pensam) 

Acomodadores 
(sentem e agem) 

Divergentes 
(pensam e agem) Assimiladores 

(pensam e refletem) 
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Quadro 5 - Estilos de aprendizagem de Kolb 
Estilos Habilidades dominantes 

Divergentes - aprendem experimentando, criando ideias e teorias, observando e 
escutando, e relacionando o conteúdo do curso com sua vivência. Capazes de 
analisar as situações em diferentes pontos de vistas e relacioná-los num todo 
organizado. 

Experiência Concreta e 
Observação Reflexiva 

Assimiladores - aprendem refletindo, ouvindo, observando e criando teorias e 
ideias, preocupam-se pouco com suas aplicações 

Conceituação Abstrata e 
Observação Reflexiva 

Convergentes - aprendem por ensaio e erro, e por aplicação prática de ideias e 
teorias. São hábeis para definir problemas e para tomar decisões. Utilizam 
raciocínio dedutivo 

Conceituação Abstrata e 
Experimentação Ativa 

Acomodadores- aprendem por meio da experiência e aplicação do conhecimento 
em situações novas de aprendizagem 

Experiência Concreta e 
Experimentação Ativa 

Fonte: Kolb (1984) 
O modelo de Kolb (KOLB, 1997) trabalha como um instrumento para 

identificação individual do estilo de aprendizagem (Inventário de Estilos de 
Aprendizagem), o qual é aplicado neste estudo. A partir da classificação atribuída para 
cada sentença, o inventário mede a ênfase de cada indivíduo para cada uma das quatro 
habilidades que considera no processo de aprendizagem (EC, OR, CA e EA) e por fim 
indica o grau em que o indivíduo prioriza a abstração sobre a concretude (CA-EC) e a 
experimentação ativa sobre a reflexão (EA-OR). 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A Metodologia é a explicação meticulosa, detalhada, rigorosa e exata de toda 

ação desenvolvida no método do trabalho de pesquisa. É a explicação do tipo de 
pesquisa, do instrumental utilizado, do tempo previsto, da equipe de pesquisadores e da 
divisão do trabalho, das formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo 
aquilo que se utiliza no trabalho de pesquisa (VERGARA, 2009). 

De acordo com Lakatos e Marconi (2005, p. 155) “a pesquisa é um 
procedimento formal com método de pensamento reflexivo, que requer tratamento 
científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou descobrir verdades 
parciais”. 

Assim, metodologia é o estudo dos métodos, das etapas a seguir de um 
determinado processo. Tem como objetivo captar e analisar as características dos vários 
métodos disponíveis, avaliar suas capacidades, potencialidades, limitações ou distorções 
e criticar os pressupostos ou as implicações de sua utilização. É também considerada 
uma forma de conduzir a pesquisa ou um conjunto de regras para ensino de ciência e 
arte (Vergara, 2009; Texeira, 2007). 

O presente trabalho, quanto a natureza pode ser definida como aplicada, de 
abordagem quantitativa e objetivo exploratório, sendo desenvolvida com a aplicação do 
Inventário de Estilos de David Kolb para identificar e analisar os estilos de 
aprendizagem dos discentes do curso de Ciências Contábeis do ICHS-UFF. 

A natureza aplicada busca originar conhecimentos para aplicação prática, 
envolvendo verdades e interesses universais. Já o objetivo exploratório, busca 
conhecimento acerca do tema, de forma a proporcionar maior familiaridade e torna-lo 
explícito (GIL, 2002; MEIRELLES JÚNIOR, 2015). 

Quanto à abordagem, a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 
quantificável, podendo traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 
analisá-las. Já a pesquisa qualitativa, descreve o perfil dos entrevistados (SILVA e 
MENEZES, 2005). 

Desenvolveu-se um estudo exploratório baseado na literatura especializada, o 
trabalho pode ser classificado como um Estudo de Caso que, caracteriza-se por 
investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Em função de 
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suas características apresenta pequena possibilidade de generalização no que se refere 
aos resultados apurados. 

Como um estudo de caso, a pesquisa pode ser percebida a partir das diferentes 
fases definidas por Yin (2005, p.12): 

 Figura 3- Fases do Estudo de Caso 
Fonte: Yin (2005, p.12) 

Para elaboração deste trabalho, a pesquisa foi realizada em duas fases: a 
primeiramente por meio de debates sobre o ensino de ciências contábeis e teoria da 
aprendizagem, com a definição do caso a ser estudado, e definição dos procedimentos 
para coleta de dados; posteriormente a pesquisa acerca do tema, e aplicação do LSI 
(Learning Style Inventory) o Inventário de Estilos de Aprendizagem de David Kolb 
aplicado por Cerqueira (2000). 

O questionário foi aplicado presencialmente para os alunos matriculados a partir 
do 2º período do curso de Ciências Contábeis do ICHS (Instituto de Ciências Humanas 
e Sociais), no período de janeiro a fevereiro de 2016. E que após coletar os dados, esses 
foram tabulados em planilha Microsoft Excel® e depois os dados foram analisados pelo 
software estatístico PSPP versão 3, configurando-se dessa maneira a fase de análise e 
conclusão, apontada por Yin (2005). 

O questionário é composto de duas partes, a primeira objetiva verificar o perfil 
sócio econômico do aluno com 11 questões de múltipla escolha. A segunda parte do 
questionário é composto do Inventário dos Estilos de aprendizagem de Kolb, com 12 
questões, cada uma com 4 alternativas que completam uma sentença proposta, devendo 
os respondentes classificar as opções fornecidas de acordo com o quanto eles refletem 



38 
 

sua forma de aprender. Sendo a pontuação de 1 a 4, onde 1 para menor afinidade e 4 
para maior afinidade. 

O estilo de aprendizagem dos alunos respondentes, foi determinado como a 
variável independente, na verificação do impacto no desempenho acadêmico do aluno, 
representado pelo Coeficiente de Rendimento (CR), assim sendo, o CR foi determinado 
como a variável dependente. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  
 

Foram aplicados 75 questionários, porém, apesar de serem instruídos quanto ao 
preenchimento e esclarecido que o questionário não permite a identificação do 
respondente, foi necessário excluir da pesquisa 8 questionários que não foram 
respondidos corretamente e dessa forma não contribuíam para a análise correta dos 
estilos de aprendizagem. 
 
5.1. Perfil dos respondentes 
 

Primeiramente, foram apurados os aspectos para caracterizar os entrevistados de 
acordo com a idade, sexo, motivação para escolha do curso, renda, entre outras. 
Caracterizando, dessa forma, uma pesquisa qualitativa, pois aborda o caráter descritivo 
dos alunos respondentes. 

Quanto ao período de estudo dos respondentes, 30% está cursando o 4º período, 
seguido de 22% está cursando o 6º período, no 8º período estão 13% dos respondentes, 
11% se encontra cursando 5º período e 10% cursa o 7ºperíodo. Os alunos do 2º e 
3ºperíodo totalizam 8%, sendo ainda encontrado 6% de alunos desperiodizados. Não foi 
aplicado em turmas do 1º período, visto que iniciaram o curso e ainda não possuem CR. 
De acordo com o Gráfico 1, observa-se que 63% dos respondentes possui a faixa etária 
de 17 a 22 anos, seguido por 24% na faixa etária de 23 a 28 anos. 

 

 Gráfico 1 - Faixa etária dos respondentes 
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Quanto a motivação para a escolha do curso, conforme o Gráfico 2, 36% dos 
respondentes escolheram o curso por Oportunidade para concurso público, 28% 
escolheram por vocação e 27% por Influência de amigos e familiares. Dentre os 
respondentes que opnaram Outros motivos, citaram para Empreender, Investimentos 
Futuros e Mercado de Trabalho. 

 

 Gráfico 2 - Motivação para escolha do curso 
Quanto a questão de moradia, 59,7% declaram que moram em casa ou 

apartamento com sua família, seguido por 14,9% que residem em habitação coletiva. 
Já ao perfil econômico, na questão sobre o desenvolvimento de atividade 

remunerada, 42% responderam que Não se aplica, ou seja, não possuem atividade 
remunerada no momento da pesquisa. Dos respondentes que exercem atividade 
remunerada, 27% estão em Estágio, 9% é Funcionário Público e 13% é empregado no 
Setor Privado. 

Quanto a questão “Qual sua renda mensal individual?”, 46,3% responderam não 
ter nenhuma renda, seguido por 43,3% que possui renda individual até 3 salários 
mínimos, conforme o Gráfico  

             
           Gráfico 3 - Atividade Remunerada                                  Gráfico 4 - Renda Mensal Individual 
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Em relação a pergunta “Qual o principal meio de transporte que você utiliza para 

chegar à Universidade?” 54% dos respondentes utilizam o transporte coletivo, seguido 
por 22% que utilizam transporte próprio. Cabe ressaltar que a Instituição possui 
transporte gratuito para os alunos, facilitando o deslocamento dos alunos sabendo que o 
bairro onde está localizado o ICHS é precário de transporte público. 

 

 Gráfico 5 – Principal meio de transporte utilizado 
 
Ainda caracterizando os respondentes, foi perguntado “Onde frequentou o 

ensino fundamental e ensino médio?”, com o objetivo de verificar o tipo de aluno que a 
universidade recebe. De acordo com o Gráfico 6, 69% dos respondentes estudaram o 
Ensino Fundamental Todo em escola Pública, e 58% estudaram o Ensino Médio.  

 
 

             Gráfico 6 – Onde frequentou o Ensino Fundamental Gráfico 7 – Onde frequentou o Ensino Médio 
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Foi questionado aos alunos quais os fatores que interferem no desempenho 
acadêmico, e conforme o Gráfico 8, 64% dos respondentes declaram que o Tempo 
dedicado aos estudos é o fator que impacta no desempenho acadêmico. 

 Gráfico 8 – Fatores que interferem no desempenho acadêmico 
 
Quanto ao desempenho acadêmico dos discentes, verificou-se conforme a 

Tabela 1, que os respondentes possuem um CR (Coeficiente de Rendimento) entre 4,1 a 
9,1. 
 
Tabela 1 – Coeficiente de Rendimento dos respondentes 
Coeficiente de Rendimento % 
4,1 a 5 1,49% 
5,1 a 6 13,43% 
6,1 a 7 26,87% 
7,1 a 8 32,84% 
8,1 a 9 7,46% 
9,1 a 10 1,49% 
Não respondeu 16,42% 
 

A aplicação do Inventário de Estilos de Aprendizagem de Kolb possibilitou 
identificar no grupo pesquisado os quatro estilos de aprendizagem proposto por Kolb. 
De acordo com o Gráfico 9 verifica-se a maior concentração dos estilos Assimilador 
com 38,7% e Divergente com 32,3%. 
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 Gráfico 9 – Estilos de Aprendizagem presentes nos discentes 
Após apurado o estilo de aprendizagem individual de cada aluno e identificado o 

respectivo Coeficiente de Rendimento (CR), realizou-se uma análise descritiva das 
notas dos alunos de acordo com seu estilo de aprendizagem, assim evidenciado na 
Tabela 2. Como se pode averiguar o Estilo de Aprendizagem Assimilador teve maior 
concentração na faixa de CR de 7,1 a 8 e o Estilo Divergente apresentou uma maior 
concentração de alunos na faixa de CR de 8,1 a 9,0. 

 
Tabela 2 – Estilos de Aprendizagem por Coeficiente de Rendimento 
Estilo / CR 4,1 a 5 5,1 a 6 6,1 a 7 7,1 a 8 8,1 a 9 9,1 a 10 Total 
Assimilador   6,45% 11,29% 17,74% 1,61% 1,61% 38,71% 
Divergente 1,61% 6,45% 6,45% 8,06% 9,68% 32,26% 
Convergente 1,61% 6,45% 4,84% 1,61% 14,52% 
Acomodadores 1,61% 8,06% 4,84% 14,52% 
Total 1,61% 16,13% 32,26% 35,48% 12,90% 1,61%  
 

Analisando a Tabela 2, averígua-se que 14,51% dos respondentes obtiveram o 
desempenho acadêmico (CR) entre 8,1 a 10. A partir da análise visual da Tabela 2, é 
possível perceber que aparentemente o Estilo Divergente apresentou melhor 
desempenho que os demais estilos, visto que possui a maior concentração na faixa de 
CR de 8,1 a 10. Outro ponto a ser destacado é que o Estilo Acomodador não possui 
desempenho, algumas faixas de CR Entretanto, somente a análise visual não é 
suficiente. 
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Dessa forma, elaborou-se o teste estatístico não paramétrico de Qui Quadrado 
para constatar se a diferença do desempenho dos discentes de acordo com os Estilos de 
Aprendizagem são estatisticamente significativas. O uso de teste estatístico para análise 
de dados é uma abordagem quantitativa e para tanto definiu-se duas hipóteses: 

 H0: As frequências observadas não são diferentes das frequências 
esperadas.  

Não existe diferença entre as frequências (contagens) dos grupos. Portanto, não 
há associação entre os estilos de aprendizagem e o CR. 

 H1: As frequências observadas são diferentes das frequências esperadas, 
portanto existe diferença entre as frequências.  

Existe diferença entre as frequências (contagens) dos grupos. 
Consequentemente, há associação entre os grupos. 

Assim, determinou-se como variável dependente o Coeficiente de Rendimento 
(CR), para definir o desempenho acadêmico, e a variável independente o Estilo de 
Aprendizagem, que pode ser de 4 formas (Assimilador, Divergente, Convergente e 
Acomodador). 

 
Tabela 3 – Teste do Qui Quadrado 

Value df 
Asymp. Sig (2 
tailed) 

Pearson Chi-Square 92,57  102 0,66  
Likelihood Ratio 92,99  102  0,73  
Linear by Linear 
Association 0,48  1,00  0,49  
N of valid cases 51,00  
 

Realizando o Teste Qui Quadrado, obteve-se o p-valor de 0,66. O resultado 
estando acima de 0,05 indica que, analisando as variáveis não há associação entre os 
Estilos de Aprendizagem e o Coeficiente de Rendimento (CR). Dessa forma, não é 
possível afirmar que o Estilo de Aprendizagem exerce influência no desempenho 
acadêmico dos discentes respondentes da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente estudo teve por objetivo geral verificar se os estilos de aprendizagem 

interferem no desempenho dos alunos de graduação em Ciências Contábeis do ICHS-UFF. 
Inicialmente o estudo apresenta um panorama do ensino de contabilidade no Brasil, 

desde a Aula de Comércio, que tinha por objetivo, formar profissionais em práticas contábeis, 
passando por diversas modificações, até ser reconhecido como curso de nível superior, sempre 
buscando se adequar a fim de atender as exigências profissonais que o mercado necessita.  

Ao longo dos anos a contabilidade evoluiu e o profissional contábil enfrentou desafios 
para acompanhar essa evolução, a escrituração antes manual, passa pela fase mecanizada e 
finalmente informatizada. Os avanços tecnológicos, a internet, aliados à globalização e a 
normatização das práticas contábeis no Brasil e no mundo, fizeram com que a profissão contábil 
se tornasse multidisciplinar. 

Várias áreas de trabalho se apresentaram à partir das novas tecnologias e novos desafios 
surgiram também para as universidades em formar egressos preparados para esse novo mercado, 
foi necessário ajustar os processos e estruturá-los para atender à demanda dentro dos padrões de 
qualidade esperados. 

Em sequência ao tema abordado, foi analisado o processo ensino-aprendizagem, seus 
estágios cíclicos, destacando-se os principais fatores que influenciam e interferem na 
aprendizagem. Foram apresentadas algumas teorias de estudiosos do processo ensino-
aprendizagem, alguns modelos de avaliação, pois existem várias concepções diferentes de 
estilos.  

Para fins deste estudo, foi adotado o modelo de Kolb, que trabalha como um 
instrumento para identificação individual do estilo de aprendizagem (Inventário de Estilos de 
Aprendizagem), definindo-se o estilo de aprendizagem dos alunos respondentes como variável 
independente, a fim de verificar o impacto no seu desempenho acadêmico, representado pelo 
CR (Coeficiente de Rendimento), e como variável dependente o CR dos alunos respondentes. 

Após aplicar o teste de Qui Quadrado obteve-se o p-valor de 0,66. Um valor acima de 
0,05 indica que nas variáveis não há associação entre os Estilos de Aprendizagem e o 
Coeficiente de Rendimento (CR). Dessa forma não é possível afirmar que o Estilo de 
Aprendizagem tenha influência no desempenho acadêmico dos discentes respondentes da 
pesquisa. 
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Vale destacar alguns pontos negativos neste estudo, que seriam o tamanho da amostra e 
a qualidade da informação recebida através da aplicação do questionário, destacando-se a pouca 
colaboração dos alunos, muitas das vezes respondendo com pouca disposição, podendo não 
terem sido verdadeiros nas suas respostas, possivelmente ocasionado distorções nos resultados 
apresentados. 

Como continuação do estudo, seria aprofundar a pesquisa e transformá-la em artigo 
científico, e como sugestão para instigar novas pesquisas, seria a percepção dos docentes no que 
tange ao processo ensino-aprendizagem de Ciências Contábeis, sua contribuição na formação de 
profissionais comprometidos com o Código de Ética, Normas Contábeis e as Leis vigentes no 
Brasil. 
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