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EXPECTATIVAS E SATISFAÇÃO DOS DISCENTES SOBRE OS SABERES E 
COMPETÊNCIAS REQUERIDAS DOS DOCENTES NA ÁREA DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

 
Resumo 
O objetivo do presente trabalho foi verificar na percepção dos estudantes de Ciências Contábeis 
quais são as expectativas e satisfação sobre os docentes que ministram aulas no curso 
fragmentadas em três dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes. Para tanto, 
desenvolveu-se um estudo descritivo, com abordagem quali-quanti. A amostra foi composta 
por 102 alunos do Curso de Ciências Contábeis, que cursavam o nono e décimo período no ano 
de 2018, em uma instituição pública federal, situada no interior de Minas Gerais. Foi aplicado 
o teste estatístico de Mann-Whitney para testar a diferença entre a expectativa e satisfação dos 
discentes em relação à competência docente. Os achados evidenciaram diferenças significativas 
para todas as variáveis pesquisadas, verificou-se que o nível geral de expectativa do aluno é 
bem superior à satisfação e isso deve ser considerado pelos professores no planejamento de 
suas disciplinas. Assevera-se que os professores do curso em estudo e de cursos similares 
devem estar atentos às competências com pior nível de satisfação apresentados neste estudo. 
 
Palavras-chave: Educação; Competência dos docentes; Estudantes de Ciências Contábeis. 
 
Área temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade 
 
1. INTRODUÇÃO  

Pesquisas realizadas sobre os saberes e competências docentes evidenciam a relevância 
do tema no processo ensino aprendizagem (ANTONELLI; COLAUTO; CUNHA, 2012; 
NOGUEIRA; CASA NOVA; CARVALHO, 2012; CASA NOVA; CORNACCHIONE 
JÚNIOR, 2012; REZENDE; LEAL, 2013; MIRANDA; ZANELLA; ANTONELLI; 
BORTOLUZZI, 2017; GUELFI et al. 2018).  

Masetto (2003) classifica competência, como conhecimentos essenciais de uma 
determinada área, assim como experiência profissional. Segundo Pereira (2007) competência 
de um professor universitário é o conjunto de conhecimentos habilidades e atitudes agindo 
mutualmente para a atuação da profissão docente.  

Neste contexto, Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017), considerando o aprimoramento 
do ensino, apresentam que identificar e analisar as competências dos docentes torna-se 
relevante para a apresentação de melhorias necessárias para que os discentes alcancem melhor 
desempenho e, consequentemente, dinamizem a atuação no mercado de trabalho. 

Assim, a presente pesquisa tem-se objetivo verificar na percepção dos estudantes de 
Ciências Contábeis quais são as expectativas e satisfação sobre os docentes que ministram aulas 
no curso fragmentadas em três dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes.  

O estudo se justifica pela contribuição pratica em relação ao tema Competência 
Docente, que pode evidenciar a efetividade das habilidades docente. Zanella, Antonelli e 
Bortoluzzi (2017, p. 151) apresentam que “muitas competências docentes são negligenciadas 
no processo de planejamento da disciplina”, sendo que tais falhas podem ser exploradas em um 
estudo pratico com os discentes.  

O estudo se divide em cinco partes, sendo esta introdução, que contextualiza o tema. 
Seguido de um quadro teórico sobre a temática, com exploração de estudos correlatos.  Em 
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seguida encontra-se os aspectos metodológicos utilizados para a execução da pesquisa. Em 
sequência os resultados são discutidos, e por fim apresentam-se as considerações finais.  
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1  Saberes e Competências Requeridas dos Docentes 

Segundo Fleury e Fleury (2001), competência é a qualificação do ser humano para o 
desenvolvimento de atividades, a qual abrange crescimento social ao indivíduo, assim como, 
econômico à instituição envolvida. Do mesmo modo, Masetto (2003) classifica competência, 
como conhecimentos essenciais de uma determinada área, assim como experiência profissional. 
Para ele isso pode ser adquirido por meio dos cursos de bacharelado juntamente com alguns 
anos de prática profissional. De acordo com Tardif e Raymond (2000, p.213): 

os saberes profissionais dos professores parecem ser, portanto, plurais, compósitos, 
heterogêneos, pois trazem à tona, no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e 
manifestações do saber-fazer e do saber-se bastante diversificados, provenientes de 
fontes variadas, as quais podemos supor que sejam também de natureza diferente. 
 

 Os docentes devem ter um conjunto de competências, são elas: conhecimento, 
habilidades e atitudes (CHA) para maior qualificação do profissional. Segundo Silva (2012) o 
conhecimento é a competência técnica a qual consiste no saber, ou seja, a escolaridade, 
treinamentos e conhecimentos técnicos. A habilidade também é classificada como competência 
técnica, é como fazer, através de caminhos, ferramentas e normas. A atitude é a competência 
comportamental, está ligada ao ato de executar, com iniciativas, ética, criatividade, coerência e 
continuidade do aprendizado (SILVA, 2012).  
 Na perspectiva de Masetto (2003) a habilidade profissional alcança tudo que é feito com 
os conhecimentos adquiridos, como, relacionar conhecimentos e informações, organizar, 
argumentar, concluir e persuadir. A atitude está inclusa na valorização do conhecimento pelo 
docente mediante pesquisas, atualizações, criatividade e inovações (MASETTO 2003). 

Segundo Pereira (2007) competência de profissional universitário é o conjunto de 
conhecimentos habilidades e atitudes agindo mutualmente para a atuação da profissão docente. 
Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017) classificam essas vertentes, o conhecimento compreende 
tudo que é aprendido em sala de aula e no dia a dia. Definem também habilidades como a 
capacidade de transformar os conhecimentos adquiridos durante a graduação em práticas com 
o objetivo de resolver ocorrências. Os autores qualificam atitude como a forma de agir, seja em 
relação ao sentimento como também na maneira de cada um se relacionar (ZANELLA; 
ANTONELLI; BORTOLUZZI, 2017). Assim, pode-se notar que para ser um profissional 
docente competente, é preciso associar as diversas linhas da competência, saber trabalhar e 
desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes. 
 Dessa forma, as competências começam a serem traçadas. O seguinte tópico expõe 
estudos anteriores que já apresentaram discussões sobre o tema.  
 

2.2 Estudos Correlatos  
 

É possível encontrar diversos estudos que investigaram as competências docentes na 
área contábil. Nogueira, Casa Nova e Carvalho (2012) verificaram as características do bom 
professor na visão dos discentes do curso de graduação em Ciências Contábeis de quatro 
instituições brasileiras, sendo uma do Estado de São Paulo e três do Paraná, em que duas eram 
particulares (75) e duas públicas (33), para isso foi disponibilizado aos alunos um questionário 
eletrônico, no qual continha opções baseadas em estudos feitos anteriormente. Os resultados 
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obtidos referentes às características do bom professor foram: domínio do conteúdo, capacidade 
de explicar, relacionar teoria e prática e preparação da aula. 

Neste mesmo contexto, o estudo de Miranda, Casa Nova e Cornacchione Júnior (2012), 
tiveram como propósito avaliar os saberes predominantes nos docentes percebidos como 
professores-referência por 53 alunos os quais cursavam nono e décimo período de um curso de 
Graduação em Ciências Contábeis de uma universidade pública. Os autores identificaram que 
os saberes predominantes foram conhecimento didático, domínio do conteúdo e saberes 
experienciais. Percebe-se que são convergentes com as mesmas competências identificadas na 
pesquisa de Nogueira, Casa Nova e Carvalho (2012). 

A pesquisa de Rezende e Leal (2013) avaliou a importância atribuída às competências 
dos docentes, na perspectiva dos estudantes de Ciências Contábeis, e também identificaram 
quais são importantes para os docentes desse curso. A pesquisa foi realizada com os alunos dos 
últimos três períodos do curso, em três instituições de ensino superior de Uberlândia, sendo 
duas privadas e uma pública, possui caráter descritivo e utilizou-se de questionários com três 
blocos de questões que buscavam traçar um perfil do respondente além das contribuições 
docentes almejadas. Ao analisar os questionários das faculdades privadas as características 
escolhidas pelos estudantes foram domínio do conhecimento, didática e a experiência de 
mercado, diferenciando da faculdade pública na qual os alunos classificaram a comunicação 
como terceiro adjetivo mais importante. Ao relacionar os questionários de todas as IES 
investigadas os principais resultados obtidos foram: o domínio do conhecimento, a didática e a 
experiência de mercado, dessa forma as pesquisadoras encontraram resultados semelhantes aos 
mencionados anteriormente.  

Já o estudo de Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017), buscaram identificar o grau de 
satisfação e expectativa dos alunos em relação aos docentes do curso de Ciências Contábeis da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A pesquisa foi realizada por meio de 
questionários aplicados aos estudantes do curso e obteve 92 respostas válidas. Os resultados 
indicaram que as competências relacionamento interpessoal, comprometimento, domínio da 
área, ética e didático-pedagógica foram as mais bem avaliadas pelos discentes. 

Guelfi et al. (2018) destacaram as características de um bom professor de Ciências 
Contábeis da Geração Y, segundo os discentes, na intenção dos educadores se avaliarem 
juntamente das instituições de ensino, auxiliando também, na contratação dos professores. Para 
isso realizou-se, presencialmente em três instituições de Pato Branco (PR), uma coleta de dados 
por meio de questionários, obteve respostas de 329 alunos desses apenas 265 foram válidos, a 
partir das respostas constataram que o mais importante é o conhecimento e domínio de 
conteúdo; clareza nas explicações, didática e preparo de conteúdo; relacionamento entre os 
acadêmicos e os docentes e a tecnologia em meio ao ensino superior; e atributos pessoais dos 
docentes, respectivamente, completando assim os resultados de Zanella, Antonelli e Bortoluzzi 
(2017). 

A pesquisa de Antonelli, Colauto e Cunha (2012), encontrou resultados divergentes aos 
da literatura, fundamenta-se nas competências docentes a visão dos discentes de Ciências 
Contábeis, matriculados a partir do 5° período e 3° ano de curso nas seguintes Instituições de 
Ensino Superior, UFPR (Universidade Federal do Paraná) UTFPR (Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná- Campos Pato Branco) UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Para 
isso utilizou-se um questionário elaborado por Pereira (2007) e adaptado por Vasconcelos 
(2009), foram obtidas 202 respostas válidas sendo a maiorias da UFPR 61,4%. O estudo 
apresenta que os discentes esperam mais dos seus professores, resultando em uma satisfação 
inferior a expectativa. Os resultados das IES divergiram em alguns pontos podendo se 
diferenciar pelo nível de exigência dos alunos de cada instituição ou pelos docentes serem 
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diferentes em cada instituição. Para conseguir suprir as expectativas dos discentes é necessária 
uma melhoria no ensino de forma que as entidades vão além de repassar o conteúdo, 
estimulando de forma que os alunos desenvolvam suas habilidades, competências e valores. 

O estudo de Slomski et al. (2013) traçaram as características dos saberes da docência de 
um bom professor que ministra a disciplina de Gestão de Custos em um curso de Ciências 
Contábeis, para isso contou com uma pesquisa exploratória – qualitativa, a coleta de dados foi 
realizada através de entrevista com uma professora, de um total de 20, selecionada por sua 
representatividade. Constatou que os saberes docentes possuem diferentes fontes sociais, como: 
saber pessoal, saber dos programas, dos livros e materiais didáticos, das tecnologias e técnico-
disciplinar. Dessa forma, os saberes importantes para o ensino, não se limitam a conteúdos fixos 
e imutáveis e não dependem de conhecimentos específicos, uma vez que, abrange vários 
objetos, questões, problemas e conflitos que estão relacionados com o cotidiano, assim conclui-
se que esse estudo é divergente de todos os anteriores, uma vez que, todos obtiveram resultados 
pontuais e o estudo de Slomski et al.(2013) constata que para alcançar as características 
almejadas somente é preciso relacionar com o cotidiano e não com o conhecimento especifico, 
sendo assim o oposto de todas as literaturas citas. 

Assim, é notável que os alunos têm diversas opiniões acerca das características 
fundamentais para ser um bom professor. Para os discentes destacaram como características 
fundamentais: domínio do conteúdo, experiência no mercado de trabalho e em sala de aula e 
didática, poucas literaturas retrataram resultados divergentes. 

 
3. METODOLOGIA 

3.1 Metodologia de pesquisa 
Considerando o objetivo proposto, a presente pesquisa se configura como descritiva.  

Gil (2002) afirma que pesquisas descritivas objetivam descrever as características de uma 
determinada população, através de opiniões de um grupo. O estudo, quanto à abordagem é 
quantitativo, o procedimento adotado foi o levantamento (survey) com a aplicação de 
questionário e para a análise de resultados aplicou-se técnicas estatísticas e análise de dados 
quantitativos. 

 
3.2 Amostra de pesquisa  

A população deste estudo foram os 140 alunos matriculados no ano de 2018 no Curso 
de Ciências Contábeis, e que estavam cursando o último ano do curso, em uma instituição 
pública federal, situada no interior de Minas Gerais.  A justificativa da escolha dos alunos do 
último ano refere-se aos mesmos já terem contato com a maioria dos professores atuantes no 
curso. A amostra é composta de 102 discentes que aceitaram participar da pesquisa e 
responderam o questionário, representa 72,8% da população do estudo. 

 
3.3 Instrumento de Coleta de Dados  

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário dividido em 
dois blocos de perguntas. O primeiro bloco abarcou questões para a caracterização dos 
respondentes, no segundo bloco os estudantes avaliaram o conhecimento, habilidades e atitudes 
dos docentes, por meio da atribuição de uma nota de (0) zero a (10) dez sendo 0 para discordo 
e 10 concordo, podendo atribuir notas fracionadas. As assertivas foram adaptadas do estudo de 
Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017).   

Importante ressaltar, que antes da aplicação do instrumento de pesquisa, aplicou-se um 
pré-teste com o objetivo de verificar a compreensibilidade do questionário. Foi aplicado com 
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10 alunos matriculados no terceiro período do curso. Após a aplicação do pré-teste as alterações 
pertinentes foram realizadas.   

 
 3.4 Procedimentos para Análise dos Dados 

Para a análise dos dados, realizou-se primeiramente análise descritiva e aplicou-se o 
teste de diferença de média estatístico não paramétrico de Mann-Whitney, através do software 
Statistics Package for Social Sciences (SPSS). “O teste Mann-Whitney é aplicado para testar 
se duas amostras independentes foram extraídas de populações com médias iguais” (FÁVERO 
et al., 2009, p. 163). Os grupos testados referem-se às expectativas e satisfação quanto aos 
saberes e competências docentes.  

 
4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Caracterização dos respondentes 
A amostra da pesquisa foi composta por 102 alunos, a Tabela 1 evidencia a caracterização 

dos respondentes participantes da pesquisa. 
 

Tabela 1:  Caracterização dos Respondentes 
Variáveis Total % 

Amostra Geral 102 100,00% 

Gênero 

Feminino 63 61,76% 

Masculino 39 38,24% 

Idade 

De 20 a 22 anos 45 44,12% 
De 23 a 25 anos 28 27,45% 
De 26 a 28 anos 10 9,80% 
De 29 a 31 anos 9 8,82% 

Acima de 31 anos 10 9,80% 

Período 
9º 48 47,06% 

10º 54 52,94% 

Experiência 
Prof. 

Sim 90 88,24% 

Não 12 11,76% 

Experiência 
Cont. 

Sim 53 51,96% 
Não 42 41,18% 

Em branco 7 6,86% 

Tempo de 
Exper. 

até 3 anos 30 29,41% 

de 4 a 6 anos 23 22,55% 
de 7 a 9 anos 10 9,80% 

acima de 10 anos 1 0,98% 

Em branco 38 37,25% 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Verifica-se que a maioria dos estudantes da amostra são do sexo feminino (62,76%). Pode-
se notar que a faixa etária dos respondentes varia entre 20 até 25 anos (71,5%). Em relação ao 
período que os alunos estão cursando, 47,06% estão cursando o 9º período, enquanto mais da 
maioria estão finalizando o curso no 10° período. Ao serem indagados sobre suas experiências 
profissionais cerca de 88,24% dos discentes afirmam possuírem experiência, outros 11,76% 
não possuem. Um detalhe importante é que 51,96% apresentaram ter experiência na área 
contábil. O tempo de experiência em relação aos anos é notório, cerca de 29,41% afirmam ter 
experiência de até 3 anos e 22,55% apresentam ter de 4 a 6 anos. 
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 4.2 Análise Descritiva: Conhecimentos, Habilidades e Atitudes 
 A segunda parte do questionário consiste em uma análise de expectativa e satisfação dos 
estudantes em relação aos professores. Nesta etapa foi explorado questões que representam 
algumas competências que compõem os conhecimentos, habilidades e atitudes. A Tabela 2 
demonstra a estatística descritiva das variáveis estudadas. 
 
Tabela 2: Análise estatística das variáveis pesquisadas 

  Expectativa  Satisfação 
Dimensões Competência Quest. Média Desv. P Média Desv. P 

Conhecimentos 
Domínio área de 
Conhecimento 

Q01 
9,3627 1,00286 7,6782 1,34459 

Didático-pedagógica Q02 9,0588 1,27290 7,4406 1,45480 

Habilidades 

Relacionamento interpessoal 
Q03 9,0882 1,28281 7,7574 1,56782 

Q04 8,7647 1,70135 7,6364 1,90838 

Trabalho em equipe Q05 7,9412 2,47292 6,4500 2,53610 

Criatividade Q06  8,7255 1,79193 6,6400 2,33342 

Visão Sistêmica 
Q07 8,9461 1,27409 7,1600 1,94219 

Q08 8,8480 1,57924 7,1450 1,71784 

Comunicação 
Q09 8,8713 1,41183 6,7500 1,94040 

Q10 9,1863 1,19181 7,2640 1,80485 

Liderança 
Q11 8,7745 1,92897 6,7376 2,27002 

Q12 8,5637 1,68228 7,1200 1,67742 

Planejamento 

Q13 8,8333 2,03962 7,4257 2,09808 

Q14 9,0490 1,51152 7,4010 1,72630 

Q15 9,3186 1,14275 7,6584 1,87741 

Atitudes 

Comprometimento 
Q16 9,2050 1,14126 7,7272 1,50224 

Q17 8,8768 1,67579 7,3833 1,92841 

Ética 
Q18 9,4412 1,17375 8,2814 1,74895 

Q19 9,3168 1,51612 8,0600 1,99530 

Pro atividade Q20 8,9755 1,58016 7,3428 2,02123 

Empatia 
Q21 9,1667 1,16961 7,1257 1,99898 

Q22 9,0196 1,31992 6,4745 2,36661 

Flexibilidade 
Q23 8,9216 1,53304 7,1781 1,98201 

Q24 8,9200 1,61233 6,6623 2,15211 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 A primeira dimensão estudada foi ‘conhecimentos’, composta por duas competências, 
‘domínio área conhecimento’ e ‘didático-pedagógica’. Em relação expectativa dos discentes 
em relação a tal dimensão, foi o possível notar que a expectativa dos discentes é maior que a 
satisfação para ambas as competências dos docentes. Ficando evidente que os alunos possuem 
uma expectativa com média acima de 9, e não encontram em seus professores na mesma 
proporção a satisfação (7,67 e 7,44). Nogueira, Casa Nova e Carvalho (2012) ao analisarem a 
característica de um bom professor, identificaram que a didática/ conhecimento para as 
expectativas do discente quanto ao bom professor ficou em segundo lugar, fato convergente 
com essa pesquisa. Tais resultados desta pesquisa também convergem com Rezende e Leal 
(2013) que analisando alunos do curso de ciências contábeis de instituições privadas e públicas 
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investigaram que nas duas instituições os discentes consideram as competências domínio do 
conhecimento (40%) e didática (29%) as de maior importância.  
 A segunda dimensão chamada de ‘habilidades, foi composta por sete competências 
(relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, criatividade, visão sistêmica, comunicação, 
liderança e planejamento).  Pode-se notar, em relação a competência relacionamento 
interpessoal, os discentes tiveram uma expectativa de 9,088, porem a sua satisfação quanto a 
esse quesito foi de 7,757, sendo diferença considerável. Nogueira, Casa Nova e Carvalho (2012) 
com uma amostra semelhante a analisada, identificaram o Relacionamento do professor com os 
alunos tem o maior peso na definição do bom professor (39%).  

O resultado da competência ‘trabalho em equipe’ e ‘criatividade’ em relação a 
expectativa dos discentes foi pequeno em comparação com as outras (7,94 e 8,72 
respectivamente), sendo a satisfação dos mesmos também baixa (6,45 e 6,64 respectivamente), 
ficando evidente que os discentes não dão muita importância para estas variáveis. Fato 
corrobora com a pesquisa de Rezende e Leal (2013) em investigarem o grau de importância 
atribuída às competências dos docentes, na perspectiva dos estudantes de Ciências Contábeis a 
competência criatividade não é considerada importante, ou não é evidenciada nos docentes do 
curso. 

A competência ‘comunicação’ também chamou atenção, havia duas questões nessa 
categoria, sendo expectativa das assertivas de 8,87, e 9,18, já a satisfação em relação as mesmas 
de 6,75, e 7,26 respectivamente. Em relação a competência ‘liderança’ pode-se notar que os 
discentes quando indagados se os docentes incentivam, “seus alunos a atingirem ou superarem 
seus objetivos pessoais no seu processo de aprendizagem”, os alunos apresentaram uma 
expectativa de média de 8,77, e satisfação de 6,73, podendo evidenciar que em média os alunos 
têm expectativa razoável, porem acreditam que poucos docentes a fazem. A variável 
‘planejamento’ possui três assertivas, e em relação a expectativas das questões os discentes em 
média possuem 8,83, 9,04 e 9,31, e em relação a suas satisfações 7,42, 7,04, e 7,65, os discentes 
acreditam que os docentes poderiam melhorar quanto ao quesito de planejamento da disciplina, 
plano de ensino e de aula. 

A última dimensão, chamada de ‘atitudes’, apresentou cinco competências e nove 
questões aos discentes. Em relação a competência ‘comprometimento’, que tinha o intuito de 
saber se o comprometimento com os alunos e a matéria é importante, foi possível notar que os 
alunos acreditam que em média essa variável é importante (9,20 e 8,87), mas que em média 
isso não é totalmente encontrado nos docentes (7,72 e 7,38).  

A competência ‘ética’, visava saber se o respeito era importante para os alunos, ficou 
evidente que em média os alunos acreditam que esse fator seja relevante (9,44 e 9,31), e a 
satisfação dos mesmos em relação a esta variável é relativamente satisfatória (8,28 e 8,06). O 
discente deste estudo tem maior satisfação quanto a ética de seus docentes, se comprado o 
estudo de Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017) com universitários de um instituto tecnológico 
Federal em Pato Branco (9,3 expectativa) e (7,5 satisfação), pode-se notar que os discentes 
desta amostra acredita que seus docentes são éticos. Outra competência evidenciada foi a Pro 
atividade dos docentes, os alunos em média têm expectativa de 8,97, e satisfação de 7,34, 
ficando notório que os mesmos acreditam que há pouca iniciativa pessoal por parte dos 
docentes. A variável ‘empatia’ que visava perceber se o docente se colocava no lugar do aluno, 
os discentes apresentaram que isso para eles é muito relevante (9,16 e 9,01), porem a satisfação 
dos mesmos quanto a isso era relativamente inferior (7,12 e 6,47).  

Por fim, havia assertivas da competência ‘flexibilidade’, onde queria saber se ser 
flexível com os discentes era algo relevante, os alunos têm uma expectativa em média de 8,92, 
já a satisfação deles é de 7,17 e 6,66.  Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017) na sua pesquisa 
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com discentes do curso de contabilidade identificaram que a expectativa dos discentes quanto 
flexibilidade é 9,3, já a sua satisfação é relativamente baixa 6,7, tais resultados são semelhantes 
a esta pesquisa. 

Pode-se notar que na maioria das variáveis das competências estudadas, a expectativa 
dos discentes é maior que a satisfação deles, ficando evidente que na visão do aluno, os 
professores em sala de aula desenvolvem pouco suas competências. Tais resultados são 
semelhantes aos encontrados por Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017) os discentes têm uma 
maior expectativa (média 9,1) dos docentes quando comparado com a satisfação (média 6,9).  

 
 4.3 Resultados do Teste Não-Paramétrico 

A fim de verificar se as diferenças de médias encontradas foram estatisticamente 
significativas aplicou-se o teste estatístico não-paramétrico Mann-Whitney, devido a 
distribuição dos dados apresentar-se como não normal. A seguir, expõem-se os resultados do 
teste de hipótese que indica se há diferenças significativas na comparação entre as variáveis: 
percepção sobre expectativas e a satisfação referente aos saberes e competências docente. As 
hipóteses testadas são: 

 
H0: a percepção dos estudantes de Ciências Contábeis sobre o conhecimento, habilidades e 
atitudes requeridas para o docente não possui diferença estatisticamente significativa entre a 
expectativa e satisfação. 
H1: a diferença entre a percepção dos estudantes de Ciências Contábeis sobre o conhecimento, 
habilidades e atitudes requeridas para o docente referente expectativas e satisfação é 
estatisticamente significativa. 

A primeira análise refere-se a dimensão ‘conhecimentos’, a Tabela 3 os resultados. 
 

Tabela 3: Dimensão Conhecimentos 
Conhecimentos 

Estatística/Variáveis Q01 Q02 

Média ranking Expectativa 167,56 164,55 

Média ranking Satisfação 84,11 87,14 

Mann-Whitney U 2638,500 3017,500 

Wilcoxon W 10513,500 10892,500 

Z -9,420 -8,667 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Conforme observado na Tabela 3, considerando 5% como nível de significância, foi 
possível notar que há diferença significativa para a variável ‘conhecimentos’, indicando que 
existe diferença estatística quanto a percepção dos alunos em relação a expectativa que eles têm 
dos seus docentes, e a satisfação que eles têm quanto o convivo com estes docentes.  Nota-se 
que a diferença de média do ranking entre expectativa e satisfação é relativamente alta, os 
alunos acreditam que ter conhecimento sobre o conteúdo é importante para um docente, mas 
estão pouco satisfeitos quanto aos docentes que ministram as disciplinas que eles cursaram. 
Nogueira, Casa Nova e Carvalho (2012) ao estudarem as características do bom professor de 
acordo com a percepção dos discentes do curso de graduação em Ciências Contábeis, 
evidenciaram que o construto de Planejamento/Conhecimento/Didática tem peso menor (11%), 
sendo o primeiro mais importante o relacionamento do professor com os alunos, quanto a 
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definição do bom professor para os alunos. Os autores ainda complementam as características 
essenciais em um professor, como o Conhecimento e Didática são mantidas com o tempo, fator 
relevante para os resultados desta pesquisa, onde os discentes também acreditam que tais 
competências são relevantes em um docente. 

 
 A Tabela 4 a seguir apresenta os resultados dos testes estatísticos referente a dimensão 
‘habilidades’.  
Tabela 4: Dimensão Habilidades 

  Habilidades 

Variáveis 
Média ranking  

Mann-
Whitney 
U 

Wilcoxon 
W 

Z 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Expectativa Satisfação   

Q03 159,63 92,10 3638,000 11513,000 -7,615 ,000 

Q04 151,41 97,95 4421,500 12047,500 -6,009 ,000 

Q05 153,27 97,29 4313,500 12063,500 -6,202 ,000 

Q06  161,39 87,01 3076,500 10702,500 -8,308 ,000 

Q07 160,99 89,44 3340,500 11090,500 -7,995 ,000 

Q08 162,90 87,49 3099,000 10849,000 -8,414 ,000 

Q09 164,42 85,27 2823,000 10573,000 -8,840 ,000 

Q10 165,25 85,11 2803,500 10553,500 -9,009 ,000 

Q11 164,35 87,34 3043,000 10918,000 -8,574 ,000 

Q12 158,91 91,55 3602,000 11352,000 -7,508 ,000 

Q13 157,97 93,77 3846,500 11721,500 -7,217 ,000 

Q14 163,04 88,67 3208,500 11083,500 -8,368 ,000 

Q15 165,26 86,42 2928,000 10803,000 -8,973 ,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
Conforme observado, considerando 5% como nível de significância, foi possível notar 

que há diferença significativa para a variável ‘habilidades’, indicando que existe diferença 
estatística quanto a percepção dos alunos em relação a expectativa que eles têm dos seus 
docentes, e a satisfação que eles têm quanto o convivo com estes docentes no quesito qualidades 
requeridas.  Nota-se que os alunos estão poucos satisfeitos quanto as habilidades de seus 
professores, resultados semelhantes aos de Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017), que 
evidenciam que as variáveis relacionadas com habilidades são as mais baixas satisfações dos 
discentes.  

Os resultados dos testes estatísticos da dimensão ‘atitudes’ são apresentadas na tabela 5 
a seguir.  
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Tabela 5: Dimensão Atitudes 

  Atitudes 

Variáveis 
Média ranking  

Mann-
Whitney 
U 

Wilcoxon 
W 

Z 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Expectativa Satisfação   

Q16 162,94 86,75 3007,500 10757,500 -8,593 ,000 

Q17 155,81 95,96 4119,500 11994,500 -6,735 ,000 

Q18 155,98 95,78 4098,000 11973,000 -7,103 ,000 

Q19 153,97 95,79 4128,500 11878,500 -6,883 ,000 

Q20 161,99 89,72 3340,000 11215,000 -8,119 ,000 

Q21 168,71 82,95 2493,500 10368,500 -9,581 ,000 

Q22 169,10 82,55 2444,000 10319,000 -9,622 ,000 

Q23 164,43 87,26 3032,500 10907,500 -8,611 ,000 

Q24 165,27 82,39 2508,500 10134,500 -9,296 ,000 

Fonte: Dados da Pesquisa 
Verificou-se, considerando 5% como nível de significância, foi possível notar que há 

diferença significativa para a variável ‘atitudes’, indicando que existe diferença estatística 
quanto a percepção dos alunos em relação a expectativa que eles têm dos seus docentes quanto 
a variável atitude, e a satisfação que eles têm com tais professores.  Também foi possível notar, 
que a diferença de média do ranking entre expectativa e satisfação para esta variável foi 
relativamente alta, sendo que os alunos acreditam que as habilidades de um docente são 
importantes, porem estão poucos satisfeitos com seus docentes.  
 Os resultados do presente estudo foram convergentes com a pesquisa realizada por 
Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017), ou seja, os discentes têm uma maior expectativa dos 
docentes quando comparado com a satisfação para as variáveis investigadas relacionadas ao 
conhecimento, habilidades e atitudes.  
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo verificar na percepção dos estudantes de Ciências 
Contábeis quais são as expectativas e satisfação sobre os docentes que ministram aulas no curso 
fragmentadas em três dimensões: conhecimentos, habilidades e atitudes. Para tal propósito 
analisou uma amostra composta por 102 alunos do Curso de Ciências Contábeis, que cursavam 
o nono e décimo período, em uma instituição pública federal, situada no interior de Minas 
Gerais.  

Foi possível notar ao analisar a primeira dimensão estudada ‘conhecimentos’, composta 
por duas competências, ‘domínio área conhecimento’ e ‘didático-pedagógica’, que a 
expectativa dos discentes é maior que a satisfação para ambas competências dos docentes. A 
literatura existente evidencia que essas duas competências são as consideradas mais importante 
para os discentes, pode-se notar que o domínio do conteúdo e a didática tem se estabelecido 
com o tempo, como as mais importantes para o docente (LEAL; REZENDE, 2013; ZANELLA; 
ANTONELLI; BORTOLUZZI, 2017; NOGUEIRA; CASA NOVA; CARVALHO, 2012). 

Já em relação a segunda dimensão ‘habilidades, que é composta por sete competências 
(relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, criatividade, visão sistêmica, comunicação, 
liderança e planejamento), ficou evidente que os alunos têm uma expectativa relativamente alta 
na maioria dos quesitos, porem a satisfação dos mesmos é relativamente baixa. Podendo notar 
que os docentes precisam se aprimorar quanto relacionamento interpessoal, ‘trabalho em 
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equipe’, ‘criatividade’, ‘comunicação’, ‘liderança’, “seus alunos a atingirem ou superarem seus 
objetivos pessoais no seu processo de aprendizagem”, ‘planejamento’.   

Quanto a dimensão ‘atitudes’ foi possível notar que na maioria das variáveis 
(‘comprometimento’, ‘ética’, ‘Proatividade’, ‘empatia’, ‘flexibilidade’), a expectativa dos 
discentes é maior que a satisfação deles, ficando evidente que na visão do aluno, os professores 
em sala de aula desenvolvem pouco suas competências.  Os resultados desta pesquisa 
evidenciam a necessidade dos docentes se aprimorarem quanto as suas habilidades e 
competências, no convívio com o discente, já que ficou notório que a satisfação dos mesmos é 
menos que a sua expectativa.   

Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017) discorrem que as competências com menor nível 
de satisfação dos alunos são as dimensões atitudes e habilidades e, não, de conhecimento, sendo 
necessário os docentes se atentarem, que só o conhecimento do conteúdo, é importante para os 
discentes, eles consideram outras variáveis tão importante quanto, sendo necessário 
investimentos nas dimensões atitudes e habilidades. 

Convergente com o estudo de Zanella, Antonelli e Bortoluzzi (2017), as principais 
implicações do presente estudo poderão refletir para os professores do curso em estudo e de 
cursos similares devem estar atentos às competências com pior nível de satisfação. Importante 
ressaltar que o nível geral de expectativa do aluno é bem superior à satisfação e isso deve ser 
considerado pelos professores no planejamento de suas disciplinas. 

Sugere-se para pesquisas futuras a ampliação da amostra da pesquisa, podendo 
evidenciar uma visão geral dos alunos do curso de contabilidade no âmbito nacional. Sugere-
se também a análise qualitativa das variáveis, com entrevistas aplicada aos alunos. 
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