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     Formação Discente e Espaços de Atuação 

 

A pesquisa parte da necessidade de docentes em ciências contábeis conhecer teorias de 

aprendizagem para desenvolver estudantes dessa área, no aspecto afetivo, dada a 

predominância do ensino tecnicista na formação desses alunos. O estudo objetivou adequar 

estratégia pedagógica sustentada numa teoria comportamental, para modificar o 

comportamento dos estudantes de ciências contábeis adequando-os à necessidade do mercado 

profissional e sentirem-se mais autoconfiantes para atuar. Por isso se aplicou a Teoria Social 

Cognitiva, no capítulo que trata do construto da Autoeficácia como suporte teórico para 

oferecer a educadores e professores da área de ciências contábeis a experiência de 

aprendizagem viva. Esse modelo teórico delineia a aprendizagem no processo da experiência 

vicária que é uma das fontes de informação da autoeficácia. O conceito de Autoeficácia se 

identifica com os aspectos metodológicos do arcabouço teórico da contabilidade e na 

responsabilidade social de contadores quanto a tríade pessoa, comportamento e ambiente. A 

pesquisa desenvolveu estratégia de aprendizagem modelada na fonte de informação da 

autoeficácia, a experiência vicária. Foi elaborado um curso a distância no ambiente virtual de 

aprendizagem MOODLE-Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, para 

aplicar a experiência vicária modelada por áudio ou vídeo, como estratégia de realização de 

aprendizagem. A escolha nessa modalidade de ensino à distância está sedimentada no 

programa de governo Universidade Aberta o Brasil – UAB, executado em instituições de 

ensino superior como facilitador da formação profissional.  A pesquisa é qualitativa e 

descritiva e utilizou análise de conteúdo para interpretação dos conceitos, categorias e 

critérios apresentados na teoria da autoeficácia por meio de uma taxonomia criada na 

pesquisa. Na pesquisa foram adotados procedimentos metodológicos utilizando princípios 

didáticos-pedagógicos para a elaboração do curso cujo modelo utiliza os processos vicários da 

teoria da autoeficácia. Como resultado obteve-se a criação de um curso com características da 

teoria da autoeficácia, identificadas no desenho do curso na página, distinguido pelo desenho 

de um curso convencional criado simultaneamente para comparação entre as estratégias 

utilizadas. E também como resultado, indicou que o construto da Autoeficácia serve de apoio 

para docentes estruturarem e incorporarem a experiência vicária em suas práticas, para 

oferecer experiências de aprendizagem adequadas aos alunos 
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1 INTRODUÇÃO  

O ensino de contabilidade tem sido praticado na crença de que o comportamento 

tecnicista leva ao sucesso profissional dos estudantes.  
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Todavia, pesquisas demonstram que professores percebem a importância da 

dimensão afetiva no ensino das Ciências Contábeis, mas, por carecerem do conhecimento de 

teorias de aprendizagem não desenvolvem práticas didático-pedagógicas que integram 

explicitamente a dimensão afetiva no ensino. (VANDRUSCULO e BERCHT, 2015). A 

aplicação de estratégias pedagógicas que afetam de modo positivo o comportamento de 

confiança no aluno se faz necessária a partir de um contexto de ensino tecnicista. Pois é 

notória, a restrita utilização de estratégias pedagógicas de cunho afetivo comprovadas na 

prática de ensino em ciências contábeis. Nessa perspectiva, busca-se na literatura por uma 

teoria que ajude a tornar o comportamento de estudantes em contabilidade mais eficaz. Tal 

comportamento, afina-se a metodologia em contabilidade de Hendriksen e Van Breda (1999) 

que desenvolveram o aspecto conceitual da ciências contábeis sustentada em subteorias como 

Linguagem com o sentido de comunicação, Raciocínio com sentido de reflexão e 

materialização e Decreto com o sentido de normas e ética. Essa metodologia em 

contabilidade, representa os aspecto conceitual do conhecimento permeado em todos os 

conteúdos curriculares, e prepara o estudante a expressar sua competência profissional com 

eficácia, na sua aprendizagem e atuação profissional.   

A literatura que aborda a aplicação da autoeficácia no contexto acadêmico têm 

considerado este construto fundamental para identificar e ajudar o comportamento com 

confiança no aluno em diferentes áreas de domínio acadêmico. Dada a percepção de eficácia 

pessoal de cada indivíduo, esta pode ser restaurada na experiência vicária valendo-se dos 

processos cognitivos e afetivos, por meio da atenção, retenção, reprodução e motivação, 

realizados pela observação em outras pessoas, objetos ou situações presenciadas. 

Nessa visão este estudo objetiva descrever a experiência docente em modelar o 

sentimento de autoeficácia em estratégia pedagógica, durante a realização de um curso na 

modalidade à distância, em contabilidade na subárea auditoria, elaborado com a finalidade, de 

restaurar o comportamento de autoeficácia em estudantes. 

A pesquisa tem por finalidade contribuir para a qualidade da formação profissional 

dos estudantes de Ciências Contábeis que leve em conta os afetos ocorridos na 

aprendizagem que os tornam mais eficazes. Esta pesquisa foi realizada na perspectiva de 

relação da autoeficácia do aluno correlacionada com construções de motivações, 

performance e desempenho acadêmico acompanhando os trabalhos de (BANDURA, 1987; 

PAJARES, 1996; ZIRMERMAN,2000; SCHUNCK 2008; NOYELLES et al 2014).  

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 



 
 

2.1 A autoeficácia 

 

A Autoeficácia é definida como a “crença na capacidade de realizar uma 

determinada tarefa, com base nos próprios recursos”, e orienta o comportamento na mente da 

pessoa para ser capaz de conhecer e discernir, servindo de base de ação e motivação humana 

(BANDURA; 1977, 1993).  

A pesquisa de Noyelles et al. (2014), Exploring the Dimensions of Self-Efficacy in 

Virtual World Learning: Environment, Task and Content, desenvolveu um curso no Second-

Life12 e testou a autoeficácia em duas dimensões: domínio da aprendizagem do conteúdo de 

contabilidade e domínio da operação no mundo virtual. A aproximação com esta pesquisa é a 

experimentação da autoeficácia em ambiente computacional. Contudo, o estudo de Noyelles 

et al. (2014) concluiu que existem diferenças na autoeficácia para cada domínio estudado, 

mas a autoeficácia de aprendizagem no domínio do conteúdo e a autoeficácia de operação no 

mundo virtual se correlacionam durante a aprendizagem. Todavia, a pesquisa se diferencia 

desse estudo quanto ao ambiente em que se desenvolve o curso, quanto à operacionalidade do 

curso e quanto aos objetivos do curso. O estudo de Noyelles et al. (2014) traz uma 

experiência com uma tecnologia diferente da utilizada nesta Tese e com uma proposta de 

ensino tecnicista com autoeficácia. O estudo de Noyelles fortaleceu a compreensão sobre a 

aplicação da autoeficácia no domínio das ciências contábeis, pois desenvolveu conteúdo de 

contabilidade executado no ambiente virtual como realidade. Esse estudo ajudou no interesse 

para esta pesquisa no tocante a ser possível desenvolver um design com autoeficácia no curso 

elaborado para a pesquisa. 

Nesta Pesquisa, a autoeficácia e o desempenho são considerados categorias de 

análise no comportamento de estudantes no curso modelado na fonte de autoeficácia 

experiência vicária. Miranda et al. (2014) concluíram que não existe correlação de 

autoeficácia e desempenho, diferente desta pesquisa que não almeja comprovar correlações 

entre varáveis, mas propõe que a autoeficácia fortaleça o desempenho do estudante na 

perspectiva de tornar o estudante mais autoconfiante em suas práticas. O trabalho de Miranda 

et al. (2014) testou construtos teóricos ao ambiente acadêmico, diferenciando, contudo, pelo 

tratamento quantitativo atribuído à autoeficácia. A perspectiva neste estudo é avaliar a 

autoeficácia como sentimento que pode ser motivado no comportamento de estudantes 

diferindo do estudo de Miranda et al. (2014), cuja a abordagem da autoeficácia é identificada 

na dimensão cognitiva.  

Nesse sentido é associado ao comportamento com autoeficácia, a acepção de 

modelo como qualquer padrão de comportamento. (LEFRANÇOIS,2016). 



 
 

Bandura (1977) parte do princípio de que cada indivíduo ou um grupo detém no seu 

interior um conjunto de informações que, na interação com o ambiente ou situação, é 

disparado por um processo cognitivo. As fontes de informação da eficácia operam como uma 

matriz de interações ou modelo em que acontecem os processos cognitivos percebidos na auto 

avaliação.  

Todavia, essas informações podem ser restauradas no indivíduo ou grupo pelas 

quatro fontes de eficácia (Figura 1): Experiência Enativa; Experiência Vicária; Persuasão 

Verbal e Feedback; Estados Fisiológicos e Afetivos. (BANDURA, 1977). 

Figura 1-Fontes de Informação de Eficácia

 

Fonte: elaborado pela autora com base em Bandura(1977). 

 

Experiência enativa são consideradas, neste grupo as experiências anteriores da 

pessoa que a fazem sentir se é capaz ou não de realizar o que está sendo oferecido no 

momento. Desse modo, a percepção da autoeficácia depende do modo como a pessoa lida 

com diferentes situações.  

A Experiência Vicária considera que o comportamento não é desenvolvido 

exclusivamente de modo direto, mas também indireto, e acontece por meio da observação e 

representação simbólica com outras pessoas e situações. Nesse modo, Bandura identifica dois 

modos na aprendizagem por observação: a aprendizagem pela Comparação social e pelo 

Processo Cognitivo específico de: Atenção, Retenção, Reprodução e Motivação.  

A fonte Persuasão Verbal considera que as influências são sociais e ocorrem quando 

uma pessoa possui certas capacidades e utiliza a sugestão para levar pessoas a acreditarem no 

sucesso, apesar de dificuldades do passado, como uma espécie de auto superação.  

No Estado Fisiológico e Afetivo, as pessoas julgam suas capacidades, força e 

vulnerabilidade à disfunção Bandura (1977) acrescenta que o estresse é gerado por um estado 

de ansiedade e reduz o desempenho. Para o autor, as pessoas acreditam mais no seu sucesso 

quando não estão tensas ou agitadas.  
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Neste estudo, a ênfase sobre a restauração da autoeficácia se concentra na fonte de 

informação ‘experiência vicária’ no modo de indução modelagem simbólica. Logo criou-se 

uma taxonomia a partir da releitura dos conceitos de cada processo cognitivo na fonte 

experiência vicária, e também a interpretação da afetividade imersa nesse conceitos visando a 

criação de um modelo de ensino que desenvolva a autoeficácia no aluno.  

 

2.2 Aplicação do modelo de autoeficácia 

 

O modelo de ensino proposto, partiu da criação da modelagem de um curso a partir 

da definição de Modelo Pedagógico (BEHAR, 2012). Esta atitude prevê a concepção do 

curso considerando os elementos de arquitetura pedagógica e design. Na arquitetura 

pedagógica, foram considerados quatro elementos do planejamento pedagógico com suas 

respectivas definições e, no design pedagógico, os elementos que vão dar evidência ao curso.  

Na arquitetura pedagógica, foi imaginado que o ambiente dessa arquitetura estaria 

propondo o modelo de eficácia quando da realização do Planejamento que definiu: o objetivo 

do curso; Habilidades e Competências pretendidas para o aluno; A Ementa do curso mostrou 

quais temas são abordados; e a sua Organização encadeada pelo objetivo e respaldada na 

compreensão da autoeficácia. As atividades foram definidas para direcionar o processo de 

aprendizagem com atenção, retenção do conteúdo, reprodução e motivação. No curso, todo 

esse conjunto de informações é apresentado por meio do Design Pedagógico que se refere à 

disposição das informações e conteúdo por meio dos recursos no MOODLE. O design mostra 

a sequência de informações, o modo de apresentação dos conteúdos e atividades com as 

estratégias, figuras, prompts que vão caracterizar a teoria da autoeficácia aplicada. E quando 

da organização do curso no MOODLE, foram verificadas quais ferramentas de recursos e de 

atividades essa plataforma dispõe. Em seguida o curso foi projetado, com modelagem vicária 

cuja as atividades inseridas tem conteúdo atual e real. Nessa modelagem o modo de resposta 

exigida do estudante caracterizado a experiência vicária é arquivo de áudio ou vídeo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa se configurou em estudo de caso único, comum com unidades 

incorporadas, (YIN, 2015, p. 140). O caso relaciona-se ao dominio de ensino e envolve a 

percepção sobre o reforço na autoeficácia para desenvolver o desempenho de alunos. O 

contexto do estudo previu a criação de uma ferramenta desenvolvida na Plataforma Modular 



 
 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment MOODLE, acima comentado,  num curso a 

distância denominado Gestão de Risco e Planejamento em Auditoria. A avaliação da  

aplicação do construto se deu na análise do instrumento utilizado na coleta de dados. O acesso 

a plataforma ocorreu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se administrou e 

realizou a pesquisa. O sítio de acesso foi: www.moodle2.cinted.gov.br – menu DINTER-

MARANHÃO.  

Os participantes foram estudantes do 5º período de graduação do curso de ciências 

contábeis da UFMA, divididos em dois grupos caso e controle. Foram convidados 49 alunos e 

excluídos dessa amostra de estudo 9 alunos, que responderam aos questionários de coleta e 

tiveram menos de cinquenta por cento de participação no curso.   

A coleta de dados na pesquisa foi realizada  no ambiente MOODLE, por meio de 

preenchimento de questionário validados na literatura para todas as unidades de análise e 

acompanhamento das respostas nas tarefas. O questionário foi incorporado do google docs, 

utilizando a escala likert. A confiança dos procedimentos aplicados na coleta de dados 

permite que sejam replicados em outro estudo (YIN, 2015). 

Os dados resultantes na coleta foram triangulados após a codificação, categorização, 

confrontados e analisados na perspectiva da teoria (YIN, 2015). As observações originadas na 

plataforma referentes às respostas dadas às tarefas e ao comportamento dos sujeitos no AVEA 

teve análise qualitativa com uso da técnica de Análise de Conteúdo. 

 

4 RESULTADOS  

 

No estudo, o resultado do desempenho é compreendido pelas respostas certas dadas 

às atividades e à expressão do aluno em suas respostas. Os resultados foram plotados em 

gráfico de linhas para visualização do desempenho das dimensões no modelo de estudo. 

O gráfico 1, e gráfico 2 ilustra o desempenho dos grupos caso e controle, após a 

realização do curso. 

http://www.moodle2.cinted.gov.br/


 
 

Gráfico 1 - Desempenho e autoeficácia turma Controle 

 

            Fonte: Dados da pesquisa 

                          Gráfico 2- Desempenho e autoeficácia turma Caso 

 

                Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ficou evidenciado, no resultado do desempenho dos grupos, que a média das notas 

de desempenho dos alunos grupo controle é µ = 88,76 e, grupo caso é µ = 84,93. 

O grupo caso composto pelos estudantes que receberam o reforço da autoeficácia 

modelada em áudio ou vídeo e scripts obtiveram um bom desempenho, quanto à expressão na 

sua fala no áudio ou vídeo elaborados. Nesse modo ficou confirmado o impacto do modelo no 

comportamento desses estudantes (BANDURA, 1979). 

Dentre os resultados apresentados na literatura, sobre pesquisas realizados nesta 

perspectiva, os que deram suporte aos achados neste estudo foram os seguintes: 

Os estudantes com forte crença na sua eficácia acadêmica, têm alto nível de 

desempenho acadêmico, fixam e cumprem metas e transformam o modo de lidar com as 

tarefas, com o objetivo de evitar o fracasso. (Zimmermann & Bandura, 1994, Azzi & 
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Polydoro, 2006). Por esses estudos acrescidos dos estudos de Pajares (1986), Bandura (1986) 

e Schunk(1986) é que se justifica o motivo pelo qual o grupo de controle que não recebeu a 

motivação da autoeficácia manter durante a pesquisa o seu nível alto de autoeficácia, 

detectado na coleta de dados do questionário. 

Na literatura sobre a auteficácia, fica evidente a relação entre Autoeficácia e 

Desempenho de estudantes. (Noyelle, 2014, Zimmermann 2000, Bandura 1997, Printrich & 

De Groot, 1990, Azzi & Polydoro,206). Nesse sentido diferentes significados do efeito da 

eficácia pessoal foi percebido no desempenho de alunos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na análise dos dados, os resultados indicam ser pertinentes, confirmando a teoria da 

autoeficácia de Bandura (1977; 1997), na perspectiva da TSC, em que o comportamento do 

sujeito é modelado no ambiente e de acordo com o que vê, vivencia e escolhe.  

Numa percepção mais ampla desta pesquisadora, o curso atendeu os objetivos 

pedagógicos fundamentados na teoria de autoeficácia; também foram confirmadas pelos 

alunos As premissas norteadoras do estudo são confirmadas pelos resultados obtidos nas 

múltiplas fontes de dados, conforme apresentado a seguir. 

Com as observações e análises, volta-se para as proposições do estudo confirmando 

que: 

 As estratégias pedagógica: atividade ou tarefa desenvolvida em conteúdo de cursos, 

podem ser elaboradas a partir do conceito de autoeficácia motivada em analogia ao método 

clínico, utilizado por Bandura (1986). 

O método de Bandura, evidenciado na experiência vicária, estrutura-se numa 

taxonomia de afetos. Esta afirmativa é visualizada nas respostas dos alunos nas tarefas e no 

questionário de avaliação, ficando demonstrado que o modo como foram estruturados o 

conteúdo e as atividades produziram os processos cognitvos e afetivos nos alunos. 
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