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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar as alterações ocorridas no processo de 

convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional. No marco teórico se discute 

a reflexão da prática docente. Parte do seguinte questionamento: Quais as principais 

alterações da legislação, a partir do processo de convergência da contabilidade brasileira ao 

padrão internacional, em relação ao ensino de contabilidade? A pesquisa caracteriza-se como 

aplicada, descritiva, de abordagem qualitativa, por meio de análise documental em relação à 

alteração da legislação societária e a edição de pronunciamentos contábeis. Neste contexto o 

ensino de contabilidade, também apresenta alterações, uma vez que alterações conceituais 

foram introduzidas nas normas contábeis, indo além de questões de natureza eminentemente 

técnicas. Essas alterações foram introduzidas pela convergência da contabilidade brasileira ao 

padrão internacional, nesta situação o elemento motivador para analisar as alterações em 

relação ao ensino de contabilidade, a partir de autores que a discutem, principalmente, sobre a 

reflexão da prática docente. Como principais resultados tem-se que o profissional da 

contabilidade passou a conviver com o julgamento profissional a ser exercido nas escolhas 

contábeis que refletirá nos registros dos elementos do ativo, passivo, patrimônio líquido, 

receita e despesas, e na composição das demonstrações contábeis. Assim, para a formação de 

Contador passa a ser necessária a reflexão da prática docente no ensino de contabilidade, pois 

a convergência da contabilidade não se trata apenas de um conjunto de modificações 

meramente formais, provoca uma mudança no exercício da profissão do Contador. Como 

contribuição da pesquisa propõe-se que as Instituições de Ensino Superior oportunizem um 

programa de formação continuada para a prática docente e, também, um fórum permanente de 

educação e pesquisa para discussão da legislação, dos pronunciamentos contábeis e das 

normas contábeis. 

 

Palavras-chave: Convergência da Contabilidade; Reflexão da Prática Docente; Ensino de 

Contabilidade. 

 

 

Introdução 

 

O processo de convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional 

começou com a alteração da legislação societária, em especial a alteração da Lei nº 

6.404/1976 pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009, e foi necessário em função do contexto 

internacional em que está inserido o Brasil. Esse processo provocou alterações significativas 
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nas normas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) com a edição 

dos pronunciamentos contábeis pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

Neste contexto o ensino de contabilidade, de certa forma, também apresenta 

alterações, uma vez que alterações conceituais foram introduzidas nas normas contábeis, indo 

além de questões de natureza eminentemente técnicas. Essas alterações foram introduzidas 

pela convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional, nesta situação o 

elemento motivador para analisar as alterações em relação ao ensino de contabilidade, parte 

da reflexão da prática docente no curso de Ciências Contábeis (CC). 

Diante da convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional, os 

professores de contabilidade, por questões profissionais e éticas, devem promover mudanças 

em suas práticas docentes em virtude das exigências legais e de exercício profissional. Assim, 

as Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem os cursos de CC devem formar um 

profissional apto a exercer as atividades em quaisquer entidades que estejam seguindo a nova 

legislação. Fator que afeta a formação do profissional de contabilidade para o mundo do 

trabalho. 

Assim, esta pesquisa parte do seguinte questionamento: Quais as principais alterações 

da legislação, a partir do processo de convergência da contabilidade brasileira ao padrão 

internacional, em relação ao ensino de contabilidade? Para responder o questionamento tem-

se como objetivo, analisar as alterações ocorridas no processo de convergência da 

contabilidade brasileira ao padrão internacional. 

Este artigo está dividido em cinco partes, a primeira esta introdução, na segunda se 

discute teoricamente a reflexão da prática docente, a terceira o método da pesquisa, na quarta 

se analisa os resultados em relação a convergência da contabilidade brasileira e a quinta as 

considerações finais. 

 

Reflexão da prática docente 

 

Nesta seção faz-se uma reflexão sobre a prática docente, considera-se que para realizar 

um ensino reflexivo em educação, é imprescindível partir-se de uma determinada situação 

problema, e, a partir daí comprometer-se em criar atitudes que desenvolvam uma postura 

pedagógica questionadora capaz de sugerir, elaborar e, consequentemente, construir o 

conhecimento, pois a reflexão fornece oportunidades para voltar atrás e rever acontecimentos 

e práticas. 

O envolvimento do professor na prática reflexiva requer: um espírito aberto ao novo 

para se entender possíveis alternativas e admitir a existência de erros; responsabilidade, que 



permita fazer ponderação cuidadosa das consequências de determinada ação; e empenho, para 

mobilizar atitudes anteriores, uma vez que a verdadeira prática reflexiva ocorre quando uma 

pessoa tem um problema real para resolver e, neste caso, investiga com o sentido de procurar 

a solução (DEWEY, 1936).  

A relevância de uma prática reflexiva reside na oferta de uma educação preocupada 

em avançar sempre e em formar adequadamente. É neste sentido que melhor se enquadra o 

papel do professor reflexivo.  

 

O professor reflexivo é, sobretudo, o promotor de uma autoformação também de 

ordem prática, o que interessa à educação para a resolução das questões dialéticas 

existentes na articulação entre teoria e prática. A ideia de reflexão surge associada 

ao modo como se lida com problemas da prática profissional, à possibilidade da 
pessoa aceitar um estado de incertezas e estar aberta a novas hipóteses, dando, 

assim, forma a estes problemas, descobrindo novos caminhos, construindo e 

concretizando soluções. (SCHÖN, 2000, p. 31). 

 

Acredita-se, portanto, que o processo reflexivo, na percepção Schöniana, caracteriza-

se por um vaivém permanente entre acontecer e compreender na procura de significado das 

experiências vividas. Pela reflexão, ideias são transformadas em ações indispensáveis à 

prática docente, provocando mudanças de metodologia e estratégias que favoreçam um ensino 

de qualidade. Embora exija tempo, somente a partir deste processo é possível ao professor 

fazer e saber-fazer a problematização da prática pedagógica, porque é na prática, através ato 

do pensar reflexivo, que está o real valor do pensar a educação, distinto daquela ideia do 

"pensar por pensar". 

As ideias de Schön sobre o desenvolvimento do conhecimento profissional baseiam-se 

em noções como a de pesquisa e de experimentação na prática. A designação Professional 

artistry (profissional de talento) é usada pelo autor com o sentido de referir.   

 

[...] as competências que os profissionais revelam em situações únicas, incertas e de 

conflito. O conhecimento emerge nestas situações, de um modo espontâneo e o que 
não se é capaz de explicitar verbalmente pode ser descrito, em alguns casos, por 

observação e reflexão sobre as ações. (SCHÖN, 2000, p. 25). 

 

Para Schön, três são os tipos de reflexão: a reflexão na ação; a reflexão sobre a ação; a 

reflexão sobre a reflexão na ação. Os dois primeiros tipos são essencialmente reativos, 

separando-os, apenas o momento em que têm lugar. O refletir na ação ocorre durante a prática 

e o segundo depois do acontecimento, quando este é requisitado fora do seu cenário. 

Deste modo, a prática é sujeita a um processo constante de vaivém que conduz a 

transformações e a investigações futuras. Este processo desenvolvido pelo indivíduo não é 

privado mas público, isto é, as interrogações surgem num cenário de conversação coletiva que 

pode ser real ou em sentido metafórico, e deixa claro que “há zonas indeterminadas da prática, 



incerteza, caráter único e conflito de valores que necessitam de abordagens flexíveis que 

permitam, justamente, lidar com situações ambíguas e complexas” (SCHÖN, 2000, p. 6). 

As pessoas refletem na ação e sobre a ação e, nem por isso se tornam profissionais 

reflexivos. Para isso é preciso estabelecer distinção entre a postura reflexiva dos profissionais 

e a reflexão episódica das pessoas sobre o que fazem. Para chegar a uma verdadeira prática 

reflexiva, esta postura deve se tornar quase permanente, deve inserir-se em relação analítica 

com a ação, a qual se torna relativamente independente dos obstáculos encontrados. Uma 

prática reflexiva pressupõe uma postura, uma forma de identidade, um habitus 

(PERRENOUD, 2002). 

A postura reflexiva mobiliza saberes teóricos e metodológicos, mas não se reduz a 

eles. Ela não pode ser ensinada, uma vez que pertence ao âmbito das disposições 

interiorizadas, entre as quais estão as competências, bem como uma relação reflexiva com o 

mundo e com o saber, a curiosidade, o olhar distanciado, as atitudes e a vontade de 

compreender. 

Ao professor não basta somente proposição e teoria. É preciso estudo, trabalho e 

pesquisa para renovar, e, sobretudo, reflexão para não ensinar apenas ‘o que’ e ‘como’ lhe foi 

ensinado (PERRENOUD, 2002).  

Entretanto, só a reflexão não chega, ela tem de ter força para provocar a ação, isto é, 

levar os intervenientes a repensar o seu fazer pedagógico. Este processo pode ser 

potencializado se houver um ambiente propício, isto é, uma equipe colaborativa como uma 

forma de enriquecer a reflexão individual.  

O professor reflexivo é, então, o que busca o equilíbrio entre a ação e o pensamento, e 

uma nova prática implica sempre uma reflexão sobre a sua experiência, as suas crenças, 

imagens e valores. “[...] a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o 

papel de formador e de formando” (NÓVOA, 1992, p. 26). 

O trabalho em equipe e o trabalho interdisciplinar revelam-se importantes, pois, 

quando decisões são tomadas em conjunto, ultrapassam, de certa forma, às barreiras e todos 

passam a ser responsável para o sucesso da aprendizagem, evitando que os professores 

conduzam-no isoladamente, em diferentes direções, pois a produção de práticas educativas 

eficazes surge de um refletir da experiência pessoal partilhada entre os colegas (NÓVOA, 

1992). 

Já para Freire (2004), a reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o pensar, 

entre o pensar e o fazer, ou seja, no pensar para o fazer e no fazer sobre o pensar. Nesta 



direção, a reflexão surge da curiosidade sobre a prática docente, inicialmente ingênua, para, 

com o exercício constante, ir se transformando em crítica. 

 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de 

algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como 
sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital. Não 

haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente 

impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fizemos 

(FREIRE, 2004, p. 53). 

 

Não basta refletir; é preciso refletir criticamente e de modo permanente. Este processo 

precisa estar apoiado em análise emancipatório-política, para que os professores na formação 

possam visualizar as operações de reflexão em um contexto mais amplo, pois a prática 

reflexiva profissional apoia-se em conversas informais, em práticas de feedback metódico, de 

análise e reflexão sobre a qualidade do trabalho realizado, de avaliação do que fez. É 

importante colocar a aprendizagem através da reflexão no centro do pensamento crítico e do 

desenvolvimento profissional dos professores. 

Neste sentido a convergência da contabilidade brasileira que trouxe alterações 

significativas para a prática da contabilidade, onde a essência prevalece sobre a forma, exige 

do professor e do aluno que sejam reflexivos no momento da análise e interpretação dessas 

alterações para efetivarem os registros contábeis e geram informações para os usuários 

tomarem suas decisões.  

 

Método 

 

Nesta seção são descritos os procedimentos metodológicos que foram utilizados na 

pesquisa, que caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, descritiva, de abordagem 

qualitativa, por meio de análise de documentos (leis, normas, regulamentos, entre outros).  

A análise de documentos foi realizada visando a identificação das alterações na 

legislação e das normas contábeis, que consiste em estudar o material coletado e está presente 

em todas as etapas da pesquisa. Pois o objetivo da pesquisa envolve analisar as alterações 

ocorridas na convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional. 

Os procedimentos para a realização da análise dos documentos foi o seguinte: análise 

da Lei nº 6.404/1976 e suas alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 

11.941/2009, e análise dos pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), que julga-se ser mais relevante quando da elaboração e 

apresentação das demonstrações contábeis, de forma que gere informações úteis aos usuários 



dessas informações nas suas tomadas de decisões, e que se apresentam relevante para o ensino 

de contabilidade. 

 

Análise da convergência da contabilidade brasileira 

 

Nesta seção faz-se uma reflexão a partir dos pronunciamentos contábeis editados pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que dão origem as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC) emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e partem de 

uma linguagem das Normas Internacionais de Contabilidade e que são traduzidos para uma 

linguagem adequada ao Brasil.  

As alterações conceituais da legislação societária trazidas pelo processo de 

convergência da contabilidade brasileira ao padrão internacional, a partir da Lei nº 

6.404/1976, que trata da legislação societária no Brasil, que foi alterada pelas Leis nº 

11.638/2007 e nº 11.941/2007.  

Neste momento faz-se uma reflexão a partir das análises da legislação societária e 

pronunciamentos contábeis, ou seja, fazendo análise da triangulação da investigação, com 

base no marco teórico desenvolvido para esta investigação. Assim, passa a análise dos 

elementos que compõem as demonstrações contábeis (ativo, passivo, patrimônio líquido, 

receitas e despesas). 

O ativo passa a ser compreendido como um recurso controlado pela entidade como 

resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos 

para a entidade, de acordo com o CPC 00. Esses ativos devem ser registrados no patrimônio 

da entidade pelo seu valor contábil, mais próximo possível do seu valor recuperável.  

O valor recuperável de um ativo é o máximo de caixa que aquele ativo pode gerar para 

uma entidade. É o maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e seu valor em uso. 

O valor líquido de venda é o valor justo de um ativo menos as despesas estimadas de venda. 

O valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado entre partes interessadas, 

conhecedoras do negócio e independentes entre si, com ausência de fatores que pressionam 

para a liquidação da transação. O valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa líquidos 

futuros esperados como resultado do uso de um ativo, de acordo com o CPC 01, o CPC 12. 

Os instrumentos financeiros em relação ao ativo que foram analisados são as contas a 

receber e os ativos financeiros de renda fixa de renda variável. As contas a receber de clientes 

representam ativos financeiros. Ativo financeiro é qualquer ativo que seja: caixa; instrumento 

patrimonial de outra entidade; direito contratual: de receber caixa ou outro ativo financeiro de 

outra entidade, de acordo com o CPC 39. 



A mensuração das contas a receber de clientes no seu reconhecimento inicial deve 

feita ser pelo valor justo. O valor justo das contas a receber de clientes seria o seu valor 

nominal na data do vencimento descontado para a data do seu reconhecimento, de acordo com 

o CPC 38. Os procedimentos contábeis de ajustes a valor presente de direitos e obrigações são 

de acordo com o CPC 12. 

Da mesma forma, a mensuração dos ativos financeiros de renda fixa no seu 

reconhecimento inicial deve ser pelo valor justo, de acordo com o CPC 38. Assim, como os 

ativos financeiros de renda variável, também, são mensurados no seu reconhecimento inicial 

pelo valor justo, de acordo com o CPC 38. 

Em relação aos estoques que são ativos mantidos para venda no curso normal dos 

negócios, em processo para venda, ou na forma de materiais e suprimentos a serem 

consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços, de acordo 

com o CPC 16.  

Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor líquido 

realizável, dos dois, o menor. O valor líquido realizável é o preço de venda estimado no curso 

normal dos negócios deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos 

estimados necessários para se concretizar a venda, de acordo com o CPC 16.  

Em relação ao contrato de construção que é um contrato especificamente negociado 

para a construção de ativo, e incluem: prestação de serviços relacionados com a construção do 

ativo; e destruição ou restauração de ativos e de recuperação ambiental após a demolição ou 

retirada de ativos, de acordo com o CPC 17. 

A receita do contrato é medida pelo valor justo da retribuição recebida ou a receber. O 

valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 

transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na 

data de mensuração, de acordo com o CPC 01 e o CPC 46. 

Em relação aos investimentos em coligada, em controlada e em empreendimento 

controlado em conjunto é estabelecido que os procedimentos de avaliação desses 

investimentos fossem pelo método de equivalência patrimonial, de acordo com o CPC 18. A 

equivalência patrimonial é o método que consiste em atualizar o valor contábil do 

investimento ao valor equivalente à participação societária da sociedade investidora no 

patrimônio líquido da sociedade investida, e no reconhecimento dos seus efeitos na 

demonstração do resultado do exercício. O valor investimento será determinado mediante a 

aplicação da porcentagem de participação no capital social, sobre o patrimônio líquido de 

cada sociedade coligada ou controlada. 



No subgrupo ativo imobilizado, no grupo ativo não circulante, tornou obrigatório o 

registro dos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 

atividades da sociedade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à entidade os 

benefícios, riscos e controle dos bens conforme o inciso IV, art. 179, da Lei nº 6.404/1976 e 

alterações. Essa é uma alteração significativa sobre o tratamento contábil das operações de 

arrendamento mercantil (leasing) financeiro. Esse tipo de arrendamento é, na sua essência 

econômica, uma operação de financiamento.  

Os ativos como contas a receber e bens estão associados a direitos legais, incluindo o 

direito de propriedade. Ao determinar a existência do ativo, o direito de propriedade não é 

essencial. Um bem objeto de arrendamento mercantil (leasing) financeiro será um ativo, 

desde que a entidade controle os benefícios econômicos que são esperados desse bem, de 

acordo com o CPC 06. 

Em relação ao ativo imobilizado que corresponde aos bens corpóreos destinados à 

manutenção da entidade. É o elemento tangível que se espera utilizar por mais de um período 

e é mantido para uso: na produção de bens, no fornecimento de mercadorias, na prestação de 

serviços, ou com fins administrativos, de acordo com o CPC 27. 

A depreciação do ativo imobilizado deve ser calculada com base na vida útil dos bens. 

A vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. A vida 

econômica representa o período de tempo durante o qual o ativo terá capacidade de geração 

de benefícios econômicos. A vida útil de um ativo pode ser menor do que a sua vida 

econômica; neste caso existe o valor residual. O valor residual é o valor estimado que a 

entidade obtenha com a venda do ativo ao fim de sua vida útil, após deduzir as despesas 

estimadas de venda, de acordo com o CPC 27. Nessa situação está presente o poder de 

julgamento do profissional da contabilidade para determinar a vida útil e a vida econômica de 

um bem. O valor residual e a vida útil de um ativo imobilizado são revisados pelo menos a 

final de cada exercício e, se houver mudança, deve ser contabilizada como mudança de 

estimativa contábil.  

No ativo foi incluído um subgrupo ativo intangível, no grupo ativo não circulante, 

contemplando elementos incorpóreos como, marcas, patentes, fundo de comércio, entre 

outros, previsto no inciso VI, do art. 179, da Lei nº 6.404/1976 e alterações. Os ativos que não 

tem forma física e são utilizados na manutenção dos negócios da entidade e a entidade 

controla esses benefícios se o conhecimento for protegido por direitos legais ou contratuais é 

um ativo intangível, de acordo com o CPC 04. 

Os ativos intangíveis precisam ser amortizados conforme sua vida útil. A vida útil do 

ativo intangível pode ser definida ou indefinida. Um ativo intangível tem vida útil indefinida 



quando, com base na análise de dados de todos os fatores relevantes, não existe um limite 

previsível para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos 

para a entidade.  

O passivo é compreendido como uma obrigação presente da entidade, derivada de 

eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade 

capazes de gerar benefícios econômicos. A obrigação normalmente surge quando um ativo é 

entregue ou a entidade ingressa em acordo irrevogável para adquirir o ativo. A liquidação de 

uma obrigação presente geralmente implica a utilização, pela entidade, de recursos 

incorporados de benefícios econômicos a fim de satisfazer a demanda da outra parte, de 

acordo com o CPC 00. 

Os instrumentos financeiros em relação ao passivo que foram analisados são os 

fornecedores e empréstimos. As dívidas com fornecedores representam passivos financeiros. 

O passivo financeiro é qualquer passivo que seja: uma obrigação contratual de: entregar caixa 

ou outro ativo financeiro a uma entidade, de acordo com o CPC 39. 

A mensuração das dívidas com fornecedores no seu reconhecimento inicial deve ser 

pelo valor justo. O valor justo das dívidas com fornecedores seria o seu valor nominal na data 

do vencimento descontado para a data do seu pagamento, de acordo com o CPC 38. Os 

procedimentos contábeis de ajustes a valor presente de direitos e obrigações são de acordo 

com o CPC 12. Da mesma forma, a mensuração das dívidas de empréstimos no seu 

reconhecimento inicial deve ser pelo valor justo, de acordo com o CPC 38. 

Em relação às provisões, passivos contingentes e ativos contingentes é estabelecido 

que essas contingências geralmente envolvem questões tributárias, trabalhistas e cíveis. As 

provisões para riscos estão relacionadas com contingências passivas. As contingências são 

incertezas existentes quando da elaboração das demonstrações contábeis, relacionadas com 

eventos futuros que poderão ou não acontecer. A resolução final das contingências poderá 

resultar em ganho (contingência ativa) ou perda (contingência passiva) para a entidade, de 

acordo com o CPC 25. 

No Patrimônio Líquido foi incluída uma conta de ajustes de avaliação patrimonial para 

registrar, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de 

competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do 

ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, conforme o § 3º, art. 177, da 

Lei nº 6.404/1976 e alterações. No patrimônio líquido, também foi incluída uma conta de 

reserva de incentivos fiscais para registro da parcela do lucro líquido decorrente de doações 

ou subvenções governamentais para investimentos, conforme art. 195-A, da Lei nº 6.404/1976 

e alterações. 



Em relação ao ajuste a valor presente a Lei nº 6.404/1976 e alterações, ao fixar os 

critérios para avaliação do ativo e do passivo, conforme inciso VII do art. 183 e inciso III do 

art. 184 permite que os direitos e as obrigações de longo prazo sejam avaliados a valor 

presente. Ajustar o saldo da conta a valor presente significa excluir desse saldo os acréscimos 

decorrentes de expectativas de inflação, normalmente relativos às taxas referentes à indexação 

legal ou contratual, à paridade cambial, aos juros e aos demais encargos proporcionais 

cabíveis nas operações a prazo, para se obter os valores representativos da época da operação.  

No que tange as receitas, estas abrangem tanto as receitas propriamente ditas quanto 

os ganhos. A receita surge no caso das atividades usuais da entidade e é designada por uma 

variedade de nomes, tais como, vendas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis. Os 

ganhos representam outros elementos que se enquadram na conceituação de receita e podem 

ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando aumentos nos 

benefícios econômicos, de acordo com o CPC 00. As receitas representam entradas brutas de 

benefícios econômicos durante o ano, que resultam em aumento do lucro do exercício ou 

redução do prejuízo do exercício da entidade, e consequente acréscimo do seu patrimônio 

líquido, de acordo como CPC 30.  

O momento do reconhecimento da receita traz certa complexidade para a 

contabilidade. A complexidade está no sentido de que, em alguns casos, dependendo da 

operação e do segmento de negócio em que a sociedade atua, será exigido alto grau de 

julgamento pelos proprietários ou sócios da entidade. A relevância dessa informação está 

relacionada com o fato de que a receita é computada no resultado e influencia na 

determinação do lucro da entidade e, consequentemente, no valor do dividendo que será 

distribuído aos proprietários ou sócios da entidade, bem como nos impostos que serão 

recolhidos aos governos municipal, estadual e federal.  

As despesas abrangem tanto as perdas quanto as despesas propriamente ditas. As 

despesas que surgem no curso das atividades usuais da entidade incluem o custo das venda, e 

as despesas da atividade desenvolvida. As perdas representam outros elementos que se 

enquadram na conceituação de despesas e podem ou não surgir no curso das atividades usuais 

da entidade, representando decréscimos nos benefícios econômicos, de acordo com o CPC 00. 

Essas alterações conceituais inseridas nos elementos que compõem as demonstrações 

contábeis fazem com que o professor de contabilidade frente ao processo de ensino e 

aprendizagem deva promover mudanças em suas práticas docentes e aproximação com os 

colegas. Pois é preciso refletir sobre a prática docente diante de situações em que ocorram 

julgamentos nas decisões dos registros dos eventos contábeis, é por meio da reflexão que 

ideias são transformadas em ações indispensáveis a prática docente como se manifesta Dewey 



(1936) ao defender a importância do pensamento reflexivo, uma vez que a verdadeira prática 

ocorre quando uma pessoa tem um problema real para resolver e investiga no sentindo de 

procurar a solução. Para Schön (2000), o processo reflexivo caracteriza-se por um vaivém 

permanente entre acontecer e compreender na procura de significado das experiências, uma 

reflexão na ação em contato com a prática. Prosseguindo o referido autor afirma que a 

reflexão na ação constitui processo de grande riqueza e instrumento importante de 

aprendizagem, porque representa o primeiro espaço de confrontação com o problema na 

prática. Já Perrenoud (2002) diz que a produção de práticas educativas eficazes surge de um 

refletir da experiência pessoal partilhada entre os colegas. Enquanto afirma Nóvoa (1992) que 

é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática. Freire (2004) pronuncia-se dizendo que a reflexão é o movimento entre o fazer o 

pensar, entre o pensar e o fazer. 

Os profissionais da contabilidade não são formados nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) para julgar, a exercer seu juízo de valor acerca de situações não disciplinadas 

em lei ou norma. Nesse sentido julgar implica em correr riscos da decisão tomada. Assim, os 

profissionais da contabilidade com essas alterações conceituais passam a correr riscos nas 

decisões para realizarem os registros contábeis e apresentarem as informações contábeis para 

os usuários, também, tomaram suas decisões.  As IES passam a ter maior responsabilidade na 

formação dos profissionais da contabilidade para o mundo do trabalho. 

 

Considerações finais 

 

A partir da análise e discussão dos resultados com base no marco teórico e da 

convergência da contabilidade brasileira, acredita-se que a estruturação conceitual e legal dos 

pronunciamentos contábeis e das normas contábeis no Brasil, incluindo a legislação 

societária, sejam comparáveis com países desenvolvidos que seguem às normas internacionais 

de contabilidade para o seus mercados financeiros. Ainda, o processo de convergência da 

contabilidade brasileira contribui para uma maior transparência das informações contábeis das 

entidades e para os usuários dessas informações nas suas tomadas de decisões. 

Assim, o trabalho a ser exigido do profissional da contabilidade, a partir da alteração 

da legislação, normas e regulamentos é diferente do que era antes. Agora, o profissional da 

contabilidade tem que exercer o chamado julgamento profissional. Para os professores de 

contabilidade, os pronunciamentos contábeis e as normas contábeis passaram a serem as 

únicas fontes bibliográficas atualizadas. No entanto, normas e regulamentos não são textos 

didáticos, seus objetivos são distintos da linguagem de ensino, com da linguagem tipicamente 



técnica. Nesse sentido, a reflexão da prática docente e a formação docente continuada são de 

fundamental importância para o ensino por parte do professor e, consequentemente, no 

aprendizado por parte do aluno. 

O ensino de contabilidade deve dar conta dessas mudanças, pois as Instituições de 

Ensino Superior (IES) têm o compromisso social com a formação dos profissionais da 

contabilidade para o mundo do trabalho. Este profissional da contabilidade que passa a 

conviver com o julgamento profissional a ser exercido nas escolhas contábeis que refletirá nos 

registros do ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesas, e na composição das 

demonstrações contábeis.  

Como contribuição da pesquisa propor-se que as IES oportunizem um programa de 

formação continuada para a prática docente e, também, um fórum permanente de educação e 

pesquisa para discussão da legislação, dos pronunciamentos contábeis e das normas contábeis. 
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