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0 PROFESSOR DE CONTABILIDADE E FINANCAS:
UMA PERSPECTIVA ADVENTISTA

I. Introdu~io

E fato que a educa~ao tern importincia vital para o desenvolvimento s6cio-economico de
uma

na~ao.

No entanto, em que consiste exatamente esta premissa? Diante dos crescentes

problemas e desafios da sociedade contemporinea, ha de se questionar no que deve consistir a
fun~ao

da

educa~ao,

e por conseguinte a do professor, dentro do contexto da

forma~ao

do

homem, nessa busca do desenvolvimento.
Este ensaio apresenta conceitos e caracteristicas que, a despeito de conhecidos e aplicados
aos professores em geral, sao aqui direcionados especificamente aos professores da area contabilfinanceira que atuam em

institui~es

adventistas nos diversos cursos que contem disciplinas

relacionadas a essa area. Portanto, tern por objetivo geral, alertar a esses profissionais quanto
sua grande responsabilidade dentro da area em que atuam, no sentido de aplicarem a

a

Integra~o

Fee Ensino.
Inicialmente a abordagem e feita em

rela~o

a missao do educador, na qual se evidenciam

os aspectos academico e ·espiritual; em seguida sao relacionadas caracteristicas e qualidades
inerentes

a pessoa do professor de contabilidade e finan~as que, uma vez tomando posse delas,

caminha para o objetivo maior que e a excelencia na

educa~ao.

Outrossim, e dado enfoque nas

perspectivas desse educador diante do novo milenio, ou seja, qual deve ser sua postura
metodol6gica frente its

mudan~s

politico-economicas e

evolu~ao

tecnol6gica. Enfim, a pesquisa

projeta alguns possiveis resultados do trabalho educacional desse educador que se propoe a
revestir-se das qualidades e procedimentos sugeridos ao Iongo do tema.
Ao considerar assim o perfil do professor adventista da area contilbil-financeira, em suas
caracteristicas relativas ao Ensino Superior, e mister que este ensaio traga beneficios aqueles que
procuram se inteirar e contribuir para o avan~ da Educa9io Superior Crista, seja na aplica~ao da
Integr~o

Fe e Ensino em sala de aula, ou mesmo no direcionamento de alguma estrategia

educacional que tome possivel este avan~o.
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II. 0 Professor Adventista da Area Contabil-Financeira e sua Missio

A

educa~ao

adventista, especificamente, ao exercer seu papel transformador, tern como

objetivo primordial ''fazer com que o homem volte aharmonia com Deus, de maneira a elevar e
enobrecer sua natureza moral a jim de que ele de novo possa refletir a imagem do Criador. ,J E
nesse intuito que o professor adventista deve ser levado a desenvolver urn ministerio capaz de
preparar o educando para refletir a imagem de Seu Criador em qualquer

servi~o

ou profissao que

venha a desempenhar, independentemente do ambiente s6cio-economico em que esteja inserido.
Ao considerar que todo e qualquer professor estabelece, no inicio de cada ano letivo, seus
objetivos e prop6sitos a atingir, o professor adventista tambem deve considerar suas metas,
porem, mais do que isso: deve fixa-las fundamentando-se na essencia da verdadeira

educa~o.

Ellen White afirma em seu livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes que
A verdadeira educafao significa mais que um certo curso de estudo. E
vasta. Inclui o harmonico desenvolvimento de todas as aptidoes fzsicas
e das faculdades mentais. Ensina o amor e o temor de Deus, sendo o
preparo para o fie/ desempenho dos deveres da vida. Ha uma educafao
que eessencialmente mundana. Seu objetivo eo exito no mundo, a
satisfafao de ambifoes egoistas. 2
Logo, fica claro que as metas do professor adventista devem estar fundamentadas no amor
e temor a Deus, sendo assim urn diferencial deste em

rela~ao

aos educadores seculares. Sua

missao deve ser elevada segundo os padroes divinos e que busque o reino de Deus sobre todas as
coisas. 0 Prof Ruben Aguilar em sua materia Cosmovisao e Educa~ao Adventista declara que
A missao do educador adventista nao e meramente a de transmitir
conhecimentos adquiridos que produzem pouco ou nenhum resu/tado
positivo
formafOO do educando. Muito menos desempenhar sua
funfao visando a aprovafao de seus alunos nas provas classificatorias
de ingressos a Institutos Superiores. Isto deve ser uma conseqiiencia. A
missao do educador adventista e a de todo sistema e de "buscar
primeiramente o reino de Deus e Sua juslifa e todas estas coisas
(conhecimento) vos serao acrescentadas. ,,3

na

Levando em conta este aspecto da missao, o professor da area contabil-financeira nao
devera se esquecer, no entanto, de que sua missao tambem devera consistir no devido preparo do
educando para as fun~oes profissionais relativas a seu curso.' E esse devido preparo nao se refere
3
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tao-somente ao aspecto conteudo, porem, consiste tambem nas qualidades docentes que, sem
elas, dificilmente alcanyani. Algumas dessas qualidades serao abordadas a seguir.

IlL Caracteristicas do Professor Adventists que Ensina Contabilidade e Finan~as
Diante da nobre missio de educar - e educar para redimir - o professor adventista carrega
sobre seus ombros uma enorme responsabilidade. No entanto, e alto o privilegio que Deus lhe
concede em desenvolver grandiosa tarefa. Ora, se Deus ·ordena, Ele mesmo capacita. Nao e assim
que cremos?
Diante do Ide de Cristo, e que se encontram agora homens e mulheres falhos, com muitos
defeitos, porem, aos olhos de Deus, com muito potencial e capazes de realizar a Sua Obra. 0 que
se espera, entao? Existem determinados aspectos que sao fundamentais para que o professor,
especificamente da area de contabilidade e finan~, seja bem-sucedido. Eis alguns deles:

1. Dominar a(s) disciplina(s) que leciona
Segundo Gilbert Highet, "conhecer o todo que se leciona e nao apenas parte do todo. ,,~
Especialmente em determinadas disciplinas como Contabilidade Basica e Administrayao
Financeira, e de suma importincia se conhecer toda a materia a ser lecionada. Os enfoques
iniciais destas disciplinas serao de maior aproveitamento para os alunos, quando o professor
conhece todo o seu contexto. Por outro lado, quando a disciplina

e ministrada sem o

devido

conhecimento do todo, perde em contextualizayio e ate mesmo em objetivos. 0 Prof Marion da
FEAIUSP relata uma experiencia que bern ilustra esse aspecto:

Tive um professor de Direito Tributtirio que corifessava dominar hem
lmposto Sobre Servifo e dizia valer a pena aperjeifoarmos neste
Imposto em detrimento do lmposto de Renda, ICMS, /PI etc. Passamos
o ano todo estudando Imposto Sobre Servifo. 5
lnfelizmente e desta forma que alguns professores agem. Conhecem parcialmente o
conteudo e tentam convencer os alunos da importancia unica daquilo em que sao especialistas.
Diante disto

e imprescindivel que haja ATUALIZA<;AO constante, principalmente nessa area

contabil-financeira, a qual recebe uma grande influencia da globalizayio e das mudanyas fiscais.
4

157

Em sua materia sobre o Perfil do Professor Adventista, o prof Renato Gross declara que ha
necessidade de professores que ''possuam conhecimento acurado; entendam que Deus requer o
cultivo das jaculdades mentais e que e Seu designio que seus servos possuam mais c/aro
conhecimento. rt6

2. Gostar da(s) disciplina(s) que leciona
Caso nao se demonstre satisfa~ao quando se aborda a disciplina que se leciona,
dificilmente os educandos serao levados a vibrarem com a materia. A motiva~o deve ser
constante ao se mostrar empatia, afinidade e gosto por aquilo que se pretende ensinar. Ora, se
algumas vezes agindo assim, ainda nao se consegue motivar alguns alunos, imagine-se nao
f~endo

desta forma. Marion declara que ''se voce demonstrar desinteresse por aquilo que esta

abordando, podera 'moldar espiritos', mas nunca leva-los a interessarem-se por aquele assunto.

Euma grande responsabilidade. "7
Na area contabil-"financeira existem disciplinas consideradas aridas como Auditoria,
Contabilidade Bancaria, Contabilidade Publica,

Administra~ao

Financeira etc., e se o professor

nao demonstrar entusiasmo por estar vivendo, pelo menos momentaneamente, a disciplina
lecionada, raramente conseguira

ati~gir

seus prop6sitos, ou seja, convencer o aluno de sua

validade e importancia.
Nesse aspecto, confesso que minha experiencia tern sido recheada de constante luta em
rela~ao

a alguns alunos. Mesmo considerando-me urn entusiasta pela area, senti-me muitas vezes

impotente para motivar meus alunos diante de determinados temas. Embora, a despeito de alguns
fracassos, e muito gratificante lembrar de inumeras vezes que o fator entusiasmo e alegria ao
falar daquilo que rea/mente se gosta, foi a alavanca propulsora para muitas vit6rias. Espera-se,

portanto, que uma vez sendo urn apaixonado pela disciplina que leciona, o professor demonstrara
em seu

procedimento,

nao apenas o fator ENVOLVIMENTO,

mas

sobretudo, o

COMPROMETIMENTO.

3. Gostar dos alunos
Ellen White afirma que
ninguem que /ida com os}ovens deve ser de coraflio duro, e sim
ajetuoso, temo, compassivo, cortes, cativante e sociavel; deve saber, no
5
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entanto, que precisam ser feitas repreensoes, sendo ate mesmo
necessario proferir graves censuras para eliminar a/gum mau
procedimento. 8

Dificilmente urn born trabalho e feito quando o professor repudia a convivencia com os
jovens. 0 relacionamento com os alunos fora da sala de aula e o melhor indicador de que o
professor gosta deles. Marion aconselha:
interesse-se em conhecer seus pupilos mais a fundo. Acredite neles,
OUfa seus problemas, por mais absurdos que sejam. Fafa o possivel
para.firar nomes e a.fisionomia de cada um. Nao os chame por
mlmeros. ConhefO os introvertidos e saiba tratar com os extrovertidos. 9

Especificamente na area contabil-financeira, onde boa parte das disciplinas sao, para
muitos, considerada insipida, os professores deveriam se aproximar mais dos alunos, trocando
ideias sobre outros assuntos, participando juntos de reunioes sociais, espirituais etc., afastando
desta forma os preconceitos, e, assim - via pessoa do professor - aproximando o aluno da
disciplina e de Deus.
0 livro EducaQao tambem trata desse assunto quando observa que
os professores muitas vezes deixam de entrar suficientemente em
relaflio social com seus alunos. Manifestam pouca simpatia e ternura,
e demasiada dignidade de um juiz austero. Conquanto o professor
tenha de ser firme e decidido, niio deve ser opressor e ditatorial. Ser
aspero e severo, .ficar Ionge de seus discipulos, ou trata-los
indiferentemente, co"esponde a fechar a passagem pela qual poderia
in.f/uir neles para o hem. 10

4. Ter senso de humor
Esta e outra caracteristica que 0 professor adventista deve cultivar. E bern verdade que cada
urn tern seu temperamento, sua maneira de ser, e, por nao estimularem o senso de humor,
descansam em desculpar-se que e uma questao de personalidade. Ora, todos ao seu modo, sao
plenamente capazes de desenvolver esta virtude. Especialmente para o professor da area contabilfinanceira, isto pode funcionar como urn fator tremendamente positivo, ja que "e uma forma de
manter os a/unos vivos e atentos, porque nunca estarao inteiramente certos do que o professor
ira dizer no instante seguinte. "11

0 humor, no entanto, nunca devera ser ofensivo ao aluno, no uso de palavras e termos
6
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torpes e maliciosos. Pelo contrcirio, o humor deve ter como objetivo a forma~ao de urn elo entre o
aluno e o mestre, bern como os alunos entre si, atraves de momentos de descontra~ao. Ellen
White declara no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes que
Nenhum homem ou mulher i"itilvel, impaciente, arbitrtirio ou
autoritilrio e apto para ensinar. Esses trafOS de carater Causam grande
dano nas sa/as de aulas. Nao desculpe o professor sua erronea atitude
com alegafao de ter um temperamento natura/mente impulsivo, ou de
que e"ou ignorantemente. Em sua posifaO, a ignordncia ou falta de
dominio proprio e pecado. Ele esta escrevendo nas a/mas lifoes que
serlio conservadas atraves da vida, e deve exercitar-se em nunca
proferir uma pa/avra preeipitada, nao petder nunca o dominio de si
mesmo. 12

5. Memoria
A falta de

seguran~

do professor diante de conceitos basicos, termos e nomenclaturas e

grandemente nociva, o que provoca relativo descredito por parte dos seus alunos. Evidentemente
que nao se deve radicalizar no sentido de que tudo, sem

exce~o,

deva ser memorizado. No

entanto, nao se pode admitir a ideia de que sem umafichinha ou transparencia, nao se consiga dar
aula.
Houve uma professora que s6 dava aula com ficha na mao. Nao tinhamos

confian~a

nela.

Certo dia, rondou pela sala uma "grande ideia": capturar de alguma forma as fichas da professora.
Ate onde pude acompanhar, a ideia nao foi concretizada. Fiquei a pensar no que seria daquela
professora caso se lhe sumissem as fichas. "0 verdadeiro professor nlio se contenta com
pensamentos obtusos, espirito indolente ou memoria incu/ta "13

6. For~a de vontade
De forma especial, na area contitbil-financeira, este e urn ingrediente importantissimo que
deve constar na

atua~ao

do professor. Alem de possuir, o professor deve demonstrar

for~a

de

vontade, garra para transpor os problemas e determina~o quando tudo parece perdido. Tudo isso
e imprescindivel na busca da motiva~ao junto aos jovens.
Hit jovens de todo tipo: aqueles que nao gostam de autoridade; aqueles que nao gostam de
exercer a reflexao, ou seja, rejeitam esfor~ar-se; e hit tambem aqueles que se contrapoem as ideias
postas pelo professor, nao querem ser influenciados. Na realidade, essas sao grandes barreiras
7
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enfrentadas pelo professor na busca de sua missao, que sem a for~ de vontade, jamais serao
transpostas.
Ao lidar com os cillculos, fechamento de relat6rios e or~entos, o professor deve
transmitir aos seus alunos nao apenas a essencia tecnica desses m6dulos, mas tambem a for~a de
vontade de como devem lidar com essas praticas, as quais nem sempre sao doces e prazerosas.

7. Bondade
0 professor adventista nao deve ser urn terror para seus alunos. Muito pelo contriuio, deve
transmitir-lhe urn espirito de confian~ a ponto de o aluno nunca se sentir ridicularizado ao fazer
urn questionamento. Lembro-me bern de alguns alunos que decididamente nao mais faziam
perguntas a alguns colegas professores que, descuidadamente, fizeram com que eles se sentissem
humilhados e ridicularizados.
0 mestre severo, critico, despotico, desatencioso para com os
sentimentos a/heios, deve esperar que o mesmo espirito se manifeste
para com ele proprio. Aque/e que deseja conservar a propria dignidade
e o respeito a si mesmo, precisa ter cuidado em niio ferir
desnecessariamente o respeito dos demais. 14

A bondade deve ser pura e espontanea. 0 uso indiscriminado da autoridade e poder, sem
amor, revela a falta desse fruto do Espirito.

8. HumHdade
Humildade nao e sinonimo de fraqueza. Significa sim, ter consciencia da propria

situa~o.

Nem sempre e facil exerce-la, porem ha situa~oes em que, ou se reveste dela, ou esta configurada
uma situa~ de totalitarismo ou constrangimento.
Um grande mestre da FEAIUSP, ja aposentado, ao desenvolver uma
formula de Matemtitica Financeira, nao consepuiu chegar ao resultado
esperado. Descu/pou-se com seus alunos do 2 ano e prometeu concluila de forma adequada na proxima aula. Este mesmo mestre, alguns
anos depois, convidado para ser homenageado por seus alunos, quis
saber o porque da esco/ha. Os a/unos lembraram-no da humildade
demonstrada naquela aula de Matemiztica Financeira: naquele dia ele
havia conquistado a classe. 15
8
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A humildade, portanto, cabe muito bern nao apenas aos menos favorecidos no saber, mas
tambem aos doutos das diversas areas do conhecimento que, pelos reveses da vida, sao por
vezes, pegos de surpresa.

9. Credibilidade
0 professor adventista deve usufiuir de urn excelente conceito - nao menos que isso - junto
aos seus alunos.
Se o professor prega que as perspectivas da profissao na area contabil-financeira sao boas,
que as recompensas sao excelentes, que vale a pena investir nos cursos da area financeira, e
16gico que esses beneficios e vantagens devem estar patentes na vida dos profissionais que nela
atuam.
Em condi~oes normais o professor adventista nao sera ambicioso o suficiente a ponto de
querer para si urn estilo de vida voltado unicamente para o ter, com vistas a ser valorizado por
seus alunos. Devera, portanto, dar enfase no ser. Boos indicadores disso sao a
· eventos culturais, a

produ~ao

participa~ao

em

cientifica, pesquisas etc. lsso confere ao professor a marca da

CREDffiiLIDADE, devido a esses diferenciais observados pelos alunos.

10. Criatividade
Urn outro fator de suma importincia na vida do professor e a CRIATIVIDADE. Parece ate
que e uma especie quase em

extin~ao

no que tange aos professores da area contabil-financeira.

Por ser deveras "confortavel", muitos professores desta area tern, ao Iongo dos anos, repetido as
mesmas aulas, sempre com a mesma tecnica; adotado as mesmas apostilas e/ou exercicios, (para
nao dizer provas), alguns desses materiais ate se auto acusando pelo desgaste com que se
apresentam. Enfim, onde estao a

inova~ao

e a criatividade? Ou, o que falta, e a vontade de

exerce-las?
Se o professor e criativo em sua pratica pedagogica, pode-se supor que
terti condifoes mais favortiveis para desenvolver a criatividade de seus
alunos.... Para que o a/uno goste tanto de uma disciplina, chegando a
aftrmar que aprendeu '~ ter prazer em estudar a materia'~ pode-se
inferir que o professor comparava tudo o que ensinava ao cotidiano de
modo muito competente. Em resumo, e preciso ser criativo gara
conseguir fazer essas re/afoes, essas pontes entre teoria e pratica. 6
9
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Logo, a criatividade tambem deve estar presente no desempenho do professor adventista
da area contabil-financeira, ja que tern como meta a excelencia.

11. Comportamento Moral
Embora os fatores supra citados sejam importantes, vale destacar ainda que, o que traz
mais credibilidade ao professor de contabilidade e finan~as e o seu CO:MPORTAMENTO
MORAL. Como admitir urn professor adventista dessa

area com suspeitas de desonestidade e

infidelidade nos neg6cios particulares e/ou profissionais? Que tipo de influencia exerceria sobre
seus alunos ao ministrar aulas relacionadas com tributa~o, relat6rios financeiros etc.? Em seu
artigo Perfil do Professor Adventista, o prof Renato Gross declara que

a dignidade moral nos re/acionamentos sociais e profissionais, a
posi¢o firme e isenta de ditvidas em questaes tao atuais... indicarao
aos seus alunos a sua firmeza de principios. Os va/ores a serem
apresentados testemunharao que e possive/ ser cu/to e cristao
simultaneamente, ser um bom profissional e um hom fi/ho de Deus ao
mesmo tempo. 17
Ellen White, ainda sobre a questio moral, declara que

Ao se terem de confiar responsabilidades a um individuo, nlio se
indague se e/e e eloqiiente ou rico, mas se e honesto, fie/ e operoso;
pois sejam quais forem suas realiZClfOeS, sem estas qualidades e/e se
acha inteiramente inabilitado para qualquer cargo de con.ftanfa. 18

12. Vida Consagrada
Aqui nao se trata de uma simpl~s caracteristica ou virtude do professor, mas diz
respeito ao carater. Sem este aspecto nada adiantara o tentar fazer, pois sem uma vida
consagrada a Deus e a Seu servi~o, todo esfor~ sera inutil. Sem a dedica~ao de sua vida aFonte
de toda virtude, o professor nao conseguira atingir sua missao por completo e com excelencia.
Como, pois, dominar e gostar da disciplina que leciona sem estar ligado Aquele que e a
Sabedoria? Como amar seus alunos sem estar conectado a Ele que

e Amor? Como ter senso de

humor sem abastecer-se constantemente dAquele que e a Felicidade e Alegria? Como
desenvolver uma boa memoria sem buscar diariamente nEle as ben~os de uma mente sa? Como
ter e demonstrar for~ de vontade sem a presen~ constante dAquele que hoje, ainda diz "Seja
10
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forte e corajoso! Voce terti sucesso... "? Jos. 1:9(BV) 19 Como exercer bondade e humildade sem
aprender dAquele que teve esses ingredientes como base de sua estada aqui na terra? E como ter
credibilidade, criatividade e urn comportamento moral digno sem buscar nAquele que e a
Perfei~ao? Ao se deparar com essas indaga~oes, o professor adventista da area contabil-

financeira so podera chegar aconclusao de que seu trabalho so tera exito se, ''ao tomar a decisao

de trilhar ao /ado do Mestre, oco"er uma genuina entrega a Deus. De outro modo, todos os
esjorfos serao em vao, mesmo que por um curto espafo de tempo parefa estar sendo hem
sucedido. "20
Uma vez tendo consagrado sua vida a Deus o professor desenvolvera

um profundo interesse na salvafliO de cada a/uno. ... necessitarit ter
conhecimento individual de Cristo... andar COIJI Ele, buscar Sua
comunhao, pedir Seu Espirito. 21
A primeira coisa a ser aprendida por todos os que se desejem tornar
coobreiros de Deus, e a desconfianfa de si mesmos; acham-se entao
preparados para /hes ser comunicado o caritter de Cristo. Este nao se
adquire por meio de educafaO recebida nas mais competentes escolas.
E unicamente jruto da sabedoria dbtiqa do divino Mestre. 22

IV. 0 Professor Adventista de Contabilidade e Finan~as e as Perspectivas para o
Novo Milenio
No limiar de urn novo milenio, e mister que o professor adventista esteja consciente, mais
do que nunca, de que seu papel exercera ainda maior importancia na
gera~oes

e que sua

a~

forma~o

das novas

como educador, certamente, influenciara positiva ou negativamente os

jovens que vi vern na era da ve/ocidade.
Equipamentos tecnologicos estao ai mesmo: televisao, computadores, internet e outros.
Todos podem ser uteis, conforme o uso. Contudo a verdadeira essencia do aprendizado tern aver
com

0

professor, pois e ele quem motiva, administra e da significado a uma serie de processos

que levam o aluno ao aprendizado.
Ao pesquisar sobre a metodologia de ensino da contabilidade, o Prof Jose Carlos Marion
levantou dados no final da decada de 80 e chegou a uma
principalmente em rela~ao a institui~es de ensino particular:

11

indica~ao

nada animadora,
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Em media 41% dos estudantes de Ciencias Contabeis estavam deixando
a facu/dade sem dominar adequadamente a tecnica de dehitar e
creditor... ; cerca de 68% achavam que nao estariam preparados para
assumir a contabilidade de uma empresa. 23
Sinteticamente, dois foram os principais motivos alegados para estes resultados:
dificuldades no aprendizado de disciplinas basicas e excessiva enfase dada pelos professores a
determinados detalhes, os quais impediam os alunos de terem uma visao ampla do "ciclo
contabil". 0 mesmo professor da a entender que este quadro nao mudou muito da decada de 80
ate hoje, e que isso deve ser alvo de reflexao por parte dos professores desta area, pois urn dos
maiores problemas e 0 de ordem metodol6gica.
Assim sendo, o professor de contabilidade e finan~as, nesse inicio de milenio, deve estar
atento quanto aos seguintes pontos:

1. Aspectos Metodologicos do Ensino de Contabilidade e Finan~as
1.1 Relativos a participa~iio do aluno no processo de aprendizagem
A. Metodo Tradicional de Ensino
Neste metodo o aluno e elemento passivo ao procurar absorver conhecimentos e
experiencias do professor. Este limita-se a transmitir os conhecimentos e apontar os erros
cometidos pelo aluno.
Este sistema e caracterizado tambem pelo preparo da aula antes de ministra-la,
selecionando o melhor conteudo, quase sempre de urn livro-texto, para posterior

explica~ao

dentro da melhor didatica possivel. 0 professor Ernani indica que isto significa urn desprezo

a

inteligencia do estudante universitario. Diz ele:

este menosprezo se manifesto tacitamente pelo jato de que os
projessores nao confiam na capacidade inte/ectual do estudante
universittirio, o que se evidencia no ju/gamento de que o academico
nao entendera o conteudo da materia lendo-o sozinho, mas somente
quando o professor o exp/ica verba/mente em aula. 24
Embora alguns defendam este metodo, e premente a necessidade de se buscar urn maior
envolvimento do aluno no processo de aprendizagem, pois, os metodos tradicionais de ensino
constituem-se em obstaculos para que os alunos se tomem pensadores-criticos, uma vez que ja
recebem quase tudo mastigado.
12

165

B. 0 Aluno como agente Ativo no processo de Aprendizagem
Esse metodo sugere que o aluno deva se tomar urn pensador-critico, tomando assim, o
processo de aprendizagem mais dinamico. 0 aluno devera ser levado a desenvolver a capacidade
de auto-iniciativa a fim de chegar a determinados conhecimentos que lhe permita urn gradativo
crescimento e continuo aprendizado em sua carreira profissional.
Nessa proposta o professor toma-se urn facilitador da aprendizagem, enquanto o aluno
exerce a liberdade de se expressar e agir. Skinner afirma que o melhor metodo para o ensino da
Contabilidade e Finan~s e aquele em que

0

aluno "tem participafdO ativa e e direcionado pelo

professor. '125
1.2 Outros pontos metodologicos que merecem
professor de contabilidade e finan~as

considera~io

por parte do

a. distribui9ao do conteudo a ser ensinado ao Iongo do periodo;
b. o publico-alvo a ser alcan9ado (financistas, contadores, futuros contadores etc.);
c. a abordagem sobre

legisla~o

e outros atrativos no ensino da contabilidade geral ·

(contabilidade pura, aspectos fiscais etc.);
d. os instrumentos de ensino (retroprojetor, giz e lousa, quadros, microcomputador, livros
etc.);
e. a dosagem de materia passada ao aluno;
f

a quantidade e complexidade da materia;

g. a enfase "pratica X teoria II; e
h. apresenta9a0 didatica do debito e credito.
1.3 Um exemplo-sugestivo de metodologia aplicada acontabilidade e finan~s
aliada a lntegra~io Fe e Ensino
Aplicado

a disciplina Administra9ao Financeira e Or9amentilria II e aperfei9oado

para a

mesma disciplina em seus estagios III e IV, do curso de Administra9ao de Empresas do Centro
Universitario Adventista de Sao Paulo - campus Engenheiro Coelho, SP, o metodo pretende a
combinavao de teoria e pratica.

0 tempo destinado a ambas varia conforme o grau de dificuldade dos participantes. A
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estrategia preve a possibilidade de aulas duplas, ou seja, em tomo de 80 a 90 minutos, que
constam da apresentaQio de estudo de casos especificos, pelo professor, seguida de
questionamentos por parte dos alunos, sendo concluida esta parte com os devidos
esclarecimentos. Na sequencia dos trabalhos, a sala se divide em grupos de quatro ou cinco
participantes que cooperam entre si, na tentativa de apresentar a melhor soluQio para o caso em
foco. Para tanto, devem eles desenvolver a Ieitura previa e resoluQio de exercicios. Desta forma,
tentam mostrar competencia em como se administrar uma empresa, alem de estarem
desenvolvendo a auto-iniciativa e pensamento critico-analitico. Nos encontros subseqiientes
sao apresentados os relat6rios conclusivos, resultantes da avaliaQio e analise feita em cada caso.
Por tim, o professor faz observaQoes e atribui conceito a performance de cada grupo, Ievando em
conta, entre outros fatores: a ordem nos trabalhos, o respeito para com as outras equipes e
pontualidade nas apresentaQ5es.
2. Aspectos vinculados ao Acompanhamento e Atualiza~io Sistematica
2.1 Das Varia~oes Politicas e Socio-Economicas

E not6rio de que o mundo contemporaneo passa constantemente por mudanQas politicas e,
por conseguinte, alteraQ(jes de ordem s6cio-economica. Diante dessa realidade e que o professor
deve estar atento no que tange a necessidade de acompanhar, ao maximo, essas mudanQaS,
mesmo porque, em sua maioria, interferem direta ou indiretamente nos assuntos ligados as
finanQas nacionais ou internacionais.

2.2 Do Avan~o Tecnologico

Quanto a tecnologia, e mister que

0

professor da area contabil-financeira deva estar

atualizado sobre seu desenvolvimento. Isso pode ocorrer atraves da leitura tecnica, contato com
profissionais da area especifica e mesmo na participaQio de cursos de atualizaQio. 0
conhecimento de novos equipamentos, softwares e sistemas fazem com que o professor interaja
satisfatoriamente com seu aluno.
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V. Possiveis Resultados
Como fiuto de urn trabalho eficaz e benefica influencia, o professor adventista da area
contabil-financeira, podera esperar que seus alunos:

*

A despeito da grande competitividade do mercado, sejam capazes de competir nao
apenas nos neg6cios lucrativos, mas sobretudo na corrida para o servi~o
despretensioso e voluntario, no intuito do SERVIR;

*

Diante do desenvolvimento e ascendencia tecnol6gica, tenham consciencia de que
os fatores humanos devem ser valorizados;

*

Diante dos diversos aspectos da vida, saibam distinguir aqueles momentos que
carecem de profissionalismo e seriedade, daqueles de lazer e

*

Reconhe~am

descontra~ao;

a necessidade de uma mente sa ao utiliza-la nas diversas carreiras

profissionais empreendidas;

*

A despeito das dificuldades, busquem a for~a de vontade, como meio para o
sucesso;

*

Adotem para si - tanto na vida pessoal quanto na pratica profissional - a bondade
e a humildade, como ingredientes nos relacionamentos;

*

Levem consigo a necessidade constante da forma~ao de urn carater onde a marca
seja composta de fidelidade, honestidade e integridade;

* Diante de urn mundo onde a ciencia se multiplica dia-a-dia - mas que em nome
desta ciencia e do desenvolvimento economico, muitas vezes se praticam
mazelas sem medirem conseqiiencias - sintam a necessidade de urn
relacionamento com Deus, na esperan~a do ... virei outra vez.

Os jovens estudantes que assim procederem "exercerao salvadora inf/uencia, e suas

obras nao perecerao no grade dia de Deus, mas segui-los-Qo ao mundo por vir; a inf/uencia de
sua vida aqui fa/ara atraves dos incessantes seculos da etemidade. '126
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VI. Conclusio

0 professor de contabilidade e finanyas que atua na

Educa~o

Adventista esta diante de

uma dupla fun~ao:
I. cumprir seu conteudo programitico, no qual a maioria e composta por temas

de natureza tecnica-analitica, situando o aluno num contexto s6cio-economico
tal, que o leve a refletir - enquanto neste mundo - sobre o seu papel como urn
profissional atuante na busca do desenvolvim~nto das organiza~oes, bern como
de sua realiza~o pessoal; e
2. incutir nas mentes jovens, atraves da Integra~o Fee Ensino, uma ordem de valores

que, por sua atua~ao como professor, bern como pela exalta~ao da Pessoa de Cristo, os
inspire a tomar decisoes acertadas ao lado dAquele que e o Caminho a Verdade e a
Vida.
Na verdade, sao duas

fun~oes

que devem

estar

harmonizadas. Assim e que se faz

necessaria uma tomada de posi~ao urgente, por parte dos professores da area contabil-financeira
que, uma vez atuando em nossas

institui~es,

assumam decididamente essa

harmoni~o.

Constitui-se urn tremendo desafio, porem uma premente necessidade.
Nessa corrida em busca da excelencia, sob a perspectiva crista-adventista, que cada
professor fa~a das palavras do ap6stolo Paulo, as suas, quando disse:
Nao sabeis vos que os que co"em no esti«Jio, todos, na verdade,
co"em, mas um so leva o premio? Co"ei de tal maneira que o
alcanceis. ...Pois eu assim corro, nao como a coisa incerta: assim
combato, nao como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, e o
reduzo aservidiio, para que, pregando aos outros, eu mesmo nao venha
de alguma maneira aficar reprovado. I Cor. 9: 24-27 27
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