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RESUMO 

 

No mundo moderno, as Ordens Profissionais são importantes atores no plano econômico e 

social. A corrente crítica da sociologia das profissões explica que as profissões atuam de 

modo interessado, nomeadamente ao nível da criação e preservação de monopólios 

econômicos no âmbito da atividade profissional. Este é aliás um dos principais argumentos 

usados na desconstrução do discurso de neutralidade e altruismo proclamado pelas profissões. 

As Universidades, ao ministrarem os conhecimentos científicos e abstratos tidos como 

necessários ao exercício da profissão, são envolvidas no processo de criação e legitimação das 

profissões. Ora, sendo as Universidades, tal como as Ordens Profissionais, entidades de 

reconhecido interesse público, importa saber se esta relação Ordem Profissional-Universidade 

é uma relação desinteressada ou se, pelo contrário, a Universidade é instrumentalizada pelas 

Ordens na persecução dos seus interesses egoístas. Assim, o objectivo desta investigação é 

captar a percepção dos Coordenadores de Cursos Superiores em Ciências Contábeis no Brasil 

sobre a autonomia da Universidade na definição dos currículos dos cursos superiores de 

contabilidade e respectiva adequabilidade ao exercício da profissão. Para testar 

empiricamente os pressupostos de investigação, um questionário foi aplicado aos  

Coordenadores em atuação no país. Os resultados demonstram que os Coordenadores dos 

Cursos Superiores consideram que o corpo de conhecimentos proporcionado pelas 

Universidades é o principal pilar de formação dos futuros profissionais e que existe 

interferência, direta e indireta, das Ordens Profissionais na estruturação dos currículos dos 

cursos superiores que diplomam os contadores. Paralelamente, os Coordenadores consideram 

que os saberes, atribuições e prerrogativas dos Contadores precisam ser melhor divulgados na 

sociedade. 

 

Palavras-chave: Sociologia das Profissões, Ordens Profissionais, Universidades, Contadores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



    
 

 

ABSTRACT 

 

In the modern world, the Professional Associations are important actors in economic and 

social terms. The critical current of the sociology of professions explains that the professions 

act of interested way, particularly in terms of creation and preservation of economic 

monopolies under occupation. This is also one of the main arguments used in speech 

deconstruction of neutrality and altruism proclaimed by the professions. Universities, when 

ministering scientific knowledge and abstract thought to be necessary for the exercise of the 

profession, are involved in the creation and legitimization of professions. Now, being the 

Universities, such as the Professional Associations, entities of recognized public matter, it is 

important to know if this relationship Professional Association-University is a disinterested 

relationship or, on the contrary, the University is instrumentalized by th Associations in 

pursuit of their selfish interests. Thus, the aim of this research is to capture the perception of 

Colleges Coordinators in Accounting Courses, in Brazil, on the autonomy of the University in 

defining the curricula of higher education courses in accounting and their suitability to 

practice the profession. To empirically test the research assumptions, a questionnaire was 

applied to Coordinators operating in the country. The results demonstrate that the Colleges 

Coordinators consider that the body of knowledge provided by universities is the main pillar 

of training of future professionals and that there is interference, direct and indirect, of the 

Professional Associations in structuring the curricula of higher education that graduate the 

accountants. At the same time, the Coordinators consider that knowledge, duties and 

prerogatives of the Accountants need to be better disseminated in society. 

 

Keywords: Sociology of professions, Professional Associations, Universities, Accountants. 
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PARTE I – ESTRUTURA CONCEITUAL 
 
 
  



   
 

                                                                                                            

    

 
 

 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO I - DA PROBLEMÁTICA AOS OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO  

 

 Esta pesquisa investiga o tema das profissões regulamentadas, especificamente a 

profissão contábil e os contadores no Brasil. Embora não se trate de uma tese de sociologia, 

pois o objetivo não é compreender o fenômeno da regulação profissional em si mesmo, mas o 

impacto da regulação na construção dos cursos de formação superior em contabilidade, o 

enquadramento teórico é essencialmente inspirado na sociologia das profissões e suas 

principais correntes. 

  O estudo foi realizado com a participação dos coordenadores dos cursos superiores 

de graduação em Ciências Contábeis, objetivando conhecer a percepção destes em relação ao 

corpo de conhecimentos atualmente exigido aos profissionais da contabilidade e respectivo 

processo de definição, construção e validação desse corpo de conhecimentos, visto que, após 

a diplomação, os futuros profissionais, para aceder à profissão, necessitam obter aprovação 

no Exame de Suficiência, aplicado pela Ordem Profissional. 

 

1.1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO E RELEVÂNCIA DA  
INVESTIGAÇÃO  

 

 Em sua realidade contemporânea, as profissões são, acima de tudo, um fenômeno de 

organização do mercado de uma área de trabalho específica. O que distingue uma profissão, 

segundo Brint (1994), é a sua capacidade de criar abrigos exclusivos no mercado de trabalho, 

através da monopolização de saberes de avançado grau e outras credenciais relacionadas ao 

ensino superior, que são necessários para a consecução de oportunidades sociais e 

econômicas da prática autorizada.  

De acordo com Carnegie e Edwards (2001), o processo de profissionalização não 

inicia a partir da formação de um corpo organizacional, embora o projeto organizacional seja, 

reconhecidamente, uma estratégia-chave na busca do fechamento social reconhecido pelo 

Estado, associado à concessão de privilégios ocupacionais e, não raras vezes, aos poderes de 

monopólio, outorgados pela legislação. Adicionalmente, o campo das ocupações e profissões 

diversificou-se metodologicamente nos últimos anos, por conta de novos modos de inquérito 

sobre alguns desses tópicos (Albert & Weeden, 2011; Hughes, 1960). Conforme estes 

autores, enquanto que estudos de caso de determinadas ocupações dominaram a segunda 

metade do século XX, a pesquisa empírica mais importante na última década tem incluído 

etnografias, estudos de caso comparativos, análises de redes e outras análises quantitativas.   



4                                                                                                                      Da Problemática aos Objetivos da Investigação 

Osmar Antonio Bonzanini 
 

 Os primeiros estudos sobre as profissões buscaram delinear a forma como os grupos 

ocupacionais diferem de outras formas de atuação no trabalho. Um dos primeiros esforços foi 

no sentido de identificar e catologar as características específicas, ou os traços profissionais 

de cada uma das ocupações. Como referência, Greenwood (1957) elenca cinco características 

principais: um corpo sistemático de teoria; autoridade profissional; sanções da comunidade; 

utilização de um código regulador da ética e uma cultura organizacional.    

 Segundo Brante (2011), as pesquisas sobre as profissões estão baseadas em um 

dilema teórico, envolvendo definições em relação ao seu delineamento e na ausência de 

clareza em seu objeto de estudo, o que impede que ocupações possam ser chamadas de 

profissões. Diante de tal situação, Brante apresenta a questão: como as profissões devem ser 

definidas? Segundo o autor, esse questionamento tem assombrado os estudos sobre as 

profissões, ao longo do tempo. Mas por que isso é importante? Primeiramente, se o estudo 

das profissões é ou pretende ser uma disciplina própria, seu objeto deve ser ‘constituído’ 

como um objeto específico de conhecimento e mediante características distintivas.   

 Caria (2011) tem investigado os grupos profissionais ligados a profissões cujo poder 

social e simbólico é afirmado e legitimado a partir das aprendizagens resultantes de uma 

educação formal superior em ciência, em tecnologia e em outras formas de conhecimento 

abstrato, como filosofia, ideologia e o direito. Para o mesmo autor, por formas de 

conhecimento abstrato deve-se entender as formações discursivas que se expressam na 

dependência de um texto escrito - ou que se expressam de modo oral por referência a um 

texto escrito original - e em cuja organização formal podemos reconhecer orientações para a 

generalização e especialização temática ou problemática do conhecimento, disciplinar ou 

interdisciplinar, além de preocupações com a coerência interna, a sistematicidade e a validade 

dos argumentos apresentados e desenvolvidos. 

 Por outro lado, os estudos sobre as profissões podem muito bem tornar-se uma parte 

da pesquisa da vida de trabalho comum, ou da sociologia das organizações. Portanto, 

diferenças claras devem prevalecer entre profissões e outras ocupações (Brante, 2011). Essa 

falta de definição, evidentemente, tem um impacto negativo sobre a precisão de pesquisa e a 

ausência de uma definição comum torna a comunicação entre os estudiosos mais difícil.  

 O estudo das profissões, segundo Freidson (1987) consiste em investigar como as 

pessoas, numa determinada sociedade, definem o que é ou não é um profissional, como  os 

profissionais fazem ou realizam sua profissão através de atividades particulares e quais as 

consequências disso sobre a forma como veem a si mesmos e avaliam seu desempenho.   
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 Estudos comparativos que tratam das estruturas sociais, no contexto das mais 

importantes civilizações, demonstram que as profissões ocupam posição importante na 

sociedade. Tal aspecto, em termos comparativos do grau de desenvolvimento, revela-se como 

único na história e, possivelmente, o exemplo mais próximo disso seja o Império Romano, 

em que uma lei foi desenvolvida, criando uma prova para o exercício da atividade de 

professor (Parsons, 1939). Mesmo naquela época, a profissão possuía um escopo muito mais 

estreito do que apresenta, hoje, no mundo ocidental moderno e, provavelmente, em Roma, 

não se conhecia nenhum caso de uma determinada profissão mais desenvolvida do que existe 

na sociedade contemporânea. Igualmente, não havia uma estreita analogia com a engenharia 

moderna, medicina ou educação, no aspecto quantitativo da importância, embora todas 

tenham se desenvolvido a um grau considerável. 

 Observa-se, atualmente, que muitas das características importantes da sociedade 

contemporânea são, em boa poarte, dependentes da atuação e do bom funcionamento das 

profissões. A partir da visão de Parsons (1939), tanto a busca como a aplicação da ciência e 

da aprendizagem liberal são realizadas no contexto profissional, em que os seus resultados 

tornaram-se tão intimamente ligados ao tecido moderno da sociedade que torna-se difícil 

percebê-las sem a sua estrutura básica. Vistas desta forma, as características sociais estão 

ligadas à ordem econômica, ao capitalismo e à economia de mercado (Parsons, 1939).   

 Embora o ritmo de inovação teórica na literatura voltada às profissões possa ter 

diminuído nos últimos anos, o campo de estudos continua a ser atrativo para pesquisas 

relacionadas à globalização, mudança tecnológica e aquelas que ocorrem nas práticas de 

emprego, além do surgimento de novos tipos de trabalho, como, por exemplo, o trabalho 

emocional (Albert & Weeden, 2011; Floersch, Langhofer & Suskewicz, 2014). 

 As teorias sociológicas, em particular, têm sido utilizadas para sustentar uma série 

de estudos, no contexto do comportamento humano e, mais recentemente, no campo da 

contabilidade e da sociologia das profissões (Chua & Poullaos, 1993; Caria, 2013). Para estes 

autores, mesmo que, em seu início, grande parte desses estudos estivessem alinhados ao 

positivismo de Comte, a sociologia das profissões passou a compor a pauta de discussões dos 

sociólogos, avançando para todo o contexto das ciências sociais aplicadas, área em que a 

profissão contábil está inserida.   

 Com base na literatura construída por Willmott, 1986; Walker, 1991; Sikka e 

Willmott, 1995; Kirkham e Loft, 1993; Larrson, 2005 e Lee, 2010, a atuação do contador é 

apresentada não como uma atividade técnica, mas como uma prática social que está 

profundamente entrelaçada no contexto sociopolítico. Todavia, os pesquisadores têm se 
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concentrado nas instituições reguladoras e em seus arranjos adicionais, ao invés de pesquisar 

sobre os profissionais da contabilidade e o seu trabalho.   

 Willmott (1986) expõe que boa parte das pesquisas mais recentes sobre as profissões 

tem sido realizadas dentro de uma perspectiva crítica, sem reconhecer os profissionais como 

grupos altruístas neutros que visam atender às necessidades comuns. Trata-se de grupos com 

os mesmos interesses e que buscam o controle do mercado, além de desempenhar um papel 

central na mediação capitalista e dos meios de produção. 

 Em comparação com o traço tradicional das teorias funcionalista e interacionista, a 

perspectiva crítica tem auxiliado na ampliação dos estudos sobre as profissões e seus aspectos 

mais significativos. Segundo Saks (1983) e Willmot (1986) tais teorias podem ter convergido 

para uma "rotina desinteressante", o que aponta para a necessidade de mudanças, mediante a 

utilização de novas formas de investigações sobre as profissões, as quais incluam, por 

exemplo, a revisão sobre o papel do Estado, das universidades e das ordens profissionais, 

concomitante à análise histórica da profissão.  

 As universidades são apresentadas como os entes que fornecem os conhecimentos 

abstratos e certificam as competências técnicas dos profissionais e em seu papel está o 

processo que leva o indivíduo ao status de profissional. Juntamente com o Estado e as 

associações profissionais, sustentam o poder profissional a partir da autonomia, do 

monopólio do conhecimento e do credencialismo (Freidson, 1986; Rodrigues, 2002).  

 No Brasil, a literatura relacionada ao estudo das profissões vem se desenvolvendo 

desde a década de 1970, mas de forma muito incipiente. Bonelli (1999) expõe que as 

temáticas profissionais são evidenciadas de quatro formas, no contexto das Ciências Sociais: 

como sociologia das profissões; a profissionalização na sociedade; a análise dos fenômenos 

sociais, distintos dos profissionais, através de carreiras; utilização do termo profissão para se 

referir a todas as experiências ocupacionais no mercado de trabalho. Como precursores, 

citam-se os estudos realizados por Donnangelo (1975) e Kawamura (1981), os quais trataram, 

respectivamente, sobre a medicina e a formação do engenheiro. Destaca-se, também, o estudo 

realizado por Coelho (1999) sobre o desenvolvimento da advocacia, medicina e engenharia, 

até os anos de 1930; de Pereira Neto (2001), sobre a profissão de médico; Bonelli (2002),  

sobre os médicos e a construção do profissionalismo no Brasil; Barbosa (1994), Angelim 

(2010), Vargas (2010), e Bonelli e Nunes (2011), com foco no associativismo, profissões, 

profissionalismo e identidades profissionais.  

 No contexto das profissões no Brasil, outro estudo considerado importante foi 

elaborado por Diniz (2001) em que, além de analisar o desenvolvimento das profissões de 
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engenharia e economia no país, a mesma autora também discute com profundidade os 

modelos analíticos disponíveis para o estudo das profissões.  

 Estudos anteriores realizados no Brasil, onde os coordenadores dos cursos superiores 

em Ciências Contábeis figuram como tema principal de investigação, estão voltados ao perfil, 

à formação e atuação destes, enquanto gestores (Domingues, Peleias, Walter, & Kroenke, 

2011; Santos, Domingues & Ribeiro, 2013; Souza & Vergilino, 2012; Segantini, Vieira, 

Melo, & Silva, 2010; Walter, Schneider, Rocha, Domingues, & Tontini, 2012). No entanto, 

tais estudos não explicam a influência das Ordens Profissionais na definição dos currículos 

dos cursos superiores em Ciências Contábeis, tampouco fazem uma análise crítica dos 

conhecimentos atualmente exigidos dos contadores. Por outro lado, coordenadores de curso 

atuam em um ambiente onde permeiam, ao mesmo tempo, os conceitos e aplicações 

relacionados às informações geradas pela contabilidade, ou seja, insumos utilizados na 

gestão, além das questões políticas muito próprias da universidade, cujas nuances desse 

ambiente envolvem ensino, pesquisa e extensão, resultando em interação com a sociedade.  

 Adicionalmente, a possibilidade de existirem conflitos com colegas e superiores, 

derivados de uma formação técnica específica, aliada à escassez de recursos, juntamente com 

a concorrência externa na captação de alunos, tende a repercutir na gestão da instituição, 

inclusive nas coordenações de curso, criando assim uma dinâmica própria e muito rica. Todo 

esse panorama permite visualizar um campo profícuo para a realização desta investigação, 

pois, além de tudo que foi referido anteriormente, os coordenadores de curso em Ciências 

Contábeis possuem a particularidade de gerir um curso superior que diploma seus alunos para 

o exercício de  uma profissão que é regulamentada.  

 Ao assumirem um papel central na gestão dos cursos e por sua posição, onde se 

cruzam visões, interesses e pressões de vários quadrantes, os coordenadores tornam-se uma 

fonte de informação excepcionalmente rica, notadamente a partir de duas exigências legais 

recentes: as provas do Exame Nacional de Avaliação de Desempenho – ENADE, aplicadas 

pelo Ministério da Educação (MEC) e o Exame de Suficiência, requisito necessário para o 

acesso à profissão, organizado e aplicado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

enquanto ordem profissional. Em ambas as provas, conteúdos específicos servem de base 

para as questões que as compõem, no contexto dos conteúdos curriculares exigidos para 

diplomar os contadores, contrastando com a autonomia legal das universidades. 

 Diante de tal quadro, associado à problematização evidenciada, um questionamento, 

envolvendo a regulação da profissão no Brasil; concomitante à autonomia da Universidade 

em seu papel de formar profissionais; mostrou-se determinante para a formulação da questão 
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de partida dessa tese: na sequência da regulação da profissão de contador, a universidade 

perdeu autonomia na definição dos currículos dos cursos superiores de contabilidade?   

 Assim, tendo como ponto de partida esse questionamento, além de aprofundar o 

conhecimento resultante dos estudos citados, a proposta desta tese está voltada ao estudo das 

profissões, sua sociologia e na atuação das ordens profissionais. A abordagem tem seu foco 

no corpo de conhecimentos exigidos dos contadores, a partir da percepção dos coordenadores 

dos cursos superiores ofertados no Brasil, aspectos não contemplados nos estudos anteriores. 

Com o objetivo de enriquecer o estudo, em particular a análise dos resultados, optou-se por 

inquerir os Presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade em atuação no país. Esta 

comparação de dados permite uma visão mais completa e global da questão em estudo.   

 Como motivação para a realização deste estudo, as experiências e desafios ao atuar 

como coordenador de um curso de Ciências Contábeis, durante oito anos, contribuíram para 

os questionamentos iniciais. Um desses questionamentos relaciona-se à exigência do Exame 

de Suficiência, cuja aprovação é necessária para o acesso à categoria profissional, aspecto 

que, em princípio, poderia interferir na autonomia das universidades na definição dos 

currículos dos cursos superiores de Ciências Contábeis.  

Adicionalmente, face ao contato próximo do ambiente profissional e acadêmico da 

contabilidade, emergiram outros questionamentos, agora presentes no desenvolvimento desta 

tese, com objetivos e questões de investigação apresentados na sequência. Este estudo 

materializa-se sob a forma de tese de Doutoramento, participação em congressos e artigos 

científicos, através dos quais pretende-se gerar discussões e contribuir para o aprofundamento 

do conhecimento nesta área.  

 

1.2 OBJETIVOS E QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO  

 

Considerado como motivação para um indivíduo tomar determinada decisão, o 

objetivo de um estudo representa, no ambiente acadêmico, aquilo que Beuren (2013) coloca 

como o fim que o trabalho investigativo se propõe atingir, na forma de uma resposta ao 

problema formulado.  

Dessa forma, o objetivo principal deste estudo é captar a percepção crítica dos 

coordenadores de curso superiores em Ciências Contábeis sobre o corpo de conhecimentos 

atualmente exigidos aos contadores no Brasil.  
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Nesta investigação, pretende-se analisar, dentro de dupla perspectiva sociológica - a 

perspectiva interacionista e a perspectiva crítica das profissões - o papel das universidades no 

processo de legitimação das organizações profissionais, entre estas o Conselho Federal de 

Contabilidade, seus respectivos Conselhos Regionais e sua influência no ensino ministrado 

nos cursos superiores em Ciências Contábeis no Brasil.  

Para atender ao objetivo principal deste estudo, definimos objetivos específicos 

intermediários:   

a) Identificar os atributos que, na percepção dos coordenadores dos cursos 

superiores em Ciências Contábeis, o distinguem na qualidade de profissional;  

b) Captar a percepção dos coordenadores dos cursos superiores em Ciências 

Contábeis sobre os fundamentos do papel da universidade no processo de 

construção social da profissão de contador; 

c) Captar a percepção dos coordenadores dos cursos superiores em Ciências 

Contábeis sobre os fundamentos da legitimidade social da profissão de contador;  

d) Captar a percepção dos coordenadores dos cursos superiores em Ciências 

Contábeis sobre a influência da ordem profissional nos respectivos currículos.  

Com base nos objetivos apresentados, as questões que norteiam esta investigação 

são as seguintes:  

  Q1: Quais os atributos do contador que na perspectiva dos Coordenadores dos 

Cursos superiores em Ciências Contábeis no Brasil, o distinguem na sua qualidade de 

profissional?  

  Q2: Qual a percepção dos coordenadores dos cursos superiores em Ciências 

Contábeis sobre o papel da universidade no processo de construção social da profissão de 

contador? 

  Q3: Qual o nível de criticismo dos coordenadores dos Cursos superiores em Ciências 

Contábeis face aos fundamentos da legitimidade social da profissão de contador? 

  Q4: Como é que os oordenadores dos cursos superiores em Ciências Contábeis 

percepcionam a influência da ordem profissional nos respectivos curriculos? 

 

1.3 DESENHO E ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO  

 
Nesta investigação, o foco está nos coordenadores dos cursos superiores em Ciências 

Contábeis e nos conhecimentos exigidos dos contadores no Brasil, em uma estrutura que 

contempla oito capítulos, descritos a seguir. 
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No Capítulo I - Da problemática aos objetivos de investigação, estão 

contemplados a contextualização do tema e a problemática em análise, os objetivos e 

questões de investigação, os quais justificam e orientam a realização desta tese, culminando 

com a estrutura do estudo.  

    O Capítulo II – Quadro teórico de análise: sociologia das profissões, apresenta  a 

revisão da literatura, em especial sobre as bases da sociologia, principais pensadores e teorias 

sociolígicas contemporâneas. Na sequência, aborda a sociologia das profissões e as profissões 

no contexto da teoria interacionista.  

              No Capítulo III – Perspectiva crítica das profissões, estão elencados os conceitos 

de ocupações, profissões e demais particularidades que envolvem o processo de transição 

entre ambas. Em seguida, trata do profissionalismo, do poder das profissões e o papel do 

Estado no aspecto regulatório. Adiante, o papel das associações, ordens e conselhos 

profissionais, suas atividades e os controles de acesso e exercício profissional. Por fim, a 

abordagem das instituições de formação profissional e a estrutura do ensino superior no 

Brasil e no mundo. 

 O Capítulo IV – Profissionalização dos contadores: perspectiva internacional, 

apresenta um breve resgate da história da contabilidade, as Escolas do Pensamento Contábil, 

seguido dos processos de profissionalização dos contadores no contexto mundial.  

 O Capítulo V – Trajetória da profissionalização dos contadores no Brasil e o 

papel dos coordenadores dos cursos superiores neste processo, discorre sobre a história da 

contabilidade no país, desde a chegada dos portugueses, as Escolas de Comércio,  criação da 

profissão e do Conselho Federal de Contabilidade. Contempla, ainda, o papel e as atribuições 

dos coordenadores dos cursos superiores em Ciências Contábeis no país. 

    O Capítulo VI – Estrutura, metodologia e desenho de investigação, apresenta o 

método utilizado no estudo, as questões, pressupostos e o  desenho de investigação. Na 

sequência, traz os procedimentos de coleta e análise dos dados, além da amostra utilizada no 

estudo.  

    No Capítulo VII – Apresentação e análise dos resultados, são apresentados os 

detalhes da amostra do inquérito (coordenadores dos cursos superiores), os métodos 

utilizados no estudo, a análise estatística (quantitativa e qualitativa), juntamente com a análise 

das questões respondidas pelos Presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade, 

formuladas através de perguntas abertas.  
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 Por fim, o Capítulo VIII – Conclusões, limitações do estudo e sugestões para 

futuras investigações, traz as conclusões resultantes da análise, aspectos limitadores do 

estudo e sugestões para novas investigações, a partir do tema explorado nesta tese. 
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CAPÍTULO II – QUADRO TEÓRICO DE ANÁLISE: SOCIOLOGIA DAS PROFISSÕES 

 

  Este capítulo inicia a revisão bibliográfica relacionada ao tema desta investigação. 

Visa identificar estudos de caráter teórico e empírico que envolvem a sociologia das 

profissões, as teorias sociológicas - notadamente a teoria interacionista, a perspectiva crítica 

das profissões - voltada ao processo de profissionalização dos contadores e os processos de 

definição do corpo de conhecimentos exigidos dos profissionais da contabilidade no Brasil. A 

opção por incluir os fundamentos da sociologia e suas teorias é que tal contextualização 

permite a vinculação, a partir dos aspectos históricos e principais pensadores, ao quadro 

teórico de análise.  

 As teorias sociológicas, desde muito tempo, têm sido utilizadas para embasar uma 

série de estudos, notadamente no contexto do comportamento humano. A partir de tal cenário 

e conforme já referido na parte introdutória desta tese, foi realizado um resgate histórico da 

sociologia, tendo como marco inicial o positivismo presente nos estudos de August Comte, 

ainda no século XIX. Posteriormente, outros pensadores, dentre os quais é possível destacar 

Max Weber, Emile Durkheim, Talcott Parsons e Herbert Spencer, mesmo com diferentes 

influências, passaram a estudar o fenômeno das profissões e sua importância na sociedade. 

  

    2.1 SOCIOLOGIA: BASES CONCEITUAIS  

  

  Face à inserção da Sociologia das Profissões no contexto da própria sociologia e 

visando resgatar os conceitos necessários para, em seguida, contextualizar tais teorias, 

apresentam-se inicialmente, breves apontamentos da sociologia, como sua origem, evolução e 

os principais pensadores, culminando com as teorias sociológicas contemporâneas.  

 

  2.1.1 Aspectos conceituais e breve histórico da sociologia  

 

  As condições para o surgimento e organização da sociologia, enquanto disciplina, 

têm suas origens nas transformações sociais e econômicas ocorridas na primeira metade do 

século XIX, notadamente em decorrência da Revolução Industrial. Enquanto ciência social, 

não há uma data específica que marca o seu início, ou seja, ocorreu ao longo de uma época 

em que a Europa passou por inúmeras turbulências. Igualmente, não resulta das ideias de 

apenas um pensador, mas de todo um contexto que visava encontrar formas de conhecer e 
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pensar a natureza e a sociedade, por volta do início do século XV, quando mudanças 

significativas resultaram no surgimento da sociedade capitalista.   

 Com início no período da modernidade e apesar do seu desenvolvimento ser um 

tanto tardio, a sociologia é fruto de uma evolução da ciência, ou seja, surge à sombra das 

ciências naturais, sendo particularmente dependente de sua antecessora imediata na 

hierarquia, a biologia, a qual é basicamente, de natureza holística, não iniciando de elementos 

isolados, como em química e física, mas a partir de sistemas orgânicos (Alexander, 1992).   

Considerada como uma disciplina relativamente nova, em comparação com a filosofia, 

matemática ou química, bem mais antigas, a sociologia é de um período posterior ao fim do 

feudalismo, no século XIX (Giddens, 2012). Embora houvesse, antes disso, um pensamento 

sociológico, este possuía base especulativa e sem métodos científicos, com origens nas 

mudanças trazidas pelas Revoluções Francesa e Industrial, ainda em meados do século XVIII.   

 Conceitualmente, a sociologia pode ser entendida como o estudo sistemático do 

comportamento social, dos grupos humanos e de sociedades inteiras, mediante o 

embasamento científico (Giddens, 2012; Schaefer, 2006). Com um campo de estudos 

extremamente amplo, a sociologia permite analisar os indivíduos e suas interações, o 

ambiente das profissões, as relações internacionais e até as formas globais de terrorismo. 

Outros autores, entre os quais Boudon (1995), Johnson (1997), Gane e Back (2012), colocam 

a sociologia como ponto de convergência e integração dos saberes específicos, relacionados 

aos fenômenos humanos e como o estudo da vida e do comportamento social, em relação aos 

sistemas sociais, suas mudanças e as consequências da relação entre indivíduos.  

Quanto ao objeto de estudo, a sociologia, como ciência, constitui-se, no conjunto de 

relacionamentos que os homens estabelecem entre sí na vida em sociedade (Cross, 2011; 

Abrantes, 2011). Assim, não interessa, para a sociologia, o indivíduo de forma isolada, mas 

inter-relacionado com os diversos e diferentes grupos sociais dos quais participam, como a 

escola, a família e sua classe social. Todavia, até chegar a tal constatação, o estudo da 

sociedade e seus indíviduos recebeu inúmeras contribuições, ao longo da história. 

  

  2.1.2 Principais Pensadores e suas contribuições à sociologia 

 

 Historicamente, a sociologia tem origem naquilo que começou como um esforço 

intelectual do francês Auguste Comte, no século XIX. Embora a afirmação de Giddens 

(2012) de que nenhum indivíduo, isoladamente, pudesse fundar um campo inteiro de estudo, 

havendo muitos colaboradores no pensamento sociológico inicial, Comte é considerado o 
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fundador da Sociologia e a quem se atribui o uso dessa palavra pela primeira vez, em 1839, 

no seu Curso de Filosofia Positiva (Hammond, 2010).   

 Tendo como ponto inicial as ideias apresentadas por Comte e prosseguindo com os 

estudos de importantes figuras como Herbert Spencer, Émile Durkheim, Max Weber e Karl 

Marx, a investigação dos fenômenos sociais acabou por ganhar caráter científico. Igualmente, 

são citadas como contribuições importantes aquelas feitas por Jean-Gabriel Tarde, Talcott 

Parsons e Robert Merton (Aron, 2007; Lakatos & Marconi, 2009; Swedberg, 2011).  

  Filósofo francês, Auguste Comte (17987-1857) é o fundador da sociologia e do 

positivismo, considerado por ele uma religião e da qual era pregador. O positivismo de 

Comte propõe duas regras elementares: observar os fatos sem emitir quaisquer opiniões ou 

juizos e enunciar leis (Giddens, 2012). A visão de Comte, para a sociologia, era de que se 

tornasse uma “ciência positiva”, além de propor que esta aplicasse, com o mesmo rigor, os 

métodos científicos que os físicos e os químicos usavam no estudo do mundo. Considerava, 

ainda, que a sociologia era a última ciência a se desenvolver.  

 Outras contribuições à sociologia resultam dos estudos de Herbert Spencer (1820-

1903), para quem o mundo da natureza estava sujeito à evolução biológica (Lakatos & 

Marconi, 2009; Giddens, 2012). Spencer propunha, ainda, que a própria sociedade estava 

sujeita à evolução social, transformando-se, com o tempo, em formas complexas e com ampla 

variedade de instituições sociais independentes. 

 Spencer recebeu inúmeras críticas em relação aos seus estudos, principalmente pela 

ausência de sustentação ciêntifica nos mesmos. Segundo Hammond (2010), Spencer é 

lembrado por suas ideias sobre a sobrevivência do mais adaptado ao meio humano social, 

com a crença de que a teoria da sobrevivência do mais apto pudesse ser aplicada dentro da 

sociedade e que a classe dos ricos e aristocratas é, de fato, a mais adaptada.  

 Karl Marx (1818-1883) contribuiu na discussão da relação entre indivíduos e 

sociedade, a partir da visão de que não se pode pensar a relação indivíduo-sociedade 

separadamente das condições materiais em que tais relações se apoiam (Schaefer, 2006; 

Aron, 2007). Marx era extremamente crítico em relação às instituições existentes e sua obra  

O Manifesto Comunista – é primeiro esboço da teoria revolucionária e que deu origem ao 

Marxismo – ao pregar que as massas de pessoas sem recursos adicionais aos resultantes do 

próprio trabalho deveriam unir-se e lutar com objetivo de derrubar as sociedades capitalistas. 

 A estruturação da sociedade em classes propõe, necessariamente, um princípio de 

organização: a oposição entre capital e trabalho (Lallement, 2003; Aron, 2007). Assim, as 

análises de Marx apontam para um ponto de demarcação, visto que enumeram três critérios 
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determinantes na definição de uma classe social: o lugar nas relações de produção, ou seja, o 

papel desempenhado na produção, circulação e distribuição da riqueza; a participação nos 

antagonismos sociais, manifestada na luta pelo poder político e a consciência de classe, que 

tem origem a partir da progressiva superação da concorrência entre os operários e a 

organização autônoma e independente da classe operária. 

 Por conta de suas críticas ao capitalismo e à sociedade burguesa, Marx é visto como 

o principal idealizador do socialismo e do comunismo revolucionário, com ideias que 

propõem a derrubada da classe dominante, através da revolução do proletariado (Lallement, 

2003). As críticas de Marx atingem o capitalismo e o sistema de livre empresa, com o 

argumento de que as desigualdades econômicas internas levariam a classe operária à miséria.  

 Mesmo com toda a importância ressaltada em relação às obras de Comte, Spencer e 

Marx, as quais se constituíram no momento decisivo da formação da sociologia ao estruturar 

as bases do pensamento sociológico, foram os escritos de Emile Durkheim (1858-1917) que 

tiveram um impacto mais duradouro na sociologia moderna (Collins; 2009; Aron, 2007). 

Assim, a contribuição mais valiosa de Durkheim constituiu na formulação da questão básica 

da Sociologia: o que mantém uma sociedade unida?. 

 Embora Durkheim tenha se baseado em certos aspectos da obra de Comte, 

considerava a sociologia uma nova ciência que poderia ser usada para elucidar questões 

filosóficas tradicionais, mediante o uso da análise empírica. Sua tese de doutoramento, Da 

Divisão do Trabalho Social e que foi seu primeiro grande livro, tendo como tema central a 

relação entre os indivíduos e a coletividade (Durkheim, 1999; Aron, 2007; Giddens, 2012).   

 O conceito de “sociedade” proposto por Durkheim envolve um conjunto de normas 

de ação, pensamento e sentimento que não existem apenas na consciência dos indivíduos, 

mas que são construídas fora das consciências individuais, com a sociedade prevalecendo 

sobre o indivíduo (Lakatos & Marconi, 2009; Giddens, 2012). Igualmente, atribui-se à 

Durkheim a formulação das primeiras orientações para a sociologia, ao demonstrar que os 

fatos sociais possuem características muito próprias, que os distinguem daqueles estudados 

por outras ciências, sendo que o primeiro princípio da sociologia era “estudar os fatos sociais 

como coisas”.  

 Outras contribuições, não menos importantes, ao campo da sociologia, resultam dos 

estudos de Max Weber (1864-1920), notadamente por sua recusa a integrar os fenômenos 

sociais no quadro de filosofias teológicas ou deterministas, cuja característica propõe encarar 

a história universal, ou como o desdobramento de uma lógica própria ou simplesmente como 
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resultado de um elemento determinante, como a religião ou a economia (Lallement, 2003; 

Vila Nova, 2010).   

  A identificação do chamado “tipo ideal”, nos estudos de Weber, refere-se ao tempo 

em que reconheceu características da burocracia, ou seja, um modelo para avaliar casos 

específicos, ou algo como um padrão útil para medir o quanto uma organização apresentava-

se como burocrática (Schaefer, 2006; Hammond, 2010). Posteriormente, os conceitos de 

Weber, identificados como ideal tipo, aliados às competências profissionais, passaram a 

integrar os estudos sobre as profissões.  

 Fora da Europa, o sociólogo norte-americano Talcott Parsons (1902-1979) propôs 

que a ação social era o objeto de estudo da sociologia (Lakatos & Marconi, 2009). 

Influenciado pelos estudos de Weber, Durkheim e Pareto, a ação social, na perspectiva de 

Parsons, relaciona-se ao funcionamento das estruturas.  

   Na abordagem de Parsons, estrutura é o resultado do processo de 

institucionalização, como a tradução dos elementos culturais - ideias, valores e símbolos - de 

caráter geral em normas de ação, ou seja, a institucionalização como processo de integração e 

estabilidade, com laços entre a sociedade e a cultura, e entre a personalidade e a motivação 

(Lakatos & Marconi, 2009; Menna Baretto, 2012). Portanto, o processo de 

institucionalização, conforme definido por Parsons, realiza-se pela formação de conjuntos 

estruturais concretos como as instituições sociais: família e escola. Apesar de ser um 

funcionalista estrutural, o trabalho de Parsons, ao atuar em Harvard, contribuiu 

significativamente para o profissionalismo atual da sociologia, notadamente por ligar as obras 

de Durkheim ao funcionalismo moderno (Giddens, 2012).  

 As contribuições para a sociologia, decorrem, igualmente, dos estudos do sociólogo 

norte-americano Robert Merton (1910-2003), quando este combinou sucesso, teoria e 

pesquisa (Schaefer, 2006; Giddens, 2012). Merton estudou na Temple University e em 

Harvard, onde despertou seu interesse pela sociologia, tendo feito carreira como professor na 

Columbia University. Sua obra principal é Teoria Social e estrutura social, de 1957. 

  Em 1968, Merton apresentou uma teoria sobre o comportamento desviado, ao 

perceber maneiras diferentes pelas quais as pessoas buscam atingir seus objetivos - usando 

meios legais ou ilegais para alcançar, por exemplo, a riqueza (Schaefer, 2006). Ainda, a 

teoria de Merton (1949) ajuda a explicar as altas taxas de criminalidade existentes nas nações 

pobres, em face da falta de esperança em progredir e alcançar o sucesso. 

  Além da sua proposição em relação às teorias mais modestas, Merton enfatiza que a 

sociologia deve aproximar suas abordagens nos níveis macro e micro, para o estudo da 
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sociedade e seus fenômenos (Giddens, 2012; Schaefer, 2006). Necessária ao entendimento de 

padrões institucionais amplos, Merton  (1949) propôs que a interação presencial, de forma 

clara, seria a base para todas as formas de organização social, independente do tamanho da 

escala. Tais conceitos acabaram por confirmar a importância da abordagem apresentada. 

posteriormente incluídos nas teorias sociológicas contemporâneas, notadamente a teoria 

interacionista e seus três ramos: interacionismo simbólico, fenomenologia e etnometodologia.  

 Diante do exposto, observa-se que a construção da sociologia não está limitada aos 

autores citados mas foi, a partir da atuação dos sociólogos ao longo do tempo, que emergiram 

diferentes abordagens teóricas. Tais abordagens são decorrentes das influências que cada um 

dos pensadores recebeu durante seus estudos, as quais, atualmente, são identificadas como 

perspectivas (Schaefer, 2006). Portanto, a escolha de teorias, no contexto da sociologia 

contemporânea, parece ser natural, visto que os inúmeros pensadores podem ser identificados 

como funcionalistas, interacionistas, ou em oposição, como os teóricos do conflito.   

  

    2.2 TEORIAS SOCIOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS  

 

  Não somente os sociológos, mas os diversos atores olham para a sociedade de 

maneiras distintas. Enquanto para alguns estudiosos o mundo é, basicamente, uma entidade 

estável e em andamento, outra parcela visualiza a sociedade como uma composição de vários 

grupos que competem entre si, por toda sorte de recursos.  

  Schaefer (2006) argumenta que os aspectos mais fascinantes do mundo social são as 

interações de rotina, diárias, entre indivíduos que as vezes aceitamos como verdadeiras, em 

que o confronto entre teorias expressa modos diversos de construção do objeto, de indagação 

acerca de um mesmo tema e tais visões podem resultar em complementares ou excludentes.  

  De acordo com Wickham (2012), a análise sociológica vem, ao longo do tempo, 

reformulando dois modelos interpretativos e antes tidos como dominantes: os que privilegiam 

o indivíduo e suas capacidades e, em um modelo oposto, no qual havia o predomínio dos 

esquemas de reprodução e a lógica interna de instituições manipuladoras e redutivas. 

Wickham (2012) entende que a maioria dos debates em relação aos objetos da sociologia 

tendem a ser conduzidos por defensores de uma corrente teórica, em detrimento de outras 

correntes e, certamente, julgando-as mais importantes do que a própria sociedade  

 Em razão do uso, a partir de autores como Schaefer (2006), Hammond (2010), 

Carrillo Guach (2011) e Giddens (2012), de diferentes denominações como teorias 
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sociológicas, escolas de pensamento sociológico, abordagem teórica ou perspectivas teóricas, 

para um mesmo tema, optou-se por adotar, nesta tese, a denominação de teorias sociológicas. 

  Quanto às teorias sociológicas modernas, são identificadas como: Teoria 

Funcionalista, Teoria do Conflito e Teoria Interacionista, conforme a abordagem de 

Schaefer (2006), Cross (2011) e Giddens (2012). As abordagens de Alexander (1988), Ritzer 

(1997), Collins (2009), Farmer (2012), Zafirovski (2013) e Hammond (2010), incluem uma 

quarta teoria, denominada Teoria utilitarista, ou Teoria de troca social (social exchange 

theory) ou teoria racional-utilitarista.  

  

  2.2.1 Teoria funcionalista 

 

 A teoria funcionalista - ou o funcionalismo - tem origem na abordagem sociológica 

de Durkheim, com o estudo da sociedade e da maneira como suas instituições se conectam e 

mudam, tal como um organismo vivo. Embora tenha sido extremamente influente no passado 

da sociologia, na atualidade, o funcionalismo perdeu importância e as razões para o seu  

retraimento incluem sua incapacidade em explicar o conflito e as mudanças sociais radicais, 

além de restringir o espaço necessário para os atos criativos dos indivíduos (Giddens, 2012).  

 No panorama da sociologia, o funcionalismo enquadra-se nas teorias de consenso, as 

quais consideram que as normas e valores comuns são fundamentais para a sociedade, 

partindo do pressuposto que a ordem social baseia-se num acordo tácito, em que as mudanças 

sociais ocorrem de maneira lenta e ordenada (Ritzer, 1997; Mocanu, 2011; Lester, 2015). 

Observa-se, também, que as raízes históricas do funcionalismo, resultantes dos estudos de 

Durkheim, foram influenciadas pelos trabalhos de Max Weber e outros sociólogos europeus 

(Schaefer, 2006; Vila Nova, 2010). Apesar de tais influências, o pensador norte-americano 

Talcott Parsons é considerado a figura-chave no desenvolvimento da teoria funcionalista, ao 

dominar a sociologia nos Estados Unidos da América (EUA) e por sua defesa do 

funcionalismo (Peck & Bryant, 2011). 

   A partir das colocações de Schaefer (2006) e Higgins (2011), o funcionalismo 

estrutural, na atualidade, tem sido alvo de críticas por parte dos adeptos da teoria do conflito, 

notadamente os marxistas, mediante o argumento de que o único método correto de análise 

da sociedade seria o método dialético.  

 O método dialético, no contexto do pensamento marxista, parte do pressuposto de 

que a essência da sociedade é a transformação decorrente das contradições que, 

inevitavelmente, ocorrem no sistema social (Vila Nova, 2010). Assim, a diferença entre tais 



20                                                                                                        Quadro Teórico de Análise: Sociologia das Profissões                                                                   

  

Osmar Antonio Bonzanini 
 

abordagens, centra-se no aspecto em que a teoria funcionalista detém-se nas relações que 

ocorrem, pontualmente, na sociedade, chamadas de sincrônicas, a análise dialética fixa-se nas 

relações identificadas como diacrônicas, visto que ocorrem ao longo do tempo. 

 Por mais que as ideias de Parsons tenham sido influentes, principalmente após 1945, 

o certo é que perderam espaço a partir de 1960 (Higgins, 2011; Giddens, 2012). Tal declínio 

se justifica em razão do aumento de conflitos sociais internos e externos, como os protestos 

contra guerras, movimentos pela paz e manifestações estudantis. Nesse ponto, a teoria do 

conflito passa a ser percebida como mais capaz de explicar a nova situação da sociedade.  

 

  2.2.2 Teoria interacionista  

 

  Os pressupostos da teoria sociológica interacionista indicam que a vida social baseia-

se em expressões, imagens, gestos e símbolos, com diferentes significados para cada 

indivíduo, além de constituir parte importante na formação da própria imagem.  

  Referindo-se aos símbolos, Lapassade (2005) afirma que são necessários às 

interações entre pessoas e são ao mesmo tempo – reflexivamente – resultado de tais 

interações. Refere, ainda, que os adeptos do interacionismo acreditam que o sentido ou 

significação (meaning) não é imposto por sociedades ou pela cultura, mas construído pelos 

atores, ou seja, os indivíduos que formam a sociedade.  

  As bases do interacionismo, de acordo com Giddens (2012), estão vinculadas à 

abordagem dada por Weber à Sociologia, notadamente quando este apresentou a noção 

fundamental de “trabalhar em uma vocação”. O núcleo da teoria de Weber, embora 

reconhecendo a existência de estruturas sociais - como classes, partidos, grupos de status e 

outros - propunha que tais estruturas emergem das ações sociais dos indivíduos.  

  O interacionismo, conforme Pais (2002), surgiu como crítica àquela sociologia que, 

deixando de lado as unidades de interação social, se concentra apenas nas estruturas e nas 

organizações, considerando a ação social como expressão delas mesmas. Ao contrário dos 

teóricos funcionalistas e do conflito, os quais analisam padrões de comportamento social em 

larga escala, os estudiosos do interacionismo generalizam sobre formas diárias de interação 

social, visando explicar a sociedade como um todo (Collins, 2010; Hammond, 2010). 

  Observa-se, portanto, que a teoria interacionista possui origem em duas formas 

teóricas: a interação simbólica e o intercâmbio social, as quais são úteis para compreender as 

demais pessoas, além de melhorar a comunicação, a aprendizagem e o ensino de habilidades 

em relações interculturais, de uma forma geral (Collins, 2011). Hammond (2010) reitera que 
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a interação simbólica propõe que a sociedade é composta por interações sempre presentes 

entre os indivíduos que compartilham os símbolos e seus significados. 

 Salgado (2009) ressalta que existem divergências sobre o surgimento das bases 

interacionistas, visto que sua influência filosófica deriva de diversas fontes, as quais, ao longo 

do tempo, foram aprimoradas por pensadores como Husserl, Heidegger e Sartre. Ritzer 

(1997), por sua vez, chama atenção para os estudos do filósofo Georg Simmel1 o qual iniciou 

uma interpretação decisiva ao refletir sobre uma possível filosofia das formas sociais e que 

culminou em uma importante noção de sociabilidade.  

  Enquanto as teorias funcionalistas e do conflito tiveram seu início na Europa, o 

interacionismo desenvolveu-se, primeiramente, nos EUA, através dos estudos de George 

Mead (Schaefer, 2006). A análise de Mead focalizava as interações humanas em situações de 

dois indivíduos ou em pequenos grupos, semelhante aos estudos anteriormente apresentados 

por Cooley (1902)2, o qual referiu que, assim como não há sociedade ou grupo que não seja 

uma visão coletiva de pessoas, não há individuo que não possa ser considerado como uma 

visão particular dos grupos sociais.  

 Collins (2009) identifica a teoria interacionista como sociologia americana nativa, 

com o rótulo de microenteracionista e interpretativa. O autor (2009, p. 205), menciona que “o 

microinteracionismo não é a única tradição americana na sociologia. [...] essa é a nossa 

contribuição mais original para o pensamento sociológico. Não é a tradição americana, mas é 

o que fazemos de melhor”.  

 Em razão da utilização dos princípios propostos por Simmel e por Alfred Schutz3, 

embora seja rotulado como norte-americano, o interacionismo tem  origem germânica. Sobre 

tais origens, Collins (2009, p. 207), refere que “a despeito de suas raízes alemãs, o 

microinteracionismo americano é muito mais que uma mera imitação”.  

 Visto que o interacionismo é voltado ao estudo da conduta humana, Simpson (2009) 

menciona que tal processo social envolve experiências transacionais, além de ações, algo 

muito próprio dos pragmatistas4, especialmente Mead. A teoria proposta por Mead, ao utilizar 

transacionalidade e temporalidade em conjunto, oferece uma perspectiva teórica sobre a 

prática, de forma dinâmica, emergente e socialmente atual.  

                                                 
1 Estudos do Alemão Georg Simmel: Diferenciação Social, Introdução à ciência da ética, Filosofia do dinheiro, Sociologia e Questões 
fundamentais de sociologia.  
2 Além de Human nature and the social order (1902), onde defende a aproximação sociopsicológica para a compreensão da sociedade, 
escreveu Social organization: a study of the Larger Mind (1909) e Social Process (1918). 
3 Os textos de Shultz constituem a estrutura de uma sociologia baseada em considerações fenomenológicas. Ver em Fenomenologia e 
Relações Sociais (1979). Tradução de Helmuth R. Wagner, Zahar Editores.  
4 O Pragmatismo possui origem nos EUA e constitui uma doutrina que adota como critério a utilidade prática, além de sua descrença no 
fatalismo. William James, psicólogo e filósofo de Harvard é conhecido como o pragmatista mais famoso, ao passo que o verdadeiro lider 
intelectual do pragmatismo foi seu amigo Charles S. Peirce (Collins, 2009). 
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  Em comparação, se Cooley (1902) propõe forjar o conceito de grupos primários, no 

interior dos quais se faz, nos seus aspectos centrais, a socialização, Mead (1934) busca 

desenvolver toda uma teoria de conduta, assentada sobre dois pilares: os processos de 

interação são, essencialmente, processos de comunicação interindividual, nos quais os 

indivíduos trocam e partilham representações simbólicas, através das quais se forma a 

consciência e se a natureza do “eu” é reflexiva, se o self comporta um me, internalizando todo 

um corpo de normas, valores e regras – que lhe são impostos, ele comporta ainda, um I, e 

detém a possibilidade de reagir ativa e particularmente às situações envolventes (Mead, 1934; 

Santos Silva, 1988; Lapassade, 2005; Wiley, 2011; Daanen & Sammut, 2012).   

  Sob o ponto de vista histórico, a teoria interacionista estende-se a partir dos estudos 

de autores clássicos da Escola de Chicago, incluindo a abordagem etnometodológica de  

Garfinkel (Carvalho, Borges & Pereira do Rêgo, 2010; Lira, 2012). Essa influência em 

relação à forma de compreensão do mundo, oriunda do modelo alemão, causou um grande 

impacto em alguns cientistas nos EUA, tanto no círculo dos sociólogos, como nos filósofos e 

psicólogos (Lira, 2012). Assim, a filosofia e a psicologia contribuíram naquilo que mais tarde 

seria a microanálise sociológica do interacionismo e da etnometodologia. 

 

  2.2.2.1 Interacionismo e a Escola de Chicago  

 

 As origens da Escola de Chicago remontam a 1892, quando Albion Small5 cria o 

Departamento de Sociologia (Ritzer, 1997; Becker, 1999). Em seu início, o trabalho de Small 

focava a sociologia como forma de integração do trabalho intelectual, além da sua 

preocupação com questões de justiça social e as injustiças decorrentes do capitalismo. 

 Segundo Ritzer (1993) o departamento dirigido por Small terminaria por converter-

se num centro de pesquisa da disciplina de sociologia nos EUA, incluindo a formatação do 

primeiro manual de sociologia e na fundação, em 1895, do American Journal of Sociology. 

Posteriormente, em 1905, criou a American Sociológic Society6, associação profissional de 

excelência, que ainda congrega os sociólogos americanos.  

 Becker (1999), apresenta um panorama sobre o que foi – ou é, a Escola de Chicago. 

Segundo o autor, ao criar e manter um esquema único de pensamento, as ideias iniciais de 

Thomas e Mead formaram um marco coerente, além de atrair novos pesquisadores, como 

                                                 
5 Joas (1996) refere que, com exceção de Small, os demais fundadores da Sociologia na Universidade de Chicago, em sentido estrito, estão 
completamente esquecidos, sem receber qualquer reconhecimento enquanto teóricos. 
6 Em 1959 passou a denominar-se American Sociological Association – A.S.A. 
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Robert Park e E. W. Burgess7. A partir da atuação de Everett Hughes e Herbert Blumer, 

foram realizadas inúmeras investigações que resultaram no desenvolvimento teórico do 

interacionismo simbólico, após a II Guerra Mundial, época do auge da “Escola de Chicago”.  

 Posteriormente, entre os anos de 1910 e 1970, a sociologia americana defrontou-se 

com a sucessão de uma série de problemáticas, que resultaram em um número restrito de 

fórmulas de investigação empírica. Assim, segundo Collins (2009) e Lira (2012), resultam da 

Escola de Chicago o estudo do meio natural (natural history), o culturalismo e estudo de 

comunidades (community study), o funcionalismo e o estudo das profissões (profession study) 

e o interacionismo e as carreiras (career study). 

 Angelim (2010) resgata a linha de pensamento que surgiu acerca das profissões, o 

chamado “modelo interacionista” e sua origem na Escola de Chicago. Ao contrário da 

abordagem funcionalista, os interacionistas de Chicago não tinham preocupações com os 

atributos que definem as profissões e suas diferenças as ocupações, mas buscaram privilegiar 

uma lógica de processo e voltaram sua atenção para as circunstâncias que viabilizavam a 

transformação de ocupação para profissão. 

 A crítica feita por Alexander (1992) é de que, na época, tanto a sociologia 

americana, de forma geral, quanto a “Sociologia de Chicago”, eram perigosamente ateóricas 

e profundamente empiristas, além de sofrer influências das teorias “instintivistas”, traziam 

vestígios do darwinismo social e do pragmatismo, criando obstáculos para o surgimento de 

uma teoria sociológica sistemática.  

 Tendo alcançado seu apogeu por volta dos anos de 1920 e durante toda a década de 

1930, após a morte de Mead e a saída de Park, o departamento criado por Small perdeu sua 

posição no topo da sociologia Estadounidense (Ritzer, 1993). Para o mesmo autor, é possível 

enumerar outras razões para a queda da “sociologia de Chicago”, como a resistência dos 

pensadores em utilizar métodos estatísticos de análise, privilegiando a forma científica e 

mantendo sua vinculação com os métodos qualitativos; o ressentimento de muitos sociólogos 

em razão do domínio exercido sobre a American Sociological Society e sobre o American 

Journal of Sociology.  

   Em 1935, os descontentes criaram uma nova revista oficial, denominada American 

Sociological Review, o que culminou com a queda da Escola de Chicago, iniciando o 

                                                 
7 É de autoria de Park e Burgess a obra Introduction to the science of sociology (1921) Chicago, Illinois: The University of  Chicago Press.  
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desenvolvimento de outros centros qualificados de pesquisa, em especial Harvard e a Ivy 

League8.  

  Mesmo perdendo seu posto no contexto social, a importância da Escola de Chicago 

decorre, igualmente, por estabelecer as bases do interacionismo. Tais bases remetem a um 

rótulo geral que envolve todas as abordagens que investigam as interações sociais entre 

indivíduos, em vez de partir da sociedade ou das estruturas sociais que a constituem (Collins, 

2009; Giddens, 2012). Assim, os interacionistas, não raras vezes, rejeitam a própria noção de 

que as estruturas sociais existem objetivamente ou então, não as levam em conta.  

 Embora o papel predominante da Escola de Chicago tenha chegado ao fim ainda no 

final da década 30, Joas (1996) comenta que o início dos anos de 1950, ao perder seus 

últimos representantes mais notáveis de então, ocorre o fim da escola em seu sentido pleno. A 

partir daí, seu legado foi passado adiante, sendo que a parte mais conhecida de tal herança é a 

psicologia social simbólica-interacionista.  

Ainda, conforme Joas (1996) houve a continuação dos estudos de Hughes - cuja 

linha principal de investigação era voltada às profissões - notadamente pelas obras de Becker 

e Freidson. Como consequência dos estudos realizados na Escola de Chicago e nos demais 

centros, para onde passaram a atuar, os pensadores deram continuidade e foram inserindo-se 

em uma ou outra teoria.   

 

 2.2.2.2 Interacionismo simbólico  

 

A  percepção de que os indivíduos são, por natureza, simbólicos uns com os outros, 

permite vislumbrar o conceito inicial sobre o que é o interacionismo simbólico e a forma 

como auxilia o individuo a entender o “outro”. 

  O interacionismo simbólico concentra-se na interação no nível micro e na maneira 

com que os significados são construídos e transformados entre os membros da sociedade. 

(Lapassade, 2005; Guiddens, 2012; Oliver, 2011). Como o nome indica, o interacionismo 

simbólico está baseado no significado simbólico que as pessoas dão a comportamentos 

diferentes, eventos ou coisas, durante o processo de interação social (Mocano, 2011).   

  Fundado por George Mead e seu discípulo Herbert Blumer, o interacionismo 

simbólico é uma corrente americana das ciências sociais, partindo do conceito inicial de que 

os membros de uma sociedade compartilham os significados sociais dos símbolos, de acordo 
                                                 
8 A Ivy League refere-se às oito universidade americanas de elevada posição acadêmica e altíssimo prestígio, localizadas no Nordeste dos 
EUA: Harvard, Yale, Pensilvânia, Princeton, Columbia, Brown, Dartmouth e Cornell. A origem da expressão Ivy League, remonta a 1935-
1940 e faz referência à planta “hera” que recobre vários prédios históricos destas instituições (Dictionary Reference, 2013).  
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com sua cultura, resultando que um símbolo pode ter entendimento e reações diferentes, 

dependendo do país onde é utilizado (Schaefer, 2006; Berg & Lune, 2014; Oliver, 2011).  

  Joas (1996) faz referência às raizes pragmáticas do interacionismo simbólico, as 

quais, segundo o autor, reafirmam a importância da atividade humana na qual os agentes 

elaboram linhas de conduta em situações concretas. O principal interesse do movimento são 

os processos de interação mediados pelo caráter simbólico da ação social, através do exame 

do mundo empírico por meio de observações das experiências cotidianas. Igualmente, a 

forma de tratamento que o interacionismo deu à relação entre teoria e pesquisa, foi 

diferenciada, a partir de Blumer (1969), mediante a tese de que há necessidade de o 

pesquisador social manter uma relação próxima aos seus objetos, o que permite inferir que 

um dos conceitos não existe sem o outro. 

  Na percepção de Vila Nova (2010), o interacionismo simbólico representa um 

autêntico turning point9, o que representou uma revolução no contexto do pensamento 

sociológico, a partir do seu codificador Herbert Blumer. Na visão de Blumer (1969), não são 

as normas, nem a cultura, nem mesmo a personalidade ou as estruturas sociais que explicam a 

vida social, mas os grupos que criam as normas, o que resulta que os seres humanos não 

representam papéis, mas representam nos papéis.  

  Com origem na chamada “Escola de Chicago”, o interacionismo simbólico teve em 

George H. Mead seu principal representante e foi sucedido por Herbert Blumer. No entanto, o 

interacionismo simbólico de Blumer assemelha-se com a “definição da situação”10 proposta 

por Thomas do que com as teorias de Mead (Haguette, 2010; Athens, 2012). 

 O que Blumer (1969) busca esclarecer, desde o início, baseia-se na afirmação de 

que, apesar das diferenças significativas no pensamento de tais estudiosos, há uma grande 

semelhança na forma como viam e estudavam o comportamento humano, resultando que o 

conceito do interacionismo simbólico foi construído em torno desta vertente.  

Especificamente, sobre a origem do termo “interacionismo simbólico”, Blumer afirma tratar-

se de um neologismo inventado por ele e de forma improvisada, em um artigo publicado em 

1937 com o título Man and Society. 

  Voltando ao ponto central do pensamento de Mead, este propõe que as pessoas são 

produtoras de suas próprias ações e significações, vivem em um ambiente material onde os 

objetos desse mundo possuem um “sentido” particular para cada uma, conforme os 

                                                 
9 Ponto de partida, em tradução literal. 
10 O conceito de definição da situação, em sua primeira formulação, é apresentado por W.I. Thomas (1928) e designa o fato de que os 
significados sociais não são inerentes às situações ou aos objetos sociais tomados em si mesmos, independentemente dos atores, mas são, ao 
contrário, atribuidos aos acontecimentos sociais, pelos individuos, no decorrer de suas interações (Lapassade, 2005). 
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momentos (Ritzer, 1993; Joas, 1996). A principal obra de Mead e que resultou em influencia 

decisiva para as teorias interacionistas foi Mind, Self and Society e causou uma revolução por 

associar os termos psicologia e sociedade e apontar a influência de um fator normalmente 

desprezado pelas escolas psicológicas na formação do indivíduo: a sociedade (Lapassade, 

2005; Collins 2011; Fontes, 2011). Observa-se, em relação à teoria de Mead, que foi 

desenvolvida através do estudo da comunicação e pontuou que a mente possui três aspectos 

fundamentais: a utilização da linguagem simbólica; a composição por gestos convencionais e 

a realização de ensaios imaginativos que permitem a reflexão e a escolha de cursos de ação 

(Fontes, 2011; Mead, 1934).  

 Nesse panorama, os símbolos significativos também trazem a possibilidade de 

interação simbólica e a forma de interação mais importante, nos grupos humanos, ocorre no 

nível simbólico, sendo o único momento em que os participantes respondem às ações, uns 

dos outros, na base dos sentidos dessas ações (Blumer, 2004; Hanzel, 2011). 

  A partir das colocações de Blumer (1969), que o interacionismo simbólico repousa, 

em última análise, em três simples premissas. A primeira é a de que os seres humanos agem 

em relação às coisas, com base nos significados que tais coisas têm para eles e incluem tudo 

que o ser humano pode notar em relação aos objetos do mundo físico. A segunda premissa é a 

de que o significado de tais coisas derivam da interação social que o individuo tem com seus 

semelhantes. A terceira premissa é que tais significados são tratados e modificados através de 

um processo interpretativo, usado pela pessoa ao lidar com as coisas que ela encontra 

(Blumer, 1969; Joas, 1996; Haguette, 2010; Hanzel, 2011). 

  Assim, o interacionismo simbólico vê significados como produtos sociais, como 

criações que são formadas dentro e através das atividades que definem as pessoas e como elas 

interagem (Hammond, 2010). Essa abordagem dá ao interacionismo simbólico uma posição 

distinta, notadamente nas interações sociais, permitindo ao indivíduo entender as demais 

pessoas e, principalmente, saber que o outro não é certo nem errado, apenas possui um ponto 

de vista diferente, com símbolos sociais e significados variados (Blumer, 1969). 

  Além da importância de figuras como Cooley, Wiley, Mead e Blumer, na construção 

do interacionismo simbólico, destaca-se a atuação de Erving Goffman (1922-1982), que 

alcançou notoriedade em razão de seus estudos sobre os asilos mentais, processos de 

estigmatização e, sobretudo, pelas maneiras com que as pessoas apresentam seus selves em 

encontros sociais (Collins, 2011; Silver & Lee, 2012; Nappi, 2013; Berg & Lune, 2014). Tais 

estudos tornaram-se clássicos sociológicos, por conta do estilo metodológico e observacional 

utilizado. 
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  Outro ponto importante nos estudos de Goffman decorre da sua “análise 

dramatúrgica”, na qual as pessoas são vistas como atores no palco, projetando imagens da 

mesma forma como buscam apresentar características da própria personalidade, ou, 

eventualmente, esconder outras; os conceitos elaborados por Goffman passaram a influenciar 

os estudantes em todo o mundo (Schaefer, 2006, Melo, 2012; Raffel, 2013). Por outro lado, 

mesmo que a dramaturgia proposta por Goffman represente uma solução para o problema de 

como preencher a vida com excitamentos renováveis, não traz uma preocupação com a forma 

como os individuos buscam modificar as estruturas perniciosas da sociedade, mas tão 

somente com a forma como se adaptam a elas (Raffel, 2013; Lira, 2012). 

  Sobre a visão de que o mundo inteiro é um palco, onde o indivíduo assume o papel 

de “ator”, de acordo com o ambiente no qual se insere ou dos objetivos que possui, além das 

informações que pretende conseguir, em relação ao “outro”. Goffman (1959, p. 230) afirma 

que “a noção geral de que fazemos uma representação de nós mesmos para os outros não é 

nenhuma novidade”.  

 Tais atributos do indivíduo, enquanto ator, não podem ser tomados como o efeito 

retratado das representações de cada um, mas de natureza psicológica e que parecem surgir 

da interação com as contingências da própria representação (Goffman, 1959; Bullingham & 

Vasconcelos, 2013; Nappi, 2013). Em consequência, quando estiver em frente ao palco, o 

ator está consciente da presença de uma plateia e fará sua apresentação, observando 

determinadas regras e convenções sociais.  

  O interacionismo simbólico, por outro lado, não pode ser tomado como uma teoria 

perfeita, nem permanece imune às críticas, principalmente por conta da omissão em relação a 

aspectos inerentes não só à ação social, mas à própria sociedade (Haguette, 2010). Com tal 

omissão, seus efeitos sobre os indivíduos e os grupos são desconsiderados, o que indica, 

conforme a mesma autora (2010, p. 55) “uma lacuna, haja vista a influência que o poder pode 

exercer sobre as definições de situação das unidades interativas e sobre sua ação social”. 

Assim, resulta em deixar de lado o bem-estar do indivíduo e dos grupos, sem explicar como a 

sociedade se mantém unida.  

  Ao longo do tempo, o interacionismo simbólico não seguiu uma linha única, muito 

menos foi somente crítico das demais sociologias, mas acabou criando sua própria tradição de 

pesquisa, a partir da Escola de Chicago (Collins, 2009; Haguette, 2010). Em estudos de 

observação participante, desenvolveu uma teoria das ocupações e das profissões, na qual 

estas não eram concebidas enquanto entidades, mas enquanto processos: formas de interação 

negociadas pelos próprios participantes.  
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  Embora a riqueza analítica do interacionismo simbólico permaneça intocada para um 

diagnóstico mais atual, verifica-se que nos últimos anos o ímpeto teórico da microssociologia 

tem sido assumido por outras linhagens teóricas, não oriundas da tradição americana: a 

fenomenologia e a etnometodologia, com suas análises a partir dos sujeitos (Collins, 2009). 

Considerada como a segunda perspectiva interacionista, a fenomenologia lida com as 

diversas maneiras nas quais a vida em sociedade é experenciada, em sua realidade.  

 

  2.2.2.3 Fenomenologia 

 

   Da mesma forma como o interacionismo simbólico, a fenomenologia  tem ligações 

com a filosofia e possui foco nos estudos relacionados ao comportamento humano, sendo que  

seu princípio está relacionado à possibilidade de aprender a realidade das coisas, sem a 

utilização ou o apoio de estudos empíricos. 

 A história da fenomenologia e do movimento fenomenológico, segundo Ewald 

(2008), está ligada a quem a concebeu, com seu início relacionado ao final do século XIX e 

envolve três figuras, especificamente: Franz Brentano (1838-1917), Edmund Husserl (1859-

1938) e Carl Stumpf (1848-1936)11. 

 Apesar do termo “fenomenologia” aparecer pela primeira vez na obra Novo órganon 

– 1764, de Johann H. Lambert (1728-1777) - versando sobre o sentido de teoria da ilusão e 

suas formas e, posteriormente em textos de Emanuel Kant (1724-1804), além de constar na 

fenomenologia do espírito – 1807, de Georg W. F. Hegel (1770-1831), foi no início do século 

XX, com Edmund Husserl, que a fenomenologia, passou a ser considerada uma linha de 

pensamento (Ewald, 2008; Collins, 2009).  

 Husserl (2008) propôs desqualificar a Filosofia anterior, por considerá-la sem 

fundamento e sugerindo que tudo fosse restabelecido sobre uma certeza absoluta, ou seja, 

fundamentar rigorosamente o conhecimento (Santos Silva, 1988; Ewald, 2008; Collins, 

2009). A partir da primeira diretriz de Husserl - fundamentar o conhecimento, dentro de um 

rigor específico - é que se forma a fenomenologia - instrumento de acesso e conhecimento do 

mundo para, na sequência, tornar-se em movimento fenomenológico.  

                                                 
11 Tanto Carl Stumpf quanto Husserl foram alunos de Brentano. Ordenado Padre em 1864, Brentano lecionou em Wurrzburgo e na 
Universidade de Viena. Abandonou a batina em 1873, ao envolver-se em controvérsias sobre a doutrina da infalibilidade papal. Seus 
trabalhos mais importantes são no campo da psicologia, cujos objetos de estudo são os atos e processos psíquicos. Stumpf tornou-se 
conhecido por introduzir a filosofia contemporânea do conceito do estado das coisas, posteriormente retomada e difundida por Husserl. A 
partir da influência de Brentano, estabelece uma distinção entre os fenômenos – sons, cores, imagens – e funções mentais, e indicou o estudo 
de tais fenômenos como Fenomenologia. A partir de tal contribuição, Stumpf compõe o movimento fenomenológico entre Brentano e 
Husserl (Ewald, 2008). 
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 Segundo Ewald (2008), o movimento era composto por pensadores oriundos de 

diversas áreas, os quais buscam conhecer seus objetos de estudo, partindo de uma nova 

atitude, denominada de “atitude fenomenológica”, que resultou em um dos princípios 

fundamentais da prática fenomenológica que une tantos pesquisadores, não somente como 

acesso ou forma de pesquisa, mas como uma ontologia (Husserl, 2001; Ewald, 2008). 

 Ao considerar a filosofia como a base de todo o conhecimento, a teoria proposta por 

Husserl (2008), era de que nenhuma ciência poderia ser segura até que seu projeto estivesse 

completamente realizado. Assim, sendo a fenomenologia uma filosofia da subjetividade, que 

visa demonstrar a relação sujeito-sentido, há necessidade em conhecer o método utilizado por 

Husserl em suas abordagens, notadamente conhecidas por serem complexas, ao ponto de se 

aproximarem da impenetrabilidade (Lewkow, 2012; Hoerl, 2013). Em consequência, adepto 

de um padrão elevado na sua definição de conhecimento, Husserl rejeitava tudo o que 

estivesse abaixo de tal padrão e, segundo Collins (2009), preferia começar tudo da estaca 

zero, utilizando um novo método que deveria garantir a absoluta certeza dos resultados em 

cada caso e chamou esse método de fenomenologia”.  

 A visão de Husserl propõe ser possível aprender a verdadeira essência das coisas, 

sem o apoio de qualquer evidência empírica, deixando de lado aparências ou antecipações 

implícitas, de forma que, nenhum experimento empírico, ou resultante de observação, 

incluindo a Psicologia, jamais poderia refutar tais essências, visto serem anteriores a toda a 

experiência (Madary, 2010).  

 Em resumo, é preciso aplicar o método que Husserl chamou de epoché12, segundo o 

qual, utiliza-se o conteúdo da consciência tal como ele surge, mas se suspende todo o 

julgamento com relação à sua veracidade ou falsidade. Em outras palavras, equivale dizer que 

a utilização de tal método implica em algo como a “contemplação desinteressada” de 

quaisquer interesses naturais na existência (Collins, 2009; Cordua, 2011). 

 Embora, segundo Schaefer (2006), Madary (2010) e Cordua (2011), as raízes da 

fenomenologia concentrem-se nos estudos de Husserl, é na pesquisa filosófica que o filósofo 

e sociólogo Alfred Schutz (1899-1959) apresenta-se como uma importante figura. Schutz foi 

aluno de Husserl13 e introduziu a fenomenologia social, com o propósito de investigar quais 

essências existem em um tipo particular de experiência: das pessoas acerca do mundo social.  

                                                 
12 Conforme Zitkosky (1994), após o impulso inicial da epoché, desencadeia-se um processo novo, o qual Husserl denomina de “redução 
fenomenológica” e tem o objetivo conduzir as investigações fenomenológicas no âmbito estrito da esfera transcendental, onde é possível 
realizar várias reduções, em diferentes níveis, até alcançar  a dimensão do absolutamente puro.  
13 Em 1932, publicou Phenomenology of the Social World. 
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 Segundo Lapassade (2005), distinguem-se três componentes essenciais da 

fenomenologia social: a) atitude natural, visto que o mundo social possui uma constituição 

objetiva que não é evidente para todas as pessoas; b) o estoque de conhecimentos à 

disposição das pessoas, o qual provém da sociedade, construído e formulado em linguagem 

cotidiana e comum ao meio, não se apresentando como algo armazenado ordenadamente e; c) 

o raciocínio prático ou de senso comum, cujos elementos estão acessíveis, embora não 

apresentem o modo correto de emprego.  

 Levando em conta, tanto as contribuições como as críticas à fenomenologia social, 

Lapassade (2005) resume as contribuições por sua apresentação pontual de um saber social, 

fundado sobre um interesse prático e concreto pelo mundo, socialmente distribuído e tácito - 

algo como “suspender a dúvida”, referido por Schutz. Igualmente, o fato de que as pessoas 

tendem a acreditar que todos pensam, mais ou menos, de maneira idêntica, o que pode 

resultar no esquecimento de possíveis problemas de comunicação interpessoal. Giddens 

(2012) ressalva que, uma vez que tais pressupostos são internalizados, desaparecem da vista, 

terminando por sedimentarem-se abaixo da superfície da existência consciente, objetivando 

formar a base da atitude natural.    

 Dessa forma, infere-se que faltou, em algum momento, a adaptação da 

fenomenologia visando a sua aplicação às ciências empíricas. Assim, conforme sublinha 

Giddens (2012), esta não atingiu o mesmo impacto na sociologia da mesma forma que outras 

teorias, embora, a partir de suas contribuições, tenha aberto espaço para a etnometodologia - 

estudo sistemático dos métodos usados por indivíduos de uma determindada sociedade, 

visando construir seus mundos sociais. 

 

2.2.4.3 Etnometodologia 

 

  Com suas origens na filosofia fenomenológica, a etnometodologia – aqui definida 

como a terceira perspectiva interacionista - passou a ter visibilidade na década de 1960, a 

partir dos estudos de Harold Garfinkel (1917-2011) e Aaron Cicourel (1928)14. 

  A partir das influências da fenomenologia de Schutz e valorizando os aspectos mais 

mundanos da vida cotidiana, Garfinkel busca compreender a “situação social” tal como esta 

aparece a quem a vive, visando tratar de transmitir o sentido que os próprios indivíduos 

                                                 
14 Cicourel é considerado uma das figuras-chave na primeira fase da etnometodologia. Publicou Cognitive Sociology – 1973 e propôs, 
posteriormente, uma abordagem mais interdependente e sintética. Defendeu que o método utilizado pelos entnometodólogos deve ser o 
mesmo do linguista que, pretendendo descrever a estrutura da linguagem, se utiliza da elocução ou da fala, para construir sua gramática, 
além de propor que o principal tópico a ser desenvolvido é a Sociologia do conhecimento (Alexander; 1988). 
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possuem das coisas. Assim, a etnometodologia propõe estudar as atividades cotidianas de 

pessoas, comunidades ou organizações e como tais grupos tornam essas atividades em algo 

racional, ou válido, a partir  de suas ações (Pais, 2002; Giddens, 2012). 

  Historicamente, o surgimento da etnometodologia tem seu marco na década de 1960, 

na forma de uma corrente da sociologia americana, com o objetivo de romper com a 

sociologia tradicional (Haguette, 2010). Parte do princípio de que é importante compreender 

e aprender “como” as pessoas organizam sua existência social, através das práticas comuns 

no “aqui e agora”, presentes nas interações sociais.  

  Ao denominar a etnometodologia como “sociologia da consciência”, Collins (2009), 

resgata outros pontos do seu surgimento, principalmente a publicação, em 1966, da obra de 

Berger e Luckmann, com o título The Social Construction of Realiy15. Seus autores - um 

Americano e outro Alemão - haviam estudado Teologia e Filosofia e seus argumentos, na 

citada obra, acabaram por provocar um abalo entre os autores da Sociologia, visto 

considerarem o mundo como uma realidade objetiva, independente de seus habitantes 

(Cunha, Sobral & Soares, 2012; Bispo & Godoy, 2012).  

 Na sequência, segundo Collins (2009, p. 225) “... veio uma afirmação ainda mais 

radical enunciada por Harold Garfinkel em seu livro Studies in Ethnomethodology”. Tal obra, 

resultante da reunião de artigos que haviam sido estudados por ardorosos discípulos, trouxe à 

luz, repentinamente, um movimento que Collins define como underground e que demonstrou 

que o núcleo central da Sociologia estava sendo desafiado por epistemólogos radicais. Estes 

declaravam que a Sociologia, além de ingênua, estava destituída de fundamentos, 

necessitando ser substituída por uma nova disciplina: a etnometodologia.  

  Ritzer (1997) argumenta que, nos seus fundamentos, a etnometodologia é o estudo 

do corpo de conhecimentos de sentido comum e da gama de procedimentos e considerações – 

métodos – por meio dos quais os membros da sociedade dão sentido às circunstâncias em que 

se encontram. Tal afirmação é corroborada por Heritage (2000), ao referir que os estudiosos 

que atuam nessa linha sociológica se sentem inclinados ao estudo da vida cotidiana na escala 

individual. Adicionalmente, Giddens (2012) coloca a etnometodologia como o estudo dos 

“etnométodos”, ou métodos populares, usados pelas pessoas para tirar sentido do que os 

outros fazem e, particularmente, do que dizem.  

                                                 
15 No Brasil, foi publicado com o título “A Construção Social da Realidade”, onde  Berger e Luckmann (2008) analisam o conhecimento de 
senso comum – as coisas que os indivíduos consideram obviamente reais e enfatizam que tais fatos “óbvios” da realidade social podem 
diferir entre pessoas de culturas diferentes e até mesmo entre pessoas diferentes, mas que pertencem à mesma cultura. Com isso, a tarefa 
passa a ser a análise dos processos pelos quais os indivíduos percebem como real o que é “real” para eles (Giddens, 2012). 
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  Segundo Haguette (2010) o termo etnometodologia foi criado por Garfinkel na 

década de 1940, quando realizava um estudo sobre jurados na Universidade de Chicago. A 

forma como estes jurados descreviam suas atividades levava ao entendimento de que 

buscavam desenvolver um trabalho honesto e dentro da lei, mas com dificuldades para definir 

o que significava “ser legal”. Em consequência, submetiam-se a uma metodologia peculiar, a 

qual dificilmente enquadrava-se nos parâmetros da ciência convencional. 

  Em relação ao uso do termo, Garfinkel (1967, p. 11) afirma “uso o termo 

etnometodologia para referir à investigação das propriedades racionais das expressões 

indexicais e outras ações práticas como resultado contingente e contínuo da prática artesanal 

da vida cotidiana”. Mesmo que essa nova perspectiva de Garfinkel tenha conquistado 

imediatamente muitos adeptos, além de ter estimulado diversos estudos empíricos, a 

etnometodologia não teve uma aceitação pronta e, de certa forma, entusiástica, no interior da 

comunidade sociológica.  

  Embora, em seu início, o termo etnometodologia significasse muito mais um objeto 

de estudo do que um aparato científico, foi a partir dos estudos desenvolvidos por Garfinkel e 

outros realizados sob sua orientação, em meados da década de 1950, que a etnometodologia 

passou a ter “vida própria”, consistência e, sobretudo, visibilidade dentro da sociologia 

(Bispo & Godoy, 2012). Firth (2010) afirma que após Garfinkel ter apresentado o termo 

“etnometodologia”, teve início um programa de estudos que tinha como finalidade acabar 

com as preocupações do funcionalismo estrutural, mediante explicações “científicas” acerca 

de como era constituída e mantida a ordem social.  

  Na visão de Pais (2002), por vezes apontada como uma corrente radical no seio do 

próprio interacionismo, o importante, para a etnometodologia, não é tomar como ponto de 

partida determinadas categorias de valores pré-constituídos, ou seja, deixar de emitir juízos a 

priori, em relação aos contornos reais da vida cotidiana e, sim, buscar descobrir a realidade 

dessa vida cotidiana, através de métodos simples, como a linguagem comum. 

  Segundo Collins (2009) Garfinkel aceitou alguns dos princípios propostos por 

Schutz, mas somente após examinar novamente toda a questão. Assim, aquilo que para 

Schutz tinha permanecido como uma fenomenologia  de “poltrona”, com Garfinkel foi 

transformado em estudos empíricos, embora, segundo Collins (2009) se tratasse de um tipo 

de investigação empírica diferente e até mesmo um tanto bizarra. Apesar disso, Garfinkel fez 

descobertas que se mostraram além dos resultados obtidos por Husserl e Schutz. 

  Nos textos de Garfinkel, há uma nítida separação entre a “capacidade explicativa” e 

a busca de motivos ou interesses práticos e este não buscava a teorização. Sua visão é de que 



Quadro Teórico de Análise: Sociologia das Profissões                                                                                                         33 

Osmar Antonio Bonzanini 
 

as pessoas, em suas vidas cotidianas, são teóricas e práticas, uma vez que criam e modificam 

sentidos e compreensões das atividades, uns dos outros, o que permite inferir que a 

etnometodologia tem base nos “fatos relatados”, resultando que a fala e a linguagem 

desempenham papel fundamental no esquema de análise (Garfinkel, 1967; Haguette, 2010; 

Loewenstein, 2014). Portanto, ainda que os estudos dos etnometodólogos apresentem 

vínculos às perspectivas sociológicas, como o interacionismo simbólico e a análise 

dramatúrgica, tinham em sí, conforme Ritzer (1997), algo ameaçador para os ortodoxos que 

ainda detinham o controle da disciplina. Na verdade, tanto a fenomenologia e, sobretudo, a 

etnometodologia receberam fortes críticas dos sociólogos ortodoxos. 

 Cabe ressaltar que, embora os avanços da etnometodologia, como uma alternativa, 

tanto à teoria funcionalista, mas principalmente aos métodos quantitativos, de forma geral 

não há como vislumbrar se ela representa uma área especial dentro da sociologia, ou se trata 

de uma metodologia ou uma nova escola (Haguette, 2010). Talvez, segundo a autora, seja um 

pouco de cada uma e, a partir de seu surgimento, típico do ativismo universitário americano 

da década de 1960, insere-se na tradição do interacionismo simbólico, tentando ver o mundo 

através dos olhos dos atores sociais e dos sentidos. 

  Outro ponto possível de identificar, no contexto da etnometodologia e sublinhado 

por Ritzer (1997), é a visão de que, mesmo parecendo óbvio que esta concentra-se nos 

fenômenos de nível micro, alguns estudiosos têm atuado no sentido de vincular seus 

interesses às grandes estruturas sociais. Embora tal proposição possa parecer fascinante, nos 

estudos sociais, deve-se retornar aos fundamentos das teorias de interação, além de observar a 

resposta dada por outros etnometodólogos, reforçando que o certo é ocuparem-se de questões 

com mais transcendência, porque o mais importante é a vida cotidiana. 

 Igualmente, é importante referir que desde o início dos anos de 1980, Cicourel tem 

demonstrado seu interesse particular no sentido de uma reformulação das questões que 

envolvem a relação entre os aspectos micro e macro da realidade social. Segundo Corcuff 

(2001, pg. 76), na visão de Cicourel “uma microssociologia não pode pretender estudar a 

interação social como uma produção local e autosuficiente, do mesmo modo que os teóricos 

do macro não podem ignorar os processos-micro”. Dessa forma, a crítica de Cicourel parte do 

princípio de que estas tendenciais perversões apresentam um equívoco estruturante comum, 

visto a utilização implícita e não problematizada dos elementos extraídos do outro nível.  

 Corcuff (2001) faz referência ao duplo risco de se introduzirem, prematuramente, 

laços com variáveis macro, além da subespecificação do fenômeno interacional, o que não 

impediu Cicourel de continuar suas investigações. Tal continuidade o fez ingressar em um 
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longo debate com Pierre Bourdieu, propondo uma apropriação crítica do conceito do 

habitus16, dando mais importância  aos aspectos interacionais, cognitivos e linguísticos. 

 Ainda que a etnometodologia tenha progredido enormemente na sociedade e tendo 

demonstrado sua capacidade em produzir conhecimento sobre a vida cotidiana, notadamente 

através da análise conversacional, há que se observar alguns de seus problemas. 

Primeiramente, conforme Ritzer (1997), embora esteja atualmente, com muito mais 

aceitação, a etnometodologia é vista por muitos sociólogos com um certo receio, 

principalmente porque consideram que esta centra-se em questões triviais e ignora aquelas 

que são importantes, principalmente as enfrentadas pela sociedade atual. 

 Assim como o interacionismo simbólico e a fenomenologia, a etnometodologia não 

permanece imune à criticas. Dukuen (2012) enfatiza que, particularmente, no caso da 

etnometodologia, há que se assinalar que mais que reduzir as estruturas objetivas à ordem 

interacional, esta abordagem descreve procedimentos mediante os quais os agentes 

contribuem para produzir e reproduzir as estruturas objetivas - que talvez haveria de ser 

denominada de outra maneira - mediante práticas de objetivação.  

 O primeiro ponto decorre da característica da etnometodologia em criticar boa parte 

da sociologia atual e geralmente passa a ser vista como uma alternativa, ao invés de uma 

nova escola de pensamento, dentro da sociologia. Segundo Giddens (2012), o fato de que ela 

tenta entender o mundo a partir do ponto de vista de atores comuns, o que deixaria a 

conclusão da pesquisa etnometodológica aberta ao subjetivismo, não permitindo a 

generalização de seus resultados. 

 Sobre o futuro da etnometodologia, cabe apresentar estudos recentes e suas 

propostas. Lapassade (2005) refere que, atualmente, a etnometodologia encontrou seu lugar, 

tanto na sociologia americana quanto nos demais contextos, mas tende a se diluir na análise 

de conversação, na sociologia das ciências e em outras disciplinas conexas. O mesmo autor, 

(2005, p. 49) reforça que “uma versão etnometodologógica da análise de conversação surgiu 

dos trabalhos de Schegloff e Saks e constitui-se em disciplina autônoma”.

 Recentemente, Emirbayer e Maynard (2011) divulgaram suas percepções de que 

existem três importantes características do pensamento pragmático, que permanecem 

empiricamente subdesenvolvidas e pouco exploradas: o apelo e o retorno à experiências ou 

recuperação de práticas concretas; a sua ideia de que os obstáculos nas experiências dão 

                                                 
16 Conforme Bourdieu (1983) Habitus refere-se a um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências 
passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações, o que torna possível a realização de tarefas 
infinitamente diferenciadas, por conta das transferências analógicas de esquemas.  
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origem a esforços para uma resolução criativa de problemas e, sua compreensão da 

linguagem em uso, incluindo a conversação e a interação, como uma ordem empírica prática. 

O objetivo do estudo é demonstrar que existe, desde muito, uma rica tradição empírica 

formada, demonstrando que os temas pragmáticos são mais desenvolvidos. 

 Na sequência, através de um texto com título provocante - “O fim da 

etnometodologia”, Pollner (2012), além de rever o passado recente desta terceira perspectiva 

interacionista, propõe refletir sobre o seu futuro. Desde o início, Pollner (2012) alerta que a 

proposta é difícil, em razão de vários desafios bem conhecidos para discernir o conteúdo 

daquilo que foi proposto por Garfinkel, principalmente por sua forma obscura de escrever, 

muitas vezes, impossível de colocar-se em prática o que seu texto propõe.  

 Nesta nova fase da etnometodologia, Pollner (2012) cita os estudos de Merleau-

Ponty, apresentados em 1968, com o entrelaçamento entre sujeito e objeto, nos quais o 

etnometodoglista já não está a atuar com indiferença, como no início da corrente, mas 

convidado a participar do diálogo e contribuir  para sua melhoria. Nesse mesmo contexto, 

Pollner (2012) observa a necessidade de adequações visando trazer o etnometodologista cada 

vez mais próximo e em estreita atuação com os praticantes da corrente, além de propor uma 

descrição densa e afirmando que, quanto menos o etnometodologista diz, melhor será.   

  Ao concluir a abordagem sobre a etnometodologia, julga-se importante ressaltar as 

observações feitas por Alexander (1988) e Heritage (2000) quando estes enfatizam as 

contribuições de Garfinkel para o estudo contemporâneo da sociologia. Tais estudos 

representam uma realização extraordinária, visto que incorporam uma apreensão dos 

fundamentos da ação social, da compreensão intersubjetiva e da organização social em um 

único fenômeno: o caráter metodicamente explicável da atividade social ordinária. 

  Dessa forma, tanto para a etnometodologia, quanto para a fenomenologia e para o 

interacionismo simbólico, infere-se que nas três correntes interacionistas, o estudo dos 

individuos - isoladamente ou através das suas interações na sociedade - são fronteiras 

definidas nas ciências sociais. 

  Ademais, indivíduos e sociedade, como organismos vivos, estão em constante 

mutação, resultando que os processos de interação, muitas vezes decorrentes dos avanços 

tecnológicos, tendem a modificarem-se, notadamente por conta de novos cenários que 

envolvem todo o contexto da interação social e que, obviamente, continuam a alimentar 

novas propostas de estudos empíricos. 
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    2.3 SOCIOLOGIA DAS PROFISSÕES  

 

 Em decorrência das primeiras indagações sobre as atividades profissionais, à medida 

em que se chegava ao século XX, foram surgindo novos pesquisadores, com diferentes 

interrogações sobre a sociologia das profissões. Embora timidamente, a busca dessas 

respostas permitiu aprofundar e ampliar os conhecimentos, além de definir as fronteiras que 

compõem, na atualidade, a sociologia das profissões.   

  Característica da evolução da sociedade moderna, a sociologia das profissões vem 

merecendo destaque no contexto das pesquisas sociais,  por conta da sua contribuição para a 

compreensão das formas de estruturação social. No espaço temporal, embora a existência de 

estudos anteriores à época, foi somente a partir da metade do século XX que o tema  passou a  

ter importância, no contexto da sociologia. 

 

2.3.1 Aspectos conceituais e históricos das profissões   

 

 A importância atribuída às profissões e ao seu estudo resulta de determinados 

questionamentos, destacando-se aqueles relacionados aos processos por meio dos quais a 

sociedade procura entender de que forma diferentes grupos profissionais atuam para 

conquistar e manter determinado estatuto social. Conforme Dubar (2005), um olhar mais 

aprofundado sobre as atividades profissionais, remonta à época do surgimento da própria 

sociologia e aos seus fundadores, que, desde o início, manifestavam interesse pelo estudo das 

profissões, além de realizarem reflexões teóricas e análises de atividades profissionais. 

Historicamente, o estudo das profissões decorre de uma história intelectual longa e 

repleta de variações. As primeiras teorias eram oriundas, principalmente, do campo da 

sociologia e buscavam compreender os elementos essenciais das profissões, além  de explicar 

seu papel funcional na sociedade. Quando tais explicações revelaram-se insuficientes, novas 

teorias passaram a analisar as profissões com base na posição de poder que ocupavam nos 

campos sociais e econômicos (Suddaby & Muzio, 2013). Assim, conforme os pesquisadores 

iam identificando grupos profissionais que não tinham poder e mesmo assim eram profissões, 

as explicações teóricas mudaram, passando a concentrar-se nas práticas comportamentais 

micro e macro de profissões, com base no entendimento de profissões não como estruturas 

sociais, mas como processos ou sistemas sociais.  
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Tendo como marco o final do século XIX, com razões e objetivos diferentes, 

diversos pensadores, entre estes Spencer, Saint-Simon, Weber e Durkheim debruçaram-se 

sobre o fenômeno das profissões. Segundo Rodrigues (2002, p. 02) tais autores “possuem em 

comum o fato de atribuírem às profissões um valor positivo, considerando-as formas 

‘superiores’ de organização social”, tomando como referência as sociedades tradicionais e, 

portanto, manifestações de desenvolvimento e modernidade. 

 Nos primeiros escritos, feitos por sociólogos e voltados às profissões - entre estes 

Carr-Saunders e Wilson, Durkheim e Parsons - é ressaltado o papel fundamental 

desempenhado pelas mesmas, algo como os elementos de estabilização da sociedade, ou 

centros de resistência às forças que ameaçam a evolução pacífica e constante da sociedade. A 

percepção desses autores, conforme Muzio, Brock, e Suddaby (2013), a fibra moral das 

profissões vinha da sua capacidade de colocar a justiça, o conhecimento e o altruísmo no 

centro da sociedade e do governo.  

 Conforme Rodrigues (2002), a maioria dos autores que realizaram revisão da 

literatura, no contexto da sociologia das profissões, reconhecem, no contexto histórico da 

disciplina, dois grandes períodos. O primeiro deles, antes da década de 1970 e dominado 

pelas perspectivas funcionalistas; o segundo, após o movimento crítico, de emergência de 

uma pluralidade de paradigmas. Reconhecidamente, ambos os períodos foram marcados por 

fragmentações e pluralidade de abordagens, o que, segundo a autora, torna difícil a 

identificação de filiações ou das orientações teóricas de fundo. 

Segundo Macdonald (1995), todas as principais teorias sociológicas têm 

proporcionado uma base para o trabalho sobre as profissões. Mesmo que no início do século 

XX, o panorama demonstrasse o funcionalismo muito à frente, a partir dos conceitos 

marxistas, em torno dos anos de 1950, as teoria da ação e do interacionismo simbólico 

assumiram o lugar de destaque. Posteriormente, as ideias de Foucault17 também entraram no 

campo de estudos, ajudando a interpretar a inovação do conhecimento e enriquecendo o 

debate sobre a produção de conhecimento e o papel das elites na pesquisa em contabilidade 

(Lai, Lionzo & Stacchezzini, 2015). 

 Foi a partir da II Guerra Mundial que os cientistas sociais europeus e norte-americanos, 

notadamente estes últimos, tinham foco na definição do que vem a ser profissão bem como para a 

distinção deste conceito em relação a outros termos que lhe são sinônimos (Alexander, 1992). 
                                                 
17 O francês Michel Foucault, 1926 – 1984, foi filósofo e professor. Desenvolveu seus estudos em torno da arqueologia do saber filosófico, 
da experência literária e sobre análise do discurso. Suas obras exerceram influência nas áreas das ciências humanas, inclusive na relação 
entre poder e governabilidade e nas práticas de subjetivação. Entre estas, destacam-se: Doença mental e personalidade, 1954; História da 
Loucura na Idade Média, 1961 e Arqueologia do Saber, 1969.  
  



38                                                                                                        Quadro Teórico de Análise: Sociologia das Profissões                                                                   

  

Osmar Antonio Bonzanini 
 

Além disso, objetivaram compreender os mecanismos através dos quais certas ocupações 

alcançam o status de profissão e como grupos profissionais adquirem poder político, para influir 

nas decisões em diversos setores da vida social. Esse corpo de conhecimentos passou a constituir 

o domínio da chamada "Sociologia das Profissões".  

Embora vá ser objeto de análise detalhada, mais adiante, cabe resgatar aqui, o 

significado do termo “profissão” conforme proposto por Flexner (1915), o qual refere que 

esta é a identificação da pessoa cujo tempo, em sua totalidade, é dedicado a uma atividade, ao 

contrário daquele indivíduo cujo envolvimento com determinada ocupação é transitório ou 

provisório. A partir deste conceito, algumas características que são comuns às profissões 

envolvem atividades essencialmente intelectuais com grande responsabilidade individual; 

devem possuir finalidade prática; devem ser aprendidas e derivam do estudo e da ciência; 

devem ser ensinadas a partir de um currículo específico e especializado e que possa ser 

retransmitido a gerações posteriores e, por fim, são irmandades organizadas, constituídas por 

indivíduos com qualificações superiores (Svensson & Astrom, 2013). 

Quanto à definição de profissão, proposta por Flexner (1915), esta contrasta com 

aquela apresentada posteriormente por Carr-Saunders e Wilson (1933), segundo a qual “uma 

profissão emerge quando um número definido de pessoas começa a praticar uma técnica 

definida, baseada numa formação especializada”. Embora seus estudos sejam considerados 

como sociográficos, é a partir destes que se lançaram as bases da abordagem funcionalista, 

em relação ao fenômeno das profissões (Rodrigues, 2002; Dubar, 2005). 

No tocante ao desenvolvimento da sociologia das profissões, esta nasceu com um 

foco Anglo-Americano que identificava as profissões como “associações de cavalheiros”, 

emergindo de forma autônoma, buscando regular e institucionalizar determinada área 

específica de conhecimento e prática. Tais ações, segundo Johnson (1972), Faulconbridge e 

Muzio (2011), visavam o exercício de poder e o autointeresse por parte de alguns grupos de 

elite, em buscar o monopólio para suas atividades, além de restringir o seu ingresso, de tal 

forma que controlavam os numeros das profissões, mantendo níveis de taxas e posição social.  

Especificamente no território norte-americano, a sociologia das profissões remonta à 

sociologia funcionalista, através das contribuições de autores como Carr-Saunders e Wilson, 

Parsons, Hughes, Gooede e Merton (Ried dos Santos, 2011; Melo, 2012; Saks, 2012). 

Posteriormente, Freidson apresentou suas contribuições, no contexto da perspectiva 

interacionista, para as análises dos grupos profissionais, de forma que os estudos relacionados 

à sociologia das profissões resultam das teorias funcionalista e interacionista. 
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O que se observa, na escola funcionalista, é uma finalidade de consenso e de 

estabilidade no funcionamento social, onde qualquer introdução de algo novo, como um 

elemento perturbador é considerado nocivo, resultando que a estrutura social, enquanto um 

organismo vivo, rapidamente se reorganiza no sentido de restabelecer seu funcionamento 

estável (Bucher & Strauss, 1961). Mesmo havendo espaço, em tal concepção, para alguns 

membros fora deste contexto, ou até alguns conflitos, vislumbra-se um núcleo firme que 

define a profissão, com normas e códigos que regem o comportamento do profissional.   

Em resumo, a abordagem funcionalista propôs, na explicação das práticas 

profissionais, a estrutura social do profissionalismo, separadamente das estruturas cognitivas 

(Rodrigues, 2002; Santos, 2011). Esta imagem ideal da escola funcionalista, no contexto da 

sociologia das profissões, difere sensivelmente da visão interacionista, cujas análises das 

profissões partem da divisão social do trabalho e coloca o acento na constituição e na 

evolução das profissões na interação social cotidiana (Hualde, 2000). Cabe ressaltar que nos 

EUA e na Inglaterra, a sociologia das profissões existe como uma subdisciplina, com suas 

teorias e controvérsias próprias. Nesses países, a legislação distingue as atividades em que 

seus membros possuem direitos específicos das ocupações, nas quais, os afiliados podem 

somente se sindicalizar. 

 Segundo Yee e West (2010), embora os estudos incipientes das profissões tenham 

sido dominados por uma tipologia que caracterizava seus súditos como a divisão de um 

conjunto distinto de características, essa linha de investigação acabou por ir além, na questão 

se os vários grupos ocupacionais são, realmente, profissões (Abbot, 1988). Essa linha de 

investigação, a partir de 1970, mostrou-se importante reinterpretação das profissões e lançou 

as bases para uma análise mais critica, buscando a compreensão dessas importantes criaturas 

sociais, o que deu origem a um espaço maior de estudos.  

Quanto à literatura que compõe a sociologia das profissões e as próprias profissões, 

em sentido amplo, estas podem ser divididas em quatro vertentes, conforme a abordagem de 

Albert e Weeden (2011). A primeira delas aborda a divisão do trabalho, visando compreender 

como se diferenciam e se mantem as posições, por exemplo, entre profissões e outras 

ocupações. A segunda vertente examina as comunidades ocupacionais e, em particular, a 

relação entre a associação do trabalho e do comportamento individual. Uma terceira vertente, 

conforme Albert e Weeeden (2011), incide sobre a atividade social do trabalho em si, 

incluindo o processo de trabalho, os controles utilizados pelo empregador frente aos 

trabalhadores, a alienação e satisfação no trabalho, sindicalização e seus descontentamentos 

recentes, além da ascensão e queda de habilidades. Adicionalmente, outro segmento 
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considera como as ocupações tornam-se associadas a recompensas, o que, por exemplo, 

envolveria pagamentos, prestígio e autoridade, entre outros benefícios. 

 O alargamento da teoria das profissões, segundo Yee e West (2010), tem permitido 

ir além de suas origens britânicas, superando determinadas críticas, como aquela apresentada 

por Johnson (1972) ao afirmar que as características históricas das profissões liberais 

britânicas, em grande parte da literatura, acabam fornecendo um modelo das características 

"clássicas" das profissões em geral. 

 Ampliando o debate sobre o tema, Dubar e Tripier (1998) inferem que a sociologia 

das profissões possui um triplo objeto: a organização social das atividades de trabalho, o 

significado subjetivo de tais atividades e os modos de estruturação do mercado de trabalho, 

em que as relações entre a organização e a profissão são essenciais tanto no que se refere ao 

trabalho como à carreira.  

Freidson (1986) entende que os problemas dessas discussões decorrem da incerteza 

existente nos conceitos-chave e na utilização descontextualizada das atividades humanas, 

pois alguns autores têm optado por não usar uma definição da profissão, visto que, 

decorrentes de processos dinâmicos e mutáveis, lhes parece mais apropriado estudar os 

processos de profissionalização, abandonando a ideia de definir a própria profissão. 

Abbott (1988) enfatiza que a sociologia das profissões precisa se concentrar sobre os 

sistemas, através dos quais as formas relevantes de conhecimentos abstratos são criados, os 

sistemas de ensino por meio do qual pré-profissionais buscam adquirir este conhecimento e 

as associações profissionais que supervisionam a prática da educação e seu poder de 

licenciatura. Ainda, conforme Abbott (1988), essas associações acabam por se tornar potentes 

atores sociais, visto que através de sua liderança em um determinado momento, 

desencadeiam ações destinadas a melhorar a profissão, o ambiente social e econômico, para o 

posicionamento no futuro. 

 O que ocorre, na realidade, conforme Muzio et al. (2013) é que as abordagens 

tradicionais - dentro da sociologia das profissões - estão lutando para lidar com uma 

transformação mais ampla, no contexto institucional do profissionalismo - tal como abordado 

recentemente por Evetts (2011) e, especialmente com mudanças das atividades profissionais, 

mas nos limites de organizações cada vez maiores e mais complexas. Esse novo contexto 

organizacional de trabalho reflete a tendência em tratar o profissionalismo, o gerencialismo e 

o empreendedorismo não só como distintos, mas também como adversários lógicos e 

mutuamente exclusivos, em que o aumento de um haveria de provocar uma diminuição 

proporcional no outro (Muzio et al., 2013; Gaglio, 2013). 
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Em contribuição, Brante (2011) enfatiza que a sociologia das profissões tem 

enfrentado dificuldades para delinear e definir o núcleo do seu objeto de estudo, ou seja, o 

conceito de profissão. O autor argumenta que se existem elementos trans-históricos em 

profissões, são encontrados no lado cognitivo, algo como uma certa estrutura cognitiva. Por 

outro lado, o aspecto social das profissões é historicamente variável, visto que seus atributos 

sociais mudam por conta das transformações sociais e dos interesses externos, incluindo a 

posição no campo profissional. 

De outra parte, é preciso observar que a sociologia das profissões foi desenvolvida a 

partir de uma série de estudos etnográficos, os quais focaram profissões de elite, em que 

poder e privilégios contradizem muitos dos pressupostos de altruísmo e colegialidade, 

descritos pelos teóricos do tema (Suddaby & Muzio, 2013). Assim, ao invés de observarem 

uma cultura igualitária e comunal do profissionalismo, os etnógrafos debruçaram-se sobre 

hierarquias profissionais distintas, caracterizadas pela dominância intraprofissional, ao 

mesmo tempo em que percebiam os profissionais motivados por elitismo e dominação sobre 

os clientes, em vez do chamado ‘altruísmo’, proposto pelos teóricos.  

O que se observa, ao do longo tempo, é que os sociólogos das profissões têm 

diferenciado os contextos Anglo-Americanos e Europeus, em relação ao trabalho profissional 

e tal distinção nos processos de convergência se mostra um tanto obsoleta, exceto quanto aos 

relatos históricos (Evetts, 2012; Caria, 2013). No presente, a sociologia das profissões 

abandonou a discussão sobre quais critérios podem definir o tipo ideal de profissão, embora 

continue a colocar a hipótese do profissionalismo em resistir à lógica das organizações 

burocráticas, notadamente quando estas dependem, funcional e institucionalmente, da 

autoridade legal do Estado.   

Em razão dos diversos contributos teóricos - além das profundas tradições nacionais 

- a sociologia das profissões vem se afirmando como uma disciplina específica da sociologia, 

cujo objeto de estudo são os processos sociais através dos quais emergem e se afirmam os 

diferentes grupos profissionais (Almeida, 2010). No entanto, mesmo diante de seus avanços, 

a sociologia das profissões não permanece imune às críticas e opiniões divergentes, 

concomitante ao seu futuro na sociologia.  

 

2.3.2 Futuro da sociologia das profissões: críticas e perspectivas  

 

A crítica à sociologia das profissões estende-se, principalmente, pelo fato de que, 

voltando-se a uma perspectiva psicossocial e colocando em relevo o fundamento comunitário 
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da categoria ocupacional, ela estaria deixando de discutir a questão das práticas monopolistas. 

Segundo Durand (1975), isso ocorre em razão de que as ocupações estabelecidas - as 

professions, defendem níveis elevados na remuneração por seus serviços, além de 

dificultarem a entrada de novos membros, com a finalidade de evitar o “excesso” de 

concorrentes e suas oportunidades de uma melhor renda.   

Em referência aos balanços críticos da sociologia das profissões, que  colocam em 

relevo seu viés sociológico e o erro de perspectiva por ele condicionado, Durand (1975) 

observa que: por endossar a premissa de que a organização profissional das ocupações resulta 

na superação dos interesses privados de indivíduos ou grupos, em nome de interesses 

coletivos, os sociólogos estariam a reafirmar o discurso ideológico dos profissionais, que não 

seria nada além do que a idologia pequeno-burguesa que se assume acima das classes sociais 

e dos seus conflitos necessários; por entender a organização profissional como uma 

comunidade de interesses e socialização, esta sociologia estaria deixando de lado o 

movimento simultâneo e correlato de desprofissionalização, a partir do aumento de 

profissionais assalariados, pela emergência da organização sindical e das práticas grevistas a 

que apelam os operários e, por fim, pela redução diferencial de salários, do prestígio e de 

controle do processo de trabalho não-manual qualificado frente às demais categorias de 

trabalhadores não-manuais e operários. 

Outra crítica à sociologia das profissões é apresentada por Birkett e Evans (2005), 

visto que os entendimentos de profissionalização e do profissionalismo dependem, em boa 

parte, da literatura e dos estudos referentes à sociologia das profissões, em muitos casos, 

fragmentados e desordenados. Adicionalmente, grande parte dessa literatura se concentra em 

como o profissionalismo pode ser definido, enquanto estrutura social, ou através de quais 

processos as ocupações transformam-se em profissões, ou ainda, que existem profissões 

voltadas a servir seus próprios interesses e não os da sociedade em geral. 

 Em um texto que tem como título The Sociology of the Professions: Dead or Alive?, 

Macdonald e Ritzer (1988) fazem críticas ao estudo feito anteriomente por Hall - em 1983, no 

qual vislumbrava a sociologia das profissões já próxima da morte. No entanto, Macdonald e 

Ritzer (1988) demonstram que o campo da sociologia das profissões continua sendo uma área 

muito ativa em relação à pesquisa e teorização. Fazendo uma comparação entre os estudos 

britânicos e americanos, concluem que as realidades examinadas na literatura britânica 

demonstram que as profissões continuarão sendo uma força social ativa e que, em função 

disso, é imperativo que a sociologia das profissões - no contexto norte-americano - seja 

direcionada para lidar com tais desenvolvimentos. 
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 Adicionalmente, a análise sociológica das profissões tem diferenciado o 

profissionalismo como um meio especial de organização do trabalho e de controle dos 

trabalhadores, contrastando com controles hierárquicos, burocráticos e gerenciais das 

organizações (Evetts, 2011a; Gaglio, 2013). Por outro lado, o trabalho profissional está 

sofrendo mudanças e principalmente, sendo mudado, de forma cada vez maior, por 

profissionais como médicos, enfermeiros, professores ou assistentes sociais, que agora 

trabalham em organizações; igualmente, advogados e contadores atuam em grandes empresas 

de serviços profissionais e, por vezes, em organizações internacionais e comerciais (Evetts, 

2012; Bévort & Suddaby, 2016). Da mesma forma, jornalistas, intérpretes, servidores das 

Forças Armadas e engenheiros estão buscando encontrar o controle ocupacional do seu 

trabalho, o que vem a dificultar e sustentar a tomada de decisões, de forma discricionária. 

 No contexto da sociologia das profissões e em relação aos estudos que tratam das 

diferenças entre os sistemas Anglo-Americano e da Europa Continental, tais interpretações 

teóricas tendem a ter maior relevância, visto que diferenças e desigualdades, em tal contexto, 

podem ser examinadas, analisadas e aplicadas em outras sociedades e outras partes do 

mundo. Nesta distinção, no modelo da Europa Continental, o Estado representa o principal 

ator no desenvolvimento profissional, enquanto no sistema Anglo-Americano, enfatiza a 

liberdade dos trabalhadores em atuar por conta própria e no controle das condições de 

trabalho (Muzio & Kirkpatrick, 2011; Evetts, 2012). Assim, o significado do 

profissionalismo não é algo acabado, visto que a análise sociológica do conceito tem 

demonstrado alterações, tanto em sua função quanto em sua interpretação. 

 A definição de profissionalismo não pode ser considerada como algo fácil e embora 

muitas interpretações representem um amplo consenso, parecem estar concentradas na forma 

de uma imposição externa e como uma percepção articulada do que se encontra dentro dos 

parâmetros de uma profissão de atribuições e responsabilidades coletivas (Evans, 2008).  A 

msma autora expõe, ainda, que na definição dos limites de autoridade real e potencial da 

profissão (poder e influência), as agências externas parecem ter a capacidade para projetar e 

delinear as profissões. Dessa forma, profissionalismo poder ser intrepretado como a efetiva 

representação de um acordo de nível de serviço, mediante imposição superior.  

 Atualmente, estudos sobre a mudança no contexto organizacional - tanto do 

indivíduo no interior da organização, quanto da organização em seu campo de atuação, além 

do contexto organizacional e a construção de identidades - em torno e no interior das 

organizações, tem apresentado novos contornos sobre o tema (Wiebe, Suddaby, & Foster, 

2011; Gaglio, 2013; Bévort & Suddaby, 2016). Primeiramente, em relação às contribuições 
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do trabalho profissional para a variação nas atitudes voltadas à ideologia profissional e às 

instituições; observou-se que os profissionais da contabilidade, em maioria, permaneceram 

fiéis a sua profissão, apesar das profundas mudanças no contexto, conteúdo e localização do 

seu trabalho. 

 Ainda, quanto às mudanças no contexto organizacional, há que se refletir sobre o 

bom senso nas organizações, o que envolve um ambiente de equilíbrio diário no local de 

trabalho, notadamente quando confrontado com turbulências reais ou potenciais, com a 

multiplicidade de tarefas a ser realizada e o volume de informações que os gestores precisam 

assimilar (Gaglio, 2013). A multiplicidade de tarefas, que Gaglio identifica como 

malabarismo, não deve ser entendida como heroica, pois remete ao perfil de um indivíduo 

que atua de forma isolada, lutando para manter a organização em funcionamento. 

 O estudo de profissionais e suas conexões com as organizações, no contexto da 

sociologia das profissões, deve iniciar a partir do distanciamento da ideia do trabalho 

institucional e dos componentes “instituição” e “trabalho” (Lawrence, Suddaby, & Leca, 

2011). Em sua história longa e variada, o conceito de uma instituição pode ter sido definido 

de inúmeras formas, além de ter sido pensado como um elemento duradouro da vida social, 

podendo afetar o comportamento e as crenças dos indivíduos e demais atores coletivos 

(Nygaard, 2012; Micelotta & Washington, 2013). 

Quando o profissionalismo é estudado, é comum se concentrar em conexões - ou 

desconexões - entre profissões e organizações dentro das organizações formais. Além disso, é 

preciso destacar as conexões entre lógicas profissionais e organizacionais, visto que, 

tradicionalmente, muitos profissionais foram educados e preparados para a prestação de 

serviços de qualidade, independente do ambiente organizacional (Noordegraaf, 2011; Ashley 

& Empson, 2016). Em tal contexto, o ambiente de serviços contemporâneos força as 

organizações profissionais a realizarem um remake, de modo que os comportamentos 

profissionais tornem-se mais organizacionais. Assim, é preciso conhecer, caso existam, as 

formas pelas quais podem, a priori, preparar e qualificar os profissionais para uma atuação 

dentro das organizações (Noordegraaf, 2011). 

 De acordo com Muzio, Kirkpatrick, e Kipping (2011), é preciso destacar a 

necessidade de uma abordagem mais abrangente, que possibilite entender os motivos pelos 

quais novas ocupações, baseadas no conhecimento, não conseguiram se profissionalizar. Os 

autores (2011) afirmam que tal abordagem está ausente na literatura atual, não indo além das 

afirmações de que esses grupos, pela sua própria natureza, terem sido simplesmente 

incapazes ou não, para formar novas profissões. Todavia, essas limitações podem ser 
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parcialmente superadas pelo desenho e os novos estudos sobre conceitos da sociologia das 

profissões, com a retomada do conceito de profissionalismo, visando compreender as 

mudanças ocupacionais na economia global (Burau & Andersen, 2014; Evetts, 2003). Sobre 

tais considerações, Evetts (2003) sugere uma dissociação entre retórica e práticas 

profissionais, com o profissionalismo tendo sua implementação baseada em discurso 

performativo e um mecanismo disciplinar, visando gerir e motivar os indivíduos para os 

contextos profissionais e além das profissões tradicionais. 

 Adicionalmente à percepção de Evetts (2012) de que a perspectiva de conflito de 

profissões ainda seja influente, o argumento central - em que profissões são monopólios 

egoístas - tem atraído críticas consideráveis e evidências empíricas contraditórias. Assim, os 

desafios para a visão de que as profissões são simples expressões de poder social estão a 

tomar dois segmentos distintos, além do que, um traço sugere que poderes profissionais estão 

constantemente erodindo, ou seja, o profissionalismo está sujeito a proletarização weberiana 

(Suddaby & Muzio, 2013; Brock & Saks, 2016).  

Antes da afirmação de Evetts (2012), outros autores, entre estes Abbott (1988) e 

Freidson (2001), já haviam referido que as teorias sociológicas das profissões reconhecem o 

potencial conflito entre a burocracia e a profissão, como sistemas nas atividades de trabalho. 

Visando uma resposta comum para resolução desses conflitos potenciais, Park, Sine, e 

Tolbert (2011) afirmam que esta envolve a construção e a promulgação de práticas prescritas 

por instituições organizacionais, as quais, além de manter ou melhorar o poder profissional, 

devem ser seguidas por organizações que empregam os membros da profissão.  

 Outras afirmações sobre o contexto apresentado, tais como aquelas feitas por 

Suddaby e Muzio (2013), Brock e Saks (2016), colocam a história moderna da sociologia das 

profissões como erosão das barreiras sociais. Conforme Freidson (1984), quando o principal 

modo de formação de profissionais passou de corporações profissionais para as 

universidades, as profissões perderam sua autonomia de forma considerável. Adicionalmente, 

os estudos sobre sociologia das profissões, realizados nos últimos anos, têm permitido ampliar o 

foco nas relações interprofissionais e nas configurações transnacionais, notadamente na Europa 

Ocidental (Adams, 2015; Yu, Kim, & Restobug, 2015; Carter, Spence, & Muzio, 2015). No 

entanto, tais avanços tem sofrido limitações decorrentes da crença dos pesquisadores de que as 

tendências verificadas em uma nação são reflexos de tendências mais amplas.  

Embora a afirmação de Gorman e Sandefur (2011), sinalizando que a sociologia das 

profissões estava chegando ao fim, Adams (2015) insiste que há necessidade em explorar o 

impacto da cultura e do contexto sobre a construção social do estatuto profissional e a 
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mudança da natureza - no contexto da dependência, do profissional e a legitimidade do 

emprego, visto que tais estudos comparativos se beneficiariam da variedade de tradições 

teóricas e que levam em consideração o contexto social.   

Adams (2015) observa que a escassez de pesquisas que envolvem a regulamentação 

profissional nos EUA, traz a indicação de que esse tema não é algo importante para o país. 

Para o autor, a pesquisa transcultural tende a auxiliar no fornecimento das respostas para esta 

e outras questões, mas, igualmente, pode fornecer o contexto necessário para as investigações 

sobre profissões e sua regulação.  

Importante ressaltar que a sociologia funcionalista das profissões distingue dois 

tipos, muito diferentes, de atividades de trabalho: as profissões e as ocupações - ambas no 

sentido que os ingleses lhes dão (Reid dos Santos, 2011; Dubar, 2012). Em razão de apenas 

as profissões, tais como a dos médicos, advogados, contadores e engenheiros, serem 

consideradas escolhas e áreas autônomas, permitindo a construção de uma carreira, as 

ocupações, que constituem a maioria, terminam por ser desvalorizadas.   

Em oposição ao funcionalismo - no contexto da sociologia das profissões, além de 

valorizar o poder criativo dos indivíduos, o interacionismo apresenta melhor capacidade 

metodológica para a análise empírica. Adiante, a teoria interacionista volta-se às análises 

qualitativas, possibilitando a criação de inferências a partir dos fatores para o surgimento de 

um fenômeno social (Reid dos Santos, 2011).  

A partir das referências já apresentados nesta tese, infere-se que tanto os indivíduos 

quanto a sociedade podem ser analisados a partir dos fundamentos das teorias sociológicas 

contemporâneas. Dentre estas, teoria funcionalista e teoria interacionista possuem conceitos 

próprios sobre o estudo das profissões, em que o funcionalismo restringe a possibilidade das 

análises empíricas, uma vez que nesta corrente teórica o indivíduo não exerce um papel 

relevante. Observa-se, igualmente, que a teoria interacionista possui melhor tradição no 

estudo das profissões, notadamente a partir dos estudos de Everett Hughes (1958), pontuando 

que toda a análise sociológica do trabalho humano parte de sua divisão, reforçando que 

atividades profissionais não podem ser aprendidas fora do seu contexto de interação.  

 

    2.4 PROFISSÕES NO CONTEXTO DA TEORIA INTERACIONISTA  

 

Levando-se em conta que os indivíduos, isoladamente ou de forma coletiva, nos 

grupos, categorias ou instituições que formam, podem ser definidos com base nas suas 
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relações, próximas ou distantes dos demais, surgem novas correntes teóricas no contexto da 

sociologia das profissões. Inicialmente, há a tendência em considerar as profissões a partir de 

atores coletivos do mundo econômico, com objetivo no mercado de trabalho e que 

estabelecem um controle das próprias atividades, incluindo, em diversos graus, o monopólio 

econômico, o controle social e a legitimidade política (Santos, 2011).  

De acordo com a Abbott (1988), não é possível definir uma profissão sem entender 

todo o problema que determinado grupo afirma tratar, com base nos conhecimentos 

específicos que detém. Conforme Bureau e Suquet (2009) tal análise não pode ser puramente 

objetiva, visto a noção de profissionalização ser utilizada tanto por pesquisadores, quanto por 

gestores, justificando questionamentos sobre a utilização de uma definição tradicional.  

Nesse contexto, a visão dos sociólogos funcionalistas aponta para a oposição entre 

as chamadas professions - fontes de identificação positiva - e as “ocupações”, que identificam 

os trabalhos excluídos de qualquer reconhecimento social e que seriam exercidas por 

trabalhadores “sem qualificação” ou “não profissionais” (Dubar, 2005). Tal teoria, a partir 

dos funcionalistas, passou a ser contestada, ainda nos anos de 1950, por conta dos enunciados 

de Hughes e demais sociólogos interacionistas, oriundos da Escola de Chicago. Como 

exemplo, na década de 1930, no campo da análise sociológica das profissões, já ocorria a 

reconstrução continuada de quadros teórico-metodológicos sobre o fenômeno profissional, 

sempre com pontos de contato entre si e designada por “sociologia das profissões” para uns, 

ou “sociologia dos grupos” para outros (Gonçalves, 2007; Dubar, Tripier & Boussard, 2011).  

Segundo Dubar (2012) o que se observa, a partir da visão de Hughes e dos demais 

sociólogos interacionistas, é que não existe uma ruptura entre “profissionais” e “não 

profissionais”, mas sistemas de trabalho fundados em uma continuidade, em determinado 

momento, entre todos aqueles que contribuem para um mesmo campo de atividade, os quais 

são objeto de recortes e de hierarquias entre empregos, ofícios e profissões, notadamente 

dotados de exigências específicas. Tais recortes internos, em relação aos sistemas 

profissionais e entre os sistemas são historicamente variáveis: dependem da relação de força 

entre os atores internos e alianças com decisores externos (Abbott, 1988). Todos esses 

sistemas podem ser chamados de profissionais, na medida em que cada um dos níveis pode 

corresponder a ofícios providos de uma certificação específica.  

Conforme Abbott (1988) a profissionalização, na redefinição proposta pelos 

interacionistas, deve ser vista como um processo geral, não reservado somente a certas 

atividades, as quais partem do postulado de que todo trabalhador deseja ser reconhecido e 
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protegido por um estatuto, além da constatação de que toda ocupação possui tendência à 

organização, com o propósito de tornar-se uma “profissão”. 

 As teorias interacionistas, de acordo com Dubar e Tripier (1998), integram uma 

dupla perspectiva, ao abordarem a profissão: biografia e interação. Tal perpectiva, em 

consequência, resulta que as atividades laborais necessitam ser analisadas no contexto da sua 

complexidade e notadamente, nas relações dinâmicas que se estabelecem entre si, visto sua 

condição de sistemas autônomos e como grupos de atores sociais, onde os processos 

subjetivos de interação passam a ter crucial importância. 

O interacionismo - sem centrar-se em qualquer das três perspectivas que o compõe e 

já citadas nesta tese, aborda o indivíduo, suas interações e a própria conduta social, como 

objetos de estudo, nas relações “face a face” e através de simbologias (Santos, 2011). Ao 

contrário do funcionalismo, o interacionismo postula o conhecimento identitário das 

profissões, sem preocupação em categorizá-las, mas visando compreender os motivos que 

levam ao surgimento e institucionalização de uma profissão, conforme ressaltado por Dubar 

(2005). Conforme o autor, o modelo das profissões liberais apresentado pelos interacionistas, 

continua muito fecundo, embora a definição de profissão, adotada pelos pesquisadores de 

Chicago seja diferente daquela proposta pelos funcionalistas. 

Freidson (1986), considera que o termo “profissão” se mostra associado a 

determinadas categorias jurídicas, tais como médicos e engenheiros, ou de categorias 

administrativas, como professores de ensino médio, ao contrário das categorias de fato 

existentes, como os técnicos de informática. Assim, confundem-se categorias de vida 

quotidiana com as formas em que estas existem na vida social, no contexto dos grupos reais. 

Esse conjunto de profissionais, enquanto atores sociais, acabam por constituir os suportes das 

características que são parte específica de um grupo profissional.  

Observa-se, igualmente, que a eventual formulação de uma teoria das profissões não 

faz parte das contribuições propostas pela teoria interacionista, visto que as proposições de 

Hughes são no sentido de que toda análise sociológica do trabalho humano deve ter, como 

ponto de partida, a divisão do trabalho, ou seja, a análise dos procedimentos que envolvem a 

distribuição social das atividades (Rodrigues, 2002; Angelim, 2010).  

Tendo surgido em uma posição marginal no panorama da sociologia das profissões, 

face aos funcionalistas,  a teoria interacionista passou a ser, posteriormente, objeto de atenção 

especial e resultando num dos recursos teórico-metodológicos para o estudo das profissões, a 

partir dos estudos de Hughes, em 1958 (Gonçalves, 2007; Almeida, 2010).   
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As contribuições de Hughes, com foco na divisão do trabalho18, surgiram através de 

uma abordagem diferenciada, o que colocou em causa grande parte dos pressupostos do 

modelo então dominante (Rodrigues, 2002). A pretensão de Hughes foi, a partir da questão 

como é uma profissão?, refazer o questionamento na forma de para quê uma profissão?, 

visando conhecer as circunstâncias pelas quais, detentores de uma determinada ocupação 

buscam transformá-la em uma profissão e a si próprios, em profissionais.  

Hughes (1958) coloca a divisão como ponto inicial, na análise sociológica do 

trabalho humano, visto que as atividades profissionais não podem ser aprendidas fora do 

próprio contexto de interação, nem desenquadradas dos processos de distribuição social. 

Assim, a divisão do trabalho é objeto de conflitos sociais e o profissional, acreditado e 

mandatado19, pactuará com parceiros particulares, visando desenvolver funções específicas. 

 Ao tratar da divisão do trabalho, no contexto da perspectiva interacionista,  

Rodrigues (2002, p.15) refere que “resulta de interações e processos de construção social, ao 

contrário da perspectiva funcionalista, que tem implicita a visão naturalista do fenômeno”. 

Assim, coloca a divisão do trabalho como resultado da capacidade técnica em responder às 

necessidades sociais, algo proposto por Hughes (1958), quando afirmou que exercer uma 

profissão, ou ocupar um emprego, exige uma socialização profissional. 

 Em relação ao papel das ocupações, Freidson (1998, p. 89) observa que este 

“juntamente com uma metodologia que tira seus dados de estatisticas oficiais, pressupõe 

forças organizadoras, seletivas, que estabelecem a base tanto para delinear um papel quanto 

para atribuí-lo a indivíduos”. O autor (1998, p. 89) afirma que “o grau da divisão do trabalho 

é inseparável das bases da divisão do trabalho”, resultando na impossibilidade de apresentar 

adequadamente essa divisão na forma simples de um agregado de tarefas, as quais 

desenvolveram-se sem intervenção normativa.  

 A partir da orientação teórico-metodológica, proposta por Hughes (1958), o qual 

entende que mais importante que definir o que é uma profissão, é preciso identificar o que, 

efetivamente, faz com que ocupações transformam-se em profissões. Sobre esta orientação, 

tais abordagens desenvolvem-se separadamente, e isso, segundo Rodrigues (2002), não 

significa que se ignorem ou se excluam, mas que apresentem, de forma permanente, 

                                                 
18 Anterior ao conceito interacionista da divisão do trabalho e proposto por Hughes (1958), Adam Smith, em A Riqueza das Nações – 1776, 
postulava que uma divisão produtiva do trabalho constitui-se por tarefas responsívas às demandas do mercado, realizadas por trabalhadores 
individuais  que não estavam organizados em grupos sociais que dificultassem a responsividade à essa demanda.  Posteriormente, Durkheim 
– 1947, em The Division of Labor in Society, defendeu que a divisão do trabalho só poderia ser realizada entre membros de uma sociedade 
já constituída, além de insistir que a divisão do trabalho fosse regulada socialmente e não um mero agregado de trocas contratadas 
individualmente (Freidson, 1998).  
19 Conforme Hughes (1958), licença equivale a autorização para o exercício de determinadas atividades e o mandato decorre da missão, ou 
maneira de realizar algo de acordo com domínio e competências específicas. 
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contribuições mútuas, permitindo aos autores das diferentes orientações, integrações 

complementares, tanto nas pesquisas, quanto nos conceitos. 

A proposição de que a abordagem interacionista dos fenômenos do trabalho 

repousam sobre o conceito de “carreira”, de forma objetiva (compreendendo seus estatutos, 

deveres e privilégios claramente definidos) e subjetivamente (a forma, segundo a qual os 

indivíduos consideram a sua vida e interpretam o significado dos atributos e ações), resulta 

que cada ocupação possui uma carreira e uma história, através da qual deve ser analisada 

(Rodrigues, 2002). Nos processos de profissionalização, Hughes (1958) identifica as escolas 

e os professores como as instituições centrais, onde a formação e as próprias escolas 

transformam-se, ao final, em instituições que atribuem licenças para atuar em uma ocupação, 

o que termina por estabelecer a distinção entre profissionais e leigos.  

 Ao reportar-se às profissões, no contexto da teoria interacionista, Rodrigues (2002), 

propõe que trata-se de ocupações, as quais adquiriram e mantêm a posse de títulos 

honoríficos, em que o modelo profissional corresponde a uma imagem que as profissões 

querem dar delas próprias. Ainda, conforme Rodrigues (2002), o conceito das profissões não 

é abstrato nem científico, mas algo como um folk concept20, sendo parte do aparatus da 

sociedade, visto que o indivíduo não atua fora do alcance das relações de poder, como 

resultado das suas interações no mundo social.  

Sobre as relações de poder, Johnson (1972) enfatizou a necessidade em focar a 

análise das profissões na questão do poder, visto que estas derivam da divisão do trabalho, 

em que a produção de bens ou serviços tende a provocar uma relação de dependência social e 

econômica entre as partes. Nesse contexto, Santos (2011) infere que a existência de tais 

relações permite ampliar o campo de análise do processo de profissionalização que envolve o 

tecido social, a estrutura de classes e, sobretudo, o Estado, enquanto estruturas formais que 

legitimam tal processo. 

 

 

                                                 
20 Conceito popular. 
 



 

 

CAPÍTULO III – PERSPECTIVA CRÍTICA DAS PROFISSÕES 

 

 O estudo das profissões possui raízes em duas teorias sociológicas: a funcionalista e 

a interacionista. No contexto da teoria interacionista, as profissões são apresentadas como um 

produto da vida em sociedade, sem que se possa utilizar um conceito embasado em regras 

científicas para defini-las. Conforme Rodrigues (2012), sob a ótica funcionalista, há a 

separação das estruturas sociais das estruturas cognitivas e apesar do conhecimento ser 

considerado como uma característica distintiva das profissões, em relação ao ideal-tipo, ao 

conteúdo e natureza do conhecimento, não foi objeto de análises empíricas ou teóricas, mas 

sim, tomado como algo constante, ou um modelo acabado.  

 A abordagem, neste capítulo, inicia pela perspectiva crítica das profissões, 

perpassando os conceitos das ocupações, profissões e as particularidades que envolvem o 

processo de transição entre ambas. Na sequência, trata do profissionalismo, a questão do 

poder nas profissões e o papel do Estado no contexto regulatório.   

 

    3.1 PROFISSÕES: PERSPECTIVA CRÍTICA   

 

O crescente interesse sobre as profissões como campo de estudo, pode ser explicado 

em razão do aumento do número de profissionais em países industriais o que, segundo 

Freidson (1995), não pode mais ser ignorado pelos estudiosos. Com efeito, o campo de 

estudos sobre o tema tem apresentado, nos últimos anos, uma diversidade metodológica 

(Albert & Weeden, 2011). Mediante a utilização de novos modelos de pesquisa e embora os 

estudos teóricos na literatura das profissões possa ter diminuído, o campo de estudos continua 

aberto a temas como globalização, avanços tecnológicos, reorganização societária e novas 

práticas de emprego.  

 Larson (2012) expõe que na teoria funcionalista, as profissões são agentes de ordem 

em razão de conhecimentos especializados e de sua ética, enquanto que ocupações menores 

buscam seguir um caminho que leva ao ponto em que alcançam o status de profissão. Na 

teoria interacionista, as atividades laborais deveriam ser analisadas em torno da sua 

complexidade e nas relações estabelecidas a partir da interação social, tanto entre sistemas 

autônomos, quanto entre os atores sociais (Dubar & Tripier, 1998). 

Em ambas as abordagens - funcionalista e interacionista - o conflito social e o 

conflito laboral estão presentes. Na abordagem interacionista, o conflito é elemento estrutural 
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das relações humanas, ou algo semelhante a um processo social, o qual se posiciona acima do 

poder e das massas trabalhadoras. Na teoria funcionalista, este não é significante, não 

comportando elevada relevância em relação aos sistemas de interação humana - no contexto 

profissional (Santos, 2011; Rodrigues, 2012).  

Observa-se, igualmente, que na teoria interacionista o conflito espelha-se no aspecto 

formativo, por meio da aquisição de competências para o trabalho e não como um atributo do 

conceito de profissão (Hughes, 1958; Santos, 2011). Adicionalmente, as profissões não 

possuem caráter específico e qualificado - como proposto pela teoria funcionalista. Assim, 

acabam sendo ocupações que assumem características resultantes dos processos de 

transformações e dos conflitos. A partir de tais colocações, cabe analisar os pontos que 

diferenciam as profissões das ocupações, além da trajetória percorrida, até que estas últimas 

transformem-se, legalmente, em profissões. 

 

3.1.1 Ocupação  

 

 A percepção inicial parece indicar que ocupação e profissão possuem a mesma 

origem, sendo que a formalização, a partir do Estado, concedendo o Estatuto Profissional, 

seria a linha que separa, efetivamente, uma da outra.  

 No contexto das estruturas organizacionais, independente de tratar-se de organização 

com ou sem fins lucrativos, as ocupações possuem um papel importante na definição de vida 

no trabalho, ou seja, são construções culturais baseadas na realidade estrutural de empregos e 

com grande relevância para a sociedade (Adams, 2012). Em consequência, os postos de 

trabalho envolvem um conjunto de tarefas ou atividades definidas e como tal, as ocupações 

são formas de agregar as diversas atividades de trabalho similares, em categorias que 

abrangem diferentes organizações, nos diversos setores.  

Cronologicamente, em meados do século XIV, houve uma convergência de 

iniciativas, a partir dos poderes centrais, em diversos países da Europa, com a finalidade de 

regulamentar e limitar a mobilidade profissional e geográfica dos trabalhadores braçais. 

Confrome Franzoi (2009), tais regulamentações traziam o mesmo princípio contido no 

Estatuto dos Trabalhadores de 1349, que havia sido promulgado por Eduardo III, então rei da 

Inglaterra. Nesse texto, a obrigação da permanência fixa, no local de trabalho e a sujeição 

com sua condição laboral e a retribuição dela decorrente. Posteriormente, no reinado de 

Ricardo II, foi acrescentada ao mesmo decreto uma nova obrigação: empregados que 

deixavam seu posto deveriam portar uma espécie de atestado, emitido por autoridade local 
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(Castel, 2010). Sem tal documento, o indivíduo seria detido. Ainda, quem estivesse atuando 

como trabalhador agrícola não poderia escolher outro trabalho braçal. 

Posteriormente à II Guerra Mundial, as atividades laborais passaram a se vincular, 

em maior medida, aos contextos organizacionais. No entanto, a migração das ocupações para 

as profissões estabelecidas em ambientes organizacionais explica apenas uma parte da 

mudança ocorrida, pois, nos últimos anos, foram as organizações mais complexas que 

realmente deram origem a inúmeras novas ocupações, muitas das quais possuem 

características do profissionalismo (Abbott, 1988). Adicionalmente, podem ser incluídos 

nesse grupo, profissionais tão diversos como psiquiatras, gerentes financeiros, bibliotecários, 

programadores de computador, além de patologistas forenses e uma série interminável de 

ocupações de saúde (Barley & Tolbert, 1991).  

Com o objetivo de encontrar o termo que melhor conceitue aquilo que seria uma 

ocupação, há que se observar, inicialmente, a formação do indivíduo, no sentido laboral, visto 

que tal formação tem a finalidade de sustentar uma carreira profissional ao longo da sua vida 

produtiva. Conforme Ferreira (2014), o termo “ocupação” refere-se ao trabalho ou afazeres 

com que uma pessoa se ocupa, seu emprego, profissão, ofício ou modo de vida, independente 

de onde é realizado e do status que confere ao indivíduo.  

 A quantidade de definições terminológicas em relação ao termo tende, por vezes, 

provocar distorções no seu entendimento, o que ocorre pelo cruzamento da terminologia da 

sociologia, enquanto ciência, com as categorias ocupacionais da vida quotidiana (Almeida, 

2010). Essa pluralidade, segundo o mesmo autor, resulta na utilização de expressões como 

profession ou occupation - tradição anlgo-saxônica; profession, métier ou groupe 

professionel - tradição francófona; e profissão, ofício ou ocupação, na tradição portuguesa.  

O conhecimento elevado, juntamente com a necessidade de formação especializada, 

conforme proposto por Gooede (1969) e Carr-Saunders (1982), são as variáveis centrais para 

diferenciar profissão de ocupação. Isso, em razão de que, para alcançar o corpo de 

conhecimentos específicos e níveis elevados de conhecimento, há necessidade de dedicação e 

ações diferenciadas, muitas vezes inacessíveis a determinadas ocupações, ou seja, o ponto 

crucial para uma ocupação alcançar o estatuto profissional é a exigência de um conjunto de 

conhecimentos altamente desenvolvidos, no campo de atuação que lhe é relevante. 

Sobre as diversas definições do termo, no contexto geográfico, no mundo da língua 

inglesa há uma clara distinção entre os termos profissão e ocupação, diferentemente do 

contexto das línguas latinas, em que a palavra “profissão” não faz referência a grupos 

ocupacionais específicos (Rodrigues,  2012). Para a autora (2012, p. 15), o termo pode 
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“referir-se a um ofício, uma ocupação, uma atividade profissional, um emprego, uma 

corporação, etc.”, ou seja, não há uma tradução unívoca para a palavra inglesa profession. 

Nos EUA, o trabalho pelo qual alguém recebe pagamento é denominado ocupação, 

enquanto que o termo profissão é reservado para atividades exercidas por professores, 

médicos, advogados, contadores e cientistas, entre outras. Estas são, por assim dizer, 

ocupações que exigem treinamento, conhecimento específico e especializado, algo que é 

enfatizado por Carr-Saunders e Wilson (1933), quando afirmam que  profissões distinguem-

se das ocupações, pois tratam dos trabalhadores especializados e organizados em associações 

reconhecidas juridicamente, o que não ocorre nas ocupações.   

Tanto na França como em Portugal, existem ocupações com prerrogativas, com 

poderes de autoregulação e acesso reservado aos portadores de diplomas. Todavia, Rodrigues 

(2012) entende que tais ocupações não terminam por unificar-se na forma de uma designação 

ou conceito comum, visto que correspondem às atividades heterogêneas, incluindo-se grupos 

com estatutos diversificados e cuja semelhança não vai além dos controles de entrada na 

atividade ou formalidades das condições de mobilidade interna. 

Na legislação brasileira, o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, utiliza o termo 

ocupação para identificar as inúmeras atividades profissionais, existentes em todas as áreas, 

através da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (MTE, 2016), onde estão 

reconhecidos, nomeados e codificados os títulos, além das características das ocupações 

existentes no mercado de trabalho brasileiro, em que a ocupação surge da agregação de 

situações similares de emprego e/ou trabalho.  

 

3.1.2 Profissão  

 

Ao trazer à discussão tudo que envolve uma profissão, entende-se que, 

primeiramente, é preciso resgatar a origem do termo. “Profissão” deriva da palavra latina 

profiteor, que vem de professar, podendo, igualmente, ter a conotação de se fazer um 

compromisso formal, algo no sentido de um juramento monástico (Lester, 2015). Tal raiz 

sugere, provavelmente, que “profissional” seja alguém que alega possuir conhecimento de 

algo, com um compromisso semelhante a um código especial ou conjunto de valores, sendo 

que ambos representam características muito bem aceitas, na atualidade.   

 Por longo tempo, as teorias sobre profissões fizeram referências sobre um conflito 

inerente entre o profissionalismo e a burocracia, contribuindo para a divisão entre a 

sociologia das profissões e as organizações. Ultimamente, vários estudiosos contestaram o 
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argumento do conflito e da fecundidade da divisão, dentre os quais Bourgeault, Hirschkorn e 

Sainsaulieu (2011), Muzio e Kirkpatrick (2011) e Evetts (2013). Nesse panorama, as 

tendências recentes do estudo das profissões em grandes organizações propõem repensar a 

questão da autonomia profissional.  

 Os primeiros estudos que buscavam definir uma profissão, faziam-no através de uma 

série de características distintas e identificáveis, tais como a fundação de uma missão de 

serviço, um órgão específico e definível do conhecimento e a regulação do acesso controlada 

por organismo autônomo (Leung, 2010; Picciotto, 2011; Funck, 2012; Lester, 2016). Há, 

ainda, a reivindicação de uma base de conhecimento científico delimitando os abrigos do 

mercado de exclusão, com identidades ocupacionais distintas e com autonomia profissional.  

 Dessa forma, profissões constituem-se em um tipo de grupo, com determinado status 

e conhecimentos diferenciados na esfera ocupacional, algo como uma ocupação bem definida 

(Picciotto, 2011; Lester, 2015). Adicionalmente, cada uma das profissões possui sua cultura 

ocupacional particular, seus heróis fundadores, um dialeto próprio, além de mitos e rituais 

coletivos, de recurso cultural específico e sobre o qual detém o monopólio que é atestado pela 

posse de credenciais acadêmicas (Diniz, 2001). Essas credenciais, conforme enfatiza Diniz 

(2001) operam como regra de exclusão social e diante das variáveis envolvidas, é natural que 

o conceito de profissão ainda seja controverso, tendo se transformado em objeto de disputas e 

discussões.  

 Historicamente, as profissões originam-se de diversos tipos, de acordo com a época 

em que iniciaram suas atividades. Lester (2015) enumera, pela ordem,  o sacerdócio, 

professores universitários, operadores do direito e da medicina. Inclui, também, as ocupações 

medievais do comércio, da cirurgia, odontologia e arquitetura e as profissões da era industrial 

– tipificadas pela engenhara, além dos vários grupos que profissionalizaram-se no século XX, 

como os professores, assistentes sociais e gerentes financeiros. 

Larson (2012), discorda da possibilidade de haver uma teoria geral das profissões 

que sirva para todos os lugares e em todos os tempos. Larson entende que o conceito 

particular de profissão e que envolve a associação, a autogovernança, o controle sobre a 

atuação e as implicações morais e éticas, está reservada a ocupações muito especiais na 

Inglaterra e nos EUA.  

Se, de um lado, estão os pesquisadores que buscam encontrar, terminantemente, a 

melhor definição do termo profissão; usando inclusive termos sofisticados para tal, de outro, 

há a visão de autores como Brante (2010), que propõe abandonar as soluções propostas nas 

últimas quatro décadas e que visam resolver o problema em  definir o que é uma profissão. 
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Brante tem focado seus estudos em um aspecto que considera como um problema básico e 

que está por trás de muitos outros: uma definição simples de profissões pressupõe que estas 

baseiam a sua prática profissional em maior conhecimento sistematizado e muitas vezes 

científico. Em uma visão oposta, Saks (2012) entende que as profissões são constituidas pelo 

seu poder social e pela forma como excluem, a partir de uma base legal, aqueles indivíduos 

que não detém o conhecimento exigido.     

Svensson e Evetts (2010) partilham da opinião de Brante (2010), em relação à 

relevância em manter a linha que separa profissões e ocupações. Ao questionarem as 

respectivas tradições, buscam reposicionar o debate centrado na definição do termo profissão 

e dos esforços de conceitualização e relativização com base em referências espaço-temporais; 

na incorporação das transformações mais recentes do trabalho profissional e as dimensões 

organizações do seu exercício, as quais delimitam novos questionamentos teórico-

metodológicos e manifestações empíricas, tributárias da convergência de tais tradições.  

Harrits (2014) observa que nas definições de Brante (2010), há o reconhecimento de 

fatores sociais, como ideologias e a hegemonia do conhecimento como influências no sistema 

de profissões. Todavia, o aspecto cognitivo permanece dominante, visto que o conhecimento 

tende a determinar, no longo prazo, os limites dentro dos quais as estratégias de poder podem 

ser abandonadas (Harrits, 2014). Por outro lado, é possível compreender, no contexto do 

funcionalismo, as propriedades que envolvem o conceito de profissão, ou seja, a formação 

adequada, saber científico, que capacita para a especialização nas atribuições; os órgãos 

reguladores, na forma de associações profissionais; o surgimento, ou emergência da 

profissão, a partir de necessidades sociais e, por fim, a concepção de um grupo, unido em 

torno dos valores e da mesma ética de atuação (Santos, 2011). Portanto, além do requisito 

inicial de obter uma graduação em nível superior, em cursos específicos e que são 

fiscalizados por órgão governamental, há necessidade de provas para o acesso à profissão.  

As considerações apresentadas resultam, nomeadamente, dos três tipos de controle 

do trabalho, propostos anteriormente por Freidson (1987) e assim definidos: controle 

exercido pelos gestores e administradores - parte burocrática; o controle a partir dos 

consumidores - baseado no modelo liberal de mercado; o controle exercido pelos 

trabalhadores - o profissionalismo. No modelo proposto por Freidson (1987), tanto a 

legitimidade e o controle, repousam em quatro características inerentes à profissão: i) saber 

formal, especializado e validado em razão do conhecimento adquirido; ii) a existência de um 

mercado de trabalho fechado, cujo acesso é reservado aos profissionais; iii) um campo e um 
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espaço profissional de trabalho – adequado e controlado pelos próprios trabalhadores 

especializados; iv) uma formação longa, formal e controlada pelas elites profissionais. 

 Encarregadas de legitimar o processo de profissionalização, as estruturas formais são 

representadas pelas universidades, faculdades e centros de ensino superior, as associações 

profissionais e o Estado. Na visão de Freidson (1987), os valores profissionais são 

responsáveis por justificar a delegação de poder, a partir do Estado que fundamenta a crença 

e o reconhecimento público na questão da legitimidade profissional. Todo esse conjunto de 

características fundamentam o projeto profissional, apresentado por Larson (1977).  

 

      Figura 3.01 - Projeto Profissional na concepção de Larson – 1977   

  Fonte: Larson (1977). 

 

 Embora todo o esforço em encontrar um conceito para o termo “profissão” e que 

atenda a todas as correntes, na atualidade, isso já pode ser considerado como algo secundário 

ou sem tanta importância, visto que não irá contribuir para uma melhor compreensão do 

poder que existe em determinados grupos ocupacionais, como o direito e a medicina 

(Champy, 2010). Para a maioria dos pesquisadores que atuam sobre o tema, tal questão já não 

se mostra crucial no sentido de apresentar uma linha entre profissões e ocupações. A melhor 

solução seria, segundo Evetts (2011), considerar as duas formas sociais semelhantes e que 

compartilham diversas características comuns.  

Johnson (1972) propôs que um atributo-chave, o qual está presente nas profissões, 

encontra-se na sua capacidade em exercer o controle sobre seus clientes. Freidson (1987) 

ampliou tal argumento a partir da observação de que não somente os profissionais exercem o 

poder sobre os seus clientes, eles exercem poder institucional sobre mercados de trabalho, na 
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construção de barreiras à entrada e à mobilidade, os chamados "abrigos do mercado de 

trabalho", com base em suas reivindicações de perícia.  

Assim, além das dificuldades em encontrar um conceito que atenda a todas as 

correntes, é preciso entender o que ocorre na transição entre uma ocupação e sua 

consolidação como profissão (Abbott, 1998). Portanto, a questão principal está na análise de 

um padrão histórico que possa sustentar um modelo definitivo, capaz de explicar o conceito 

de profissão e que permita verificar a existência de aspectos históricos comuns, além de 

explicar como ocorre o seu desenvolvimento.  

 

3.1.3 Da ocupação ao profissionalismo: os meandros da transição 

 

Conforme já exposto nesta tese, o campo de estudos que trata de ocupações e 

profissões é caracterizado pela controvérsia. De acordo com Timmons (2011), a transição 

entre ocupação e profissão, ou seja, os dois pontos distintos são representados pela ocupação 

“aspirante a profissão” e o Estado, uma vez que somente Ele pode licenciar ou criar 

profissões. Tais aspectos, segundo o autor, remetem às teorias de oferta e demanda e que já 

tinham sido objeto de estudos - nos anos de 1970 - por Freidson e Larson.  

Especificamente sobre as teorias de demanda, estas colocam a profissionalização 

como as tentativas de um determinado grupo com ocupação idêntica e que visa conseguir o 

fechamento de tal trabalho, ou o “abrigo” legal do mercado de trabalho (Saks, 2015). 

Segundo Bucher e Strauss (1961) tudo se inicia a partir da diversidade e do conflito de 

interesses, pressupondo a existência de grupos, chamados segmentos, dentro de uma 

profissão, os quais tendem a assumir o caráter de movimentos sociais, com metas e 

identidades distintas, na organização de atividades que garantam uma posição institucional.  

Para os teóricos, a demanda em relação a uma ocupação e que a impele no sentido 

de tornar-se uma profissão, visa, notadamente, proteger os próprios interesses, ainda que 

utilize a justificativa de proteção do público. Ademais, o Estado precisa ser convencido a 

conceder o Estatuto Profissional21, podendo fazê-lo, caso tenha a percepção inicial que esta 

nova profissão possa ter um importante papel no exercício do poder estatal (Timmons, 2011). 

Conforme Evetts (2006), o termo profissionalismo tem sido adotado como um discurso de 

                                                 
21 O Estatuto Profissional é definido por Burau e Andersen (2014), como o reconhecimento público a uma ocupação de conhecimento 
teórico especializado e com normas profissionais.  
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mudança e controle ocupacional, o que parece ser mais relevante na análise dos grupos 

profissionais em que o discurso é utilizado.  

Em tese, segundo Abbot (1988), qualquer profissional pode obter o licenciamento, 

como as esteticistas, por exemplo, ou desenvolver um código de ética. No entanto, apenas um 

sistema de conhecimentos, regido por abstrações, pode redefinir seus problemas e tarefas, 

além de criar barreiras de defesa frente a intrusos, ou ainda, criar conhecimentos diante de 

novos problemas, semelhante ao que ocorre em áreas como a medicina. Por outro lado, 

profissões que não conseguem tornar seu corpo de conhecimentos suficientemente abstrato, 

tendem a desaparecer (Abbott, 1988; Ried dos Santos, 2011).  

O conhecimento formal tem sido tomado como papel legitimador que a ciência 

assume, nas sociedades modernas, para definir a relação de poder que se estabelece, entre as 

esferas onde o conhecimento é criado, transmitido e aplicado. Segundo Freidson (1998), a 

educação formal requerida para utilização em determinadas posições é o marco que distingue 

as ocupações das profissões, algo como uma forma de credenciamento, que atua como um 

mecanismo de reserva de mercado e que resultou em crítica às profissões.  

Essa crítica às profissões, com base na  visão de que o profissionalismo tratava-se de 

uma ideologia, é referida por Rodrigues (2012) e Saks (2015), ao incluir a profissionalização 

como um processo que, entre outros pontos, propunha o fechamento do mercado laboral e o 

controle monopolista do trabalho. Tais controles serviriam para promover o interesse dos 

profissionais, na questão da remuneração, dos estatutos profissionais e do poder.  

A história das profissões está ligada ao capitalismo das grandes corporações, pois, 

inicialmente, os profissionais serviram como instrumentos para impor normas de eficiência 

no campo comportamental dos indivíduos no interior das organizações, mas, posteriormente, 

ficaram sujeitos a tais normas (Larson, 1977; Rodrigues, 2002). Sob tal aspecto, Silva (2010) 

expõe que a estrutura das profissões contemporâneas se mostra complementar, mais do que 

antagônica, com as formas burocráticas de organização, tendo estas transformado aquelas, 

resultando que as profissões sejam dependentes da sua incorporação burocrática. 

 Dubar (2012) sugere que a mudança do atual cenário passa, necessariamente, por 

ensinar às crianças, desde sua alfabetização, que é possível ter prazer em executar uma 

atividade ou trabalho que se aprecie, além de incutir nos educadores que se pode aprender 

trabalhando, visando o acesso a um ofício, o qual, além de garantir o sustento, traga 

satisfação e felicidade. No que diz respeito ao futuro e à evolução das profissões, Rodrigues 

(2012) refere que estas tendem a sofrer mudanças por conta das alterações tecnológicas, de 

mercado e pelo desenvolvimento e aplicação de políticas no contexto das funções do Estado.  
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 O conceito e o papel das profissões e do profissionalismo estão sujeitos, na 

atualidade, a evoluções e mudanças irreversíveis, nas economias que são dominadas pelos 

serviços, decorrentes de processos de apoio mútuo, os quais iniciaram antes do século XXI. 

Essa evolução ocorreu, dentre outras, na forma da industrialização, servitização, digitalização 

e globalização das economias o que resultou no domínio de um modelo tecno-econômico,  

aliado ao número crescente de ocupações no setor de serviços, que não seguem a mesma 

linha do profissionalismo clássico (Ashley & Empson, 2016; Švarc, 2015; Noordegraaf, 

2015; Rodrigues, 2012).  

 Nesse contexto, situações em que impera o emprego fixo, horas de trabalho 

definidas e local fixo das atividades laborais estão, rapidamente, ficando no passado, 

principalmente nas indústrias lideradas pela tecnologia, o que coloca a sociedade na terceira 

revolução industrial (Švarc, 2015). Por outro lado, o modelo socioeconômico atual é muito 

diferente do que foi, no passado, resultando em novo entendimento sobre o trabalho e o 

emprego, o que tende a mudar o conceito de profissões e profissionalismo. 

Assim, não bastaria tão somente o desejo em passar da utopia proposta por Dubar 

(2012), para a realidade da qualificação plena dos indivíduos, visto que fatores como a 

atuação do Estado, o monopólio do mercado de serviços profissionais, o poder das profissões 

e a interferência das ordens profissionais possuem consequências muito variadas nas funções 

sociais das profissões e na afirmação do profissionalismo. 

 

3.1.4 Profissões e poder  

 

Desde os primeiros estudos sobre profissões, os pesquisadores do tema foram 

desafiados a encontrar o seu ponto central de análise, face à interferência destas na sociedade; 

na forma de associações profissionais, e, concomitantemente, o fato de serem  “terceirizadas 

pelo Estado”, em algumas funções, como no controle do acesso e do exercício profissional. 

Assim, o poder permeia a relação entre os profissionais, a sociedade e as ordens profissionais, 

as quais detêm o controle e atuam visando o equilíbrio e a regulação ocupacional.   

 Rodrigues (2002) ressalta a necessidade em centrar o estudo das profissões, a partir 

da questão do poder apresentada, primeiramente, por Johnson (1972), sendo que, 

posteriormente, Larson (1977) e Freidson (1998) trataram do mesmo tema. A visão de 

Johnson (1972) tem por base que as profissões partem da divisão geral do trabalho, visto que 

a produção ou criação de bens e serviços tende a produzir uma relação de dependência social 
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e econômica, em termos de funções globais do capital, da produção e reprodução de relações 

sociais que visam assegurar a manutenção do modo de produção capitalista.  

 Em sua abordagem, Johnson (1972) considera que as ocupações, por sua essência ou 

natureza, são uma consequência geral da divisão do trabalho e a emergência dos saberes 

ocupacionais especializados na produção de bens ou serviços, no contexto de qualquer 

sociedade, termina por criar relações de dependência social e econômica. Além desta 

dependência, ocorre algo identificado como distância social, visto que a especialização da 

produção corresponde à desespacialização dos consumidores (Rodrigues, 2002).  

O poder das profissões, por sua vez, concentra-se na capacidade em dar sentido aos 

indivíduos que pertencem ao grupo profissional, além de estabelecer o poder dominante sobre 

outros grupos profissionais e sobre própria sociedade, mediante o argumento da existência de 

conhecimento abstrato (Ried dos Santos, 2011; Diniz, 1998). Sobre o conhecimento abstrato, 

trata-se de fator de disputa profissional, pois a abstração confere a capacidade de 

sobrevivência, na competição que ocorre no sistema de profissões, pelas barreiras frente aos 

intrusos, visto que somente um sistema de conhecimento governado pela abstração permite 

dimensionar novos problemas e tarefas, nos limites de atuação (Rodrigues, 2002).  

Neste âmbito, a contribuição de Caria (2011) propõe que a relação privilegiada 

existente entre o trabalho profissional e o conhecimento abstrato resulta em que os grupos 

profissionais atuem, quase sempre, como mediadores e intermediários entre as formas de 

produção científica e as formas de uso comum deste conhecimento, pelos cidadãos. 

Sem abandonar a proposição de Johnson (1972), a importância do paradigma do 

poder, no contexto das profissões, passa pelos estudos de Freidson. Rodrigues (2002), 

entende que a profissionalização, na concepção de Freidson, é o processo em que uma 

ocupação, organizada formalmente ou não, resultante da reivindicação ou afirmação de 

competências especiais e esotéricas, da qualidade diferenciada do seu trabalho e dos 

beneficios que isso proporciona à sociedade, atua para obter o direito exclusivo para realizar 

determinado trabalho, seu controle, formação e acesso, bem como o direito em determinar e 

avaliar a forma como esse trabalho é realizado. 

Ao análisar o poder profissional, Freidson (1998) direciona o foco de seus estudos 

nas vantagens, autonomia e poder sobre o próprio trabalho, as quais são conferidas pelo 

monopólio do conhecimento, identificado como expertise e por gatekeeping22, que são os 

principais recursos do poder profissional, os quais, segundo Rodrigues (2002), criam a base 

                                                 
22 Credenciais, segundo Rodrigues (2002). 
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da maior parte dos poderes profissionais, entre estes o principal deles: a capacidade em 

definir a forma como o trabalho deve ser realizado. Assim, a partir do poder profissional, 

algumas profissões podem, eventualmente, expandir sua jurisdição, utilizando um espaço 

existente e ocupado por profissões subjacentes, o que tende a produzir mudanças profundas 

na paisagem institucional (Abbott, 1988; Suddaby & Viale, 2011). Tais ações, como foi o 

caso da profissão contábil, a partir da década de 1980, produzem mudanças no contexto 

institucional e resultam na criação de uma nova forma organizacional, com práticas 

multidisciplinares (Suddaby & Viale, 2011).  

Ainda, em relação ao poder das profissões, estas diferem das ocupações por conta 

das tarefas diferenciadas que podem executar e pelo caráter especial do conhecimento e 

aptidão, necessários à sua execução (Freidson, 1998). Esse conhecimento é concedido por 

instituições autorizadas, mediante um conjunto de normas e regulações, a partir de quem 

concede esta autorização (Rodrigues, 2002). Portanto, o saber diferenciado e outorgado pelo 

agente credenciado é parte da identificação do profissional.  

          

 

             

 

  

 

      Figura 3.02 – Poder profissional 

                     Fonte: Adaptado de Freidson (1988).  

 

 A proposição de Freidson (1988), conforme a Figura 3.02, coloca o trabalhador, 

individualmente, como soberano, acima da hierarquia organizada. Já a situação de expert, em 

determinadas áreas de atuação, possibilita ao profissional, não raras vezes, o controle de 

informações, o que termina por ampliar ainda mais o poder profissional. Conforme Rodrigues 

(2002), a segunda fonte do poder profissional é concebida por Freidson através do controle 

institucionalizado em relação aos recursos desejados. Tal controle, sob a forma de 

credencialismo, é o mecanismo que faculta às profissões manter suas posições, além de 

controlar o acesso aos domínios de interpretação, julgamento e a solução dos inúmeros 

problemas que os diversos stakeholders buscam obter solução.  

Gooede (1969) faz referência ao controle social sobre as profissões, feito a partir dos 

próprios grupos profissionais, semelhante a uma concessão da sociedade, em favor destes 
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grupos. Para Gooede, o controle social das profissões indicaria um duplo aspecto na relação 

sociedade e profissões, em que a sociedade mantém o controle sobre os profissionais, os 

quais desempenham funções específicas no corpo social, ao passo que os grupos profissionais 

protegem os profissionais de serem constrangidos pela sociedade como um todo.  

De outra parte, as profissões passam, necessariamente, pelo reconhecimento do 

Estado; quando da sua transição enquanto uma ocupação, e este tem sido mostrado como 

elemento-chave nos processos de profissionalização. As profissões com maior influência, 

entre as quais a medicina, o direito, a contabilidade e a engenharia, são regidas por legislação 

específica, o que lhes concede posição privilegiada no mercado (Evetts & Dingwall, 2002). 

Tal posição permite inferir que não é somente o Estado um ente importante para o exercício 

de poder das profissões, mas, igualmente, a regulação exercida pelas profissões torna-se 

importante para o Estado, pois aumenta a sua legitimidade e auxilia na governança. 

 

3.1.5 O papel do Estado no contexto das profissões  

 

Ainda que o conhecimento diferenciado e habitualmente atribuído por uma 

instituição credenciada seja o principal pilar na definição de profissão, a construção de uma 

carreira, a partir de graduação em nível superior, passa pelo controle do Estado.  

De acordo com Rodrigues (2012), mesmo que o conhecimento seja tomado como 

um elemento essencial na construção do poder profissional observa-se a necessidade da 

articulação com projetos políticos que utilizam o mesmo conhecimento na definição e 

solução de problemas. Por outro lado, segundo a mesma autora, atualmente há consenso entre 

a maioria dos autores que estudam as profissões, sobre a centralidade da relação política entre 

as profissões e o Estado, do papel das profissões no processo político.  Conforme referido por 

Muzio et al. (2011), visto que somente o Estado possui autoridade para conceder e impor 

monopólios ou arranjos restritivos, todos os projetos profissionais dependem do patrocínio 

governamental ou, ao menos, de um acordo para o início do processo em que uma ocupação 

busca transformar-se em profissão. 

Historicamente, a profissionalização ocorrida no contexto Anglo-Americano remete 

a uma espécie de “barganha regulativa”, em que o Estado protege os profissionais da 

competição desenfreada (Paton, Hodgson, & Muzio, 2013; Lester, 2016). Ademais, as 

profissões melhor sucedidas são aquelas capazes de obter uma melhor barganha, o que, além 

de colocá-las como sendo de interesse público, amplia as barreiras contra a entrada de outras 

ocupações postulantes (Freidson, 1998; Adams, 2009).   
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A necessidade de o Estado atuar nos processos de profissionalização, conforme 

Larson (1977) acabou por desfazer a ideia de que a sociedade norte-americana seja a 

geradora, ou o berço, das chamadas profissões liberais, enquanto que a sociedade francesa 

teria sido a precursora das profissões burocráticas. Conforme Ried dos Santos (2011), Larson 

entende que as profissões só podem atuar no mercado, além de formalizar sua organização 

como grupo social, por conta da permissão concedida pelo Estado, seja em razão do 

reconhecimento e a regulamentação de uma profissão,  pelo oferecimento de sua estrutura 

burocrática estatal para a realização das atividades de determinadas profissões.   

O papel do Estado no controle e legalização das profissões merece ser analisado em 

detalhes, visto que, tanto historicamente quanto no contexto da teoria funcionalista, as 

experiências particulares dos EUA ou da Inglaterra não podem ser tomadas como típicas e 

iguais aos demais países (Diniz, 2001; Angelim, 2010). Igualmente, o fraco relevo atribuído 

ao papel do Estado no contexto do funcionalismo, associado ao paradigma do poder e às 

abordagens críticas nele inspiradas, resultou que os sociologistas Europeus deixassem de 

considerar o conteúdo da literatura norte-americana (Rodrigues, 2012).  

 Na Europa Continental; ao contrário dos Estados Unidos, com constituição 

altamente burocrática e centralizada, as atividades ocupacionais estavam reguladas pelo 

Estado e não possuíam autonomia para administrar os seus negócios, ou seja, o Estado 

conduzia o processo de profissionalização (Angelim, 2010).  

Adicionalmente, é preciso lembrar que em um Estado onde a burocracia serve como 

agente de grupos a serviço do interesse civil, ele age por si próprio e possivelmente funda e 

administra as instituições profissionais, aceitando recomendações dessas instituições criadas 

por ele (Kirkpatrick, Muzio, & Ackroyd, 2012). Neste ambiente, ele pode criar arranjos 

coorporativos e passa a selecionar uma associação que representa a profissão em seu 

conjunto. Conforme Angelim (2010), este seria um corporativismo societal, muito diferente 

do panorama de um Estado autônomo e autoritário, onde surge algo como um corporativismo 

estatal, por conta da burocracia que, além de formular, tem a atribuição de programar as 

políticas estatais. Em tal contexto, a associação profissional é criada pelo Estado, 

representando a política estatal, passando a expressar a posição aprovada pelo mesmo Estado, 

resultando que associações independentes não estão autorizadas a representar a sua profissão. 

No tocante às profissões burocráticas e sua ligação com o Estado, Rodrigues (2012) 

refere que estas são ocupações cujos objetivos, embasamento e ideais, estão em consonância 

com os objetivos do Estado. Este garante as licenças necessárias à profissão e, segundo a 

mesma autora, uma clientela pública e o respectivo pagamento, ao passo que esta fornece 
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serviços de forma eficiente, aceitando limitações à autonomia profissional, notadamente no 

que se refere à escolha e definição dos clientes, bem como o mercado de clientes privados. 

Observa-se, então, que uma vez vencido o período crítico e a partir do momento em que as 

profissões passaram a ser abordadas de acordo com o contexto social, principalmente por 

conta dos estudos de Johnson (1972) e Larson (1977), a conexão Estado-profissões passa a 

ser analisada a partir de novos olhares.  

Nesse novo processo, a figura e o papel do Estado são compartilhados com outros 

atores, além de ser entendido como um projeto de longo prazo, o qual envolve, ainda, os 

aspirantes a profissionais e as organizações empregadoras. Nesse quadro paradigmático, 

observa-se o reconhecimento do papel do Estado no direcionamento das práticas 

profissionais, mesmo como empregador ou em prol da formação dos novos membros das 

profissões (Muzio et al., 2011; Kirkpatrick et al., 2012). 

Visto que as relações entre Estado e profissões sofrem, de forma mais profunda, a 

influência da sociologia política e de análises do corporativismo, Rodrigues (2002) conclui 

que, à luz de tais perspectivas, as profissões - por conta de suas características como 

monopólio, autorregulação, defesa de interesses, posição e poder de seus membros, além da 

orientação dos valores altruísticos, resulta em constituir um tipo de corporativismo. Dessa 

forma, tal relação, geralmente, resulta em algo complexo e dinâmico, em que uma importante 

influência nesta dinâmica é a natureza do governo do país, militar ou civil, onde o Estado 

termina por ser o responsável pelo processo de profissionalização (Uche, 2002; Lester, 2016).  

Segundo Rodrigues (2002), essas influências decorrem da atuação das profissões, 

pois, ao mesmo tempo que participam do Estado, por conta dos lugares ocupados por seus 

membros nas agências estatais, terminam por exercer uma mediação entre este mesmo Estado 

e os indivíduos, por si ou por suas associações profissionais, resultando em mecanismos 

organizativos mais ou menos formais, com influência nas políticas públicas.  

Na prática, não é estritamente necessário, para uma profissão, ter uma associação ou 

uma ordem de registro profissional, visto que, conforme enfatiza Lester (2015), a identidade 

profissional coerente é fornecida através do emprego e em algumas áreas, como aquelas que 

possuem rápida evolução, a organização formal resulta em poucos benefícios. No entanto, 

conforme Lester (2015), existem organismos profissionais em uma ampla gama de tipos que 

incluem sociedades científicas, associações semiformais baseadas em comunidades de 

prática, associações profissionais e órgãos reguladores apoiados pelo Estado, além de órgãos 

que desempenham um papel semelhante a sindicatos. Além destes, o mesmo autor identifica  
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os corpos dos pares onde uma organização é responsável pelo registro e questões regulatórias 

e outro para associação, atividades de promoção e desenvolvimento contínuo.  

 

3.1.6 Associações, Ordens e Conselhos Profissionais  

 

Face ao avanço da articulação entre os profissionais e suas diversas categorias ou, 

por seus diversos ramos, ao longo do tempo, passaram a emergir grupos, inicialmente sob a  

forma de associações profissionais e, posteriormente, como Ordens ou Conselhos 

Profissionais, a partir das concessões do Estado. 

 Os estudos sobre o papel das associações no campo dos ideais democráticos, 

segundo Luchmann (2012), estão ancorados na tese de que as associações são vistas como 

um dos componentes da liberdade individual, através de demandas associativas e uma das 

soluções - possíveis e democráticas - para lidar com a administração da complexidade social 

e o poder do Estado. Contudo, as premissas associativas, no contexto da democracia e das 

liberdades individuais, não estão restritas à reunião de indivíduos de um mesmo ofício, 

trabalho ou profissão, em linha com os conceitos sociológicos já apresentados nesta tese.  

 

3.1.6.1 Associações profissionais 

  

A organização dos profissionais em torno de associações e ordens possui origem 

naquilo que Rodrigues (2002) enumera como a primeira função do profissionalismo: a 

proteção dos padrões de excelência em face de pressões de rapidez ou facilidade, em que tal 

função é cumprida no desenvolvimento de expertise, com autonomia. Para a mesma autora,  

isso resulta da crença de que profissionais qualificados estão melhor habilitados na 

determinação das funções a serem realizadas, na dedicação – a partir do conceito de que o 

desenvolvimento e exercício de expertise são dignos de devoção a uma carreira.  

Na abordagem apresentada por Rodrigues (2002) e Funck (2012), percebe-se o 

alinhamento com a proposição de Freidson (1998), para quem o controle do exercício e do 

poder profissional são garantidos pelas universidades, ordens profissionais e o Estado, 

ancorando o poder profissional em três pilares: a autonomia, ou seja, o poder de decidir sobre 

o próprio trabalho; a expertise, ou monopólio sobre o conhecimento (a exclusividade que 

confere poder) e o credencialismo (controla o acesso à formação), fornecido pelo Estado. 

Nesse contexto, as ordens profissionais figuram como stakeholders das universidades, 

juntamente com alunos, corpo docente, comunidade e o próprio Estado (Mainardes, 2010).  
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O sentido da existência de associações, segundo Luchmann (2012), abrange os tipos 

de vínculos associativos decorrentes das escolhas pessoais, com seus laços e graus de 

autonomia - como os grupos e organizações sindicais e profissionais. Assim, as relações 

igualitárias e o voluntarismo caracterizam-se como as duas marcas que permitem definir uma 

associação, em linha com a proposição feita por Cooley (1902). Trata-se, portanto, de um 

postulado, visto que o conceito proposto por Flexner (1915) e Carr-Saunders (1982), na 

identificação dos traços comuns a todas profissões, no território americano, demonstrava a 

tendência da organização em associações juridicamente reconhecidas.  

É importante observar que no período anterior à Revolução Industrial, as associações 

profissionais já desempenhavam seu papel, mediante atividades equivalentes às corporações 

de Ofício. Foi no final da Idade Média - face à oferta de mão de obra livre e  originada dos 

campos, em virtude da Revolução Agrícola e por conta do enfraquecimento do poder feudal - 

que se desenharam os primeiros contornos dessas entidades (Passos, 2014). De acordo com a 

mesma autora, foram essas e outras circunstâncias que resultaram no crescimento do 

comércio e das cidades. Assim, visando restringir o acesso às profissões e diminuindo a 

concorrência, grupos com atividades semelhantes iniciaram sua atuação, na forma de  

associações que reuniam trabalhadores pertencentes às mesmas profissões e atuando na 

defesa dos interesses de seus associados, notadamente nas questões trabalhistas.  

Há o entendimento, na literatura, de que as associações profissionais são, não 

exclusivamente, os órgãos políticos cuja finalidade é definir, organizar, assegurar e 

representar os interesses dos seus membros (Willmott, 1986). Assim, para entender a criação 

e o seu desenvolvimento, há necessidade em conectar-se às organizações e às suas 

influências, não só em razão da centralidade da instituição no contexto da sociedade 

capitalista e industrial, mas também para a ampliação da sua participação na regulação da 

vida social e econômica do estado moderno. 

Em que pese o caráter associativo e voluntarioso, ou seja, a ausência da finalidade 

lucrativa ao ser constituída, a manutenção das primeiras associações ocorria de forma 

semelhante ao que ocorre na atualidade: mediante a cobrança de taxas, mensais ou anuais, 

dos associados (Passos, 2014; Amaral, 2012). No aspecto estrutural, estavam organizadas sob 

uma hierarquia instituída, na qual os mestres ocupavam os mais altos cargos e os associados, 

na condição de aprendizes, precisavam galgar posições, melhorando seu aprendizado.  

Os fundamentos indicativos de que o grupo profissional era o mais indicado para a 

promoção da solidariedade já haviam sido apresentados por Durkheim (Passos, 2014). Isso, 

por estar presente na história em todos os tempos e lugares e por manter contato com o 
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indivíduo de maneira contínua (Amaral, 2012). Com base nessa posição, somente a 

corporação poderia cumprir a função de remover o indivíduo do seu isolamento moral.  

Embora se trate de organização civil amplamente aceita e reconhecida na sociedade 

atual, ainda persiste a dificuldade em obter uma definição precisa do termo  “associação”. 

Conforme Luchmann (2012), torna-se difícil estabelecer, frente à multiplicidade de práticas 

associativas, um conjunto de características gerais que possam determinar algumas distinções 

sem que se corra o risco de cair em reduções ou simplificações. Tal dificuldade está presente 

nas diferentes correntes teóricas e alicerçada nas interpretações sobre a importância das 

associações para a vida em sociedade.  

Ainda que permeadas por diferenças, as noções sobre o conceito de associação 

mostram-se mais ou menos comuns. Luchmann (2012) resgata a influência de Tocqueville 

para a sedimentação da concepção moderna, por conta de sua visão das associações 

secundárias, diferente dos vínculos primitivos. Nessa perspectiva, o sentido de associações 

envolve, em boa parte, os tipos de vínculos associativos que são frutos de escolhas pessoais, 

mas com laços mais fracos se comparados às associações familiares23. Na prática, a 

existência e atuação de associação profissional é componente necessário à formalização de 

uma determinada profissão, pois controlam as regras de conduta profissional, através de 

códigos éticos e deontológicos, algo que já havia sido destacado por Durkheim como elo 

importante para estabelecer a relação dos homens com o trabalho e a comunidade (Carr-

Saunders, 1982; Angelim, 2010; Santos, 2011; West, 2016).  

No âmbito da sociologia e da teoria funcionalista das profissões, as associações 

profissionais estão colocadas como um mecanismo importante de proteção e manutenção das 

profissões, visto que garantem o controle ocupacional, a autonomia e a regulação. Todavia, 

no contexto do profissionalismo, a associação profissional é criada pelo Estado, passando a 

representar a política Estatal e expressa a posição aprovada por este Ente (Angelim, 2010). 

Na teoria interacionista, as associações profissionais são definidas da mesma forma como as 

Instituições de Ensino Superior - IES, enquanto instituições de proteção dos diplomas, das 

licenças e dos mandatos (Rodrigues, 2012; Santos, 2011). Nesse contexto, associações 

profissionais são instituições intermediárias entre o Estado e os profissionais e entre estes e o 

público, as quais participam do jogo de construção das retóricas ou dos discursos, visando o 

reconhecimento público e a proteção legal.  

                                                 
23 É atribuido a Cooley, em sua obra Human Nature and Social Order (1902), a identificação dos três tipos de associações, a partir da 
natureza e do grau dos laços. Assim, familia e amigos são associações primárias; as secundárias -  como associações cívicas, religiosas e os 
clubes de serviços, estão voltadas para o coletivo e; as terciárias, que seriam os grupos de interesses e profissionais, com uma mesma 
proposta específica, mas anônimos entre si. 
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Nos países europeus, boa parte das associações profissionais conseguiu exercer seu 

efetivo poder na primeira metade do século XX. Muitas delas, cuja constituição havia sido 

inspirada em associações criadas de acordo com a ideologia fascista italiana, terminaram por 

entrar em crise, ao final da II Guerra Mundial, juntamente com a vitória das democracias 

(Passos, 2014; Sales, 2011). Se, por um lado, no continente europeu, as instituições de 

solidariedade social lograram encontrar terreno com uma mentalidade já existente e de 

origem histórica, no Brasil, as associações profissionais tiveram a tarefa de criar uma base 

psicológica, através da educação (Passos, 2014). Assim, foi necessária uma adaptação, 

através de um modelo corporativista próprio e capaz de sustentar a então tendência anti-

individualista do Estado Moderno brasileiro.  

Historicamente, os Conselhos de Fiscalização Profissional passaram a ser 

reconhecidos no direito brasileiro a partir de 1930, quando houve a criação das Ordem dos 

Advogados do Brasil, conforme o Decreto nº. 19.408, que tratava, também, da reorganização 

da Corte de Apelação do Distrito Federal (Costa, 2009). Na prática, foi a formalização da 

primeira entidade brasileira, criada para controlar o exercício de uma atividade profissional. 

Associações de profissionais também são apontadas como uma das fontes de controle dos 

próprios profissionais, juntamente com os consumidores e suas associações representativas. 

Atuam, igualmente, como agentes de ligitimação, tanto para determinada profissão, quanto 

nas formas das práticas dos próprios profissionais e têm mobilizado os meios de comunicação 

social, nos seus objetivos de reparação, tanto moral quanto material, frente às más práticas 

dos membros das profissões (Gonçalves, 2007; Beaverstock, Faulconbridge & Hall, 2010).  

No atual contexto das associações profissionais, destaca-se o posicionamento de 

Noordegraaf (2011) e que move o debate para uma nova direção, visto que destaca conexões 

entre lógicas profissionais e organizações externas, durante os processos de formação 

profissional, aspectos também tratados no estudo realizado por Mainardes (2010). Tais 

pressões estão forçando as associações profissionais a buscar novas formas de reconstrução e 

classificação, para que os seus comportamentos tornem-se mais organizacionais, inclusive 

com a possibilidade de um profissionalismo híbrido, combinado com princípios de gestão 

(Noordegraaf, 2015; Yu et al., 2015; Muzio & Kirkpatrick, 2011). Dessa forma, associações 

profissionais podem alterar os programas educacionais e de aperfeiçoamento, fazendo com 

que seus membros aprendam sobre questões como eficiência, planejamento e liderança.   

Tanto o  exercício profissional quanto a constituição de associações profissionais são 

direitos garantidos no Brasil. O primeiro consta no Artigo 5º. da Constituição Federal - CF e 

já estava previsto na primeira CF do País. Embora tal direito não tenha sofrido limitações, foi 
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a partir da década de 1930 que iniciaram as escolhas políticas em relação às profissões 

liberais e técnicas (Valentino, 2012; Brasil, 2011). O segundo está na CLT - Consolidação 

das Leis do Trabalho, mediante a previsão da existência legal das associações profissionais e 

sindicatos, pois, conforme o Artigo 511 da CLT, é licita a associação para fins de estudo, 

defesa e coordenação de interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como 

empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, ou  profissionais liberais, 

exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões 

similares ou conexas (Brasil, 2014a).  

Além do texto expresso na CLT, o Artigo 53 do Código Civil Brasileiro formaliza o 

conceito de associação profissional. A partir de ambos, as associações profissionais do país, 

ao serem constituídas, elencam as atividades e serviços em prol de seus associados, inclusive 

na cobrança de contribuições para sua manutenção. De maneira geral, defendem os interesses 

e apoiam reinvindicações da classe, promovendo o aprimoramento cultural e técnico de seus 

associados e no serviço às comunidades e são constituídas como pessoas jurídicas de direito 

privado, organizadas por indivíduos no exercício da mesma atividade (Carvalho, 2011). 

Todavia, mesmo que a associação profissional represente seus associados nas áreas do 

associativismo civil, não pode atuar nas questões relacionadas ao Direito Coletivo do 

Trabalho, cuja prerrogativa é das entidades sindicais.  

Sobre as entidades sindicais brasileiras, conforme o Artigo 512 da CLT, somente as 

associações profissionais constituidas na forma do Art. 511 e registradas de acordo com o 

Art. 558, poderão ser reconhecidas como Sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas 

na citada Lei (Sobrinho, 2009; Brasil, 2014a). Para chegar à forma jurídica de Sindicato, a 

entidade representativa precisa estar organizada sob a forma de associação profissional. 

Assim, associações profissionais, de acordo lei vigente, podem ser convertidas em sindicatos, 

limitando-se a uma por categoria profissional ou econômica e em cada base territorial.  

Na equiparação entre Associações Profissionais e Sindicatos, a partir da CF de 1988, 

é livre a Associação Profissional ou Sindical (Sobrinho, 2009). Esse texto legal permitiu a 

equiparação de Associações Profissionais aos Sindicatos, desde que se trate de Associação 

Profissional representativa de categoria profissional; possua base territorial definida e não 

inferior à área de um município, além de registro em órgão competente.  

Dessa forma, para além das prerrogativas e atribuições das Associações 

Profissionais e dos Sindicatos, há a atuação dos Conselhos e Ordens Profissionais, os quais 

possuem outras atribuições, entre as quais está a fiscalização do exercício da profissão.  
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3.1.6.2 Ordens e Conselhos Profissionais  

 

Quando se discorre sobre o papel e a atuação das Ordens e dos Conselhos 

Profissionais, o primeiro ponto que emerge é aquele relacionado ao papel de fiscalizador da 

profissão, concedido pelo Estado e visando garantir o acesso e o exercício profissional 

somente àqueles que cumpriram todas as etapas de formação e qualificação.  

O que se observa, na atualidade, é a existência de fenômenos de regulação, a partir 

do Estado, o qual define as regras e como autoregulação, quando os próprios agentes 

econômicos organizam e disciplinam o funcionamento do seu mercado ou profissão (Moreira, 

2013). Para o autor, pode-se incluir a endorregulação, quando o Estado cria uma empresa e 

esta ingressa em determinado mercado, forçando outras a mudar sua conduta, como no caso 

das agências reguladoras, Ordens Profissionais e bancos públicos. 

Conforme Fonseca (2013) por conta da dupla natureza das associações profissionais, 

aliadas aos objetivos que cumprem - regulação, representação e na defesa dos interesses 

coletivos de uma determinada atividade profissional - percebe-se, frequentemente, uma 

tendência, por parte de tais organizações, no sentido de limitar - de forma ilegítima, o acesso 

à profissão. Assim, o uso de fatores limitantes ocorre a partir de condições para o respectivo 

exercício, mediante a ampliação da esfera da sua competência exclusiva, além da tendência 

das associações profissionais em introduzir obstáculos para o acesso à categoria profissional.  

O debate em relação à atuação e prerrogativas das ordens profissionais envolve, 

entre outros pontos, o questionamento em relação à legitimidade delegada pelo Estado, em 

favor das várias associações profissionais, nas competências próprias deste, com base no 

argumento de que em alguns paises da Europa, não há obrigatoriedade de inscrição de 

profissionais, nas respectivas ordens (Carvalho, 2006; Lester, 2016). Por outro lado, países 

como Espanha, Inglaterra e Brasil, são muito mais exigentes, visto que  determinadas ordens, 

como dos Engenheiros e Arquitetos, cumprem um papel fiscalizador, inclusive com 

profissionais habilitados exercendo tais funções. 

Diferente da regulação existente no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos o título 

obtido é privativo, o que não ocorre com a atividade profissional. Assim, conforme Diniz 

(2001) em alguns estados americanos não existe impedimento legal para que alguém 

graduado como assistente social, por exemplo, atue em atividades de aconselhamento 

psicológico - desde que use somente o seu título e não o de psicólogo.  

Nos EUA, o Estado, muitas vezes, transfere para as associações profissionais a 

função de estabelecer padrões em relação ao ensino profissional, tais como carga horária 
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máxima de docentes, razão professor/aluno em salas de aula e estrutura de laboratórios 

(Diniz, 2001). Conforme a autora, havendo a observância destes e outros critérios de 

qualidade, necessários para obtenção do credenciamento institucional, acabam por atuar 

como fatores restritivos na oferta de vagas e no número de matrículas efetivas nas escolas 

profissionais. Por outro lado, diferente do que ocorre nos EUA, onde as escolas apenas 

fornecem o treinamento profissional e fica ao encargo das associações profissionais ou dos 

diversos boards of examiners24, a função de atestar a aptidão dos candidatos para conferir o 

licenciamento ao exercício profissional, no Brasil, esta atribuição é das IES, centros 

universitários, faculdades e escolas isoladas.  

Na legislação brasileira, tanto universidades quanto instituições de ensino que atuam 

na forma legal de escolas isoladas, possuem uma dupla função: o ensino e o credenciamento. 

Ensino, pela transmissão de conhecimentos aos alunos e o credenciamento, pela diplomação, 

como instrumento que atesta a aptidão profissional. De posse deste documento, encaminha o 

registro no órgão de classe e de fiscalização, Conselhos Regionais, para obter o licenciamento 

que garante o exercício da profissão (Diniz, 2001; Oliveira Neto & Kurotori, 2009).  

No entendimento apresentado por Valentino (2012) e Moreira (2013), Ordens e 

Conselhos Profissionais no Brasil são entidades que se destinam ao controle e fiscalização de 

determinadas profissões regulamentadas. Embora venham exercendo suas atividades há 

bastante tempo, a natureza jurídica dessas entidades, no Brasil, tem sido objeto de grande 

controvérsia (Fernandes, 2012). Para o autor, a Constituição de 1937 havia autorizado a 

delegação de funções típicas do poder público para sindicatos e associações profissionais, 

possibilidades mantidas nas Constituições seguintes (1946, 1967 e 1969), garantindo o 

exercício de funções delegadas do poder público por associações profissionais ou sindicais. 

Assim, durante o período em que vigorou tal autorização constitucional, foram 

criados Conselhos Profissionais, com a atribuição de normatizar e fiscalizar o exercício de 

determinadas profissões regulamentadas, além de possuírem a prerrogativa de cobrar 

contribuições destinadas à sua manutenção (Fernandes, 2012). Conforme evidenciado na CF 

do Brasil, no Artigo 21, cabe à União a fiscalização das profissões, no entanto, delega tal 

função às entidades de fiscalização por meio de lei federal, através de atribuições como 

"organizar, manter e executar a inspeção do trabalho".  

No contexto legal, os conselhos e ordens de fiscalização profissional, atualmente, em 

atuação no Brasil, estão constituídos na forma de pessoas jurídicas, sendo, portanto, sujeitos 

                                                 
24 Conselhos de provas. Tradução do autor. 



Perspectiva Crítica das Profissões                                                                                                                                            73 

Osmar Antonio Bonzanini 
 

de direitos e obrigações (Soares, 2006; Costa, 2009). De acordo com Costa (2009), o caminho 

para implementar as regras voltadas ao exercício de ofícios e profissões no Brasil, no 

contexto das autarquias, iniciou em 1861 com a criação da Caixa Econômica Federal e 

posteriormente, passou a abrigar os Conselhos de Fiscalização Profissional, constituídos a 

partir dos anos de 1930. Tais organizações foram criadas como instituições de direito público, 

visando garantir à sociedade - no contexto do intervencionismo estatal - o equilíbrio entre a 

sociedade e o poder econômico.  

Conforme Soares (2006), é possível afirmar que Ordens e Conselhos Profissionais 

são uma extensão do Estado, ao delegar funções para serem executadas por tais entidades, 

mas que deveriam ser executadas por ele próprio. Tal argumento resulta de sua atuação, 

enquanto auxiliares imediatas deste e detentoras de alguns privilégios, com o objetivo de 

assegurar melhor desempenho de suas funções, como a imunidade de impostos sobre 

patrimônio, renda e serviços; prescrição quinquenal de suas dívidas, salvo disposição diversa 

de lei especial; execução fiscal de seus créditos; direito de regresso contra seus servidores; 

impenhorabilidade de seus bens e rendas; prazo em quádruplo para responder e em dobro 

para recorrer; proteção de seus bens contra usucapião.  

Conforme o entendimento de inúmeros autores, entre estes Costa (2009), Valentino 

(2012) e Moreira (2013), os Conselhos e Ordens fiscalizadoras do exercício profissional são 

autarquias criadas pela União, com o objetivo de exercer o poder de polícia, mediante a 

atividade de fiscalizar as diversas profissões, além de exigir os valores das taxas e anuidades, 

destinadas a sua manutenção. Adicionalmente, visto que Conselhos Profissionais praticam 

atos de polícia, em razão de que deliberam sobre as inscrições nos seus quadros, tomam 

decisões sobre questões relacionadas à ética profissional e aplicação de penalidades, além de 

aferir a habilitação profissional. Portanto, tais atividades caracterizam o autêntico poder 

Estatal, na forma de autarquias corporativas.  

No conjunto das ocupações existentes no Brasil e previstas na CBO, constam, 

atualmente, mais de 2.500 reconhecidas. Mesmo com tal número, são poucas aquelas que 

possuem a prerrogativa de fiscalizar seus afiliados (Valentino, 2012). Quando isso ocorre, 

atuam em um Sistema que é composto por um Conselho Federal - sediado na capital da 

República e pelos respectivos Conselhos Regionais.  

O restrito número de profissões regulamentadas no Brasil, é explicado por Diniz 

(2001) quando a autora afirma que a regulação do exercício profissinal, da forma como é 

praticada, remete aos monopólios de prestação de serviços, baseados em credenciais 

educacionais. Na visão de Diniz, tal panorama resulta das leis regulamentadoras, as quais 
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definem, para cada profissão, suas prerrogativas, âmbito de atuação, jurisdição e funções, 

concomitante à reserva de mercado, concedida somente aos diplomados por escola superior, 

ou seja, exclui do mercado aqueles que não possuem tal qualificação.   

Sangster (2014), observa que existem diversos padrões estabelecidos pelas 

organizações ou Conselhos Profissionais de contabilidade, quanto à necessidade de pesquisa, 

capacidade e experiência profissional, além de demonstrar competência na execução das 

atividades inerentes à titulação. Em alguns países, as organizações profissionais da 

contabilidade exigem a aprovação em exames, além da comprovação de determinado número 

de anos de experiência profissional. Noutros, as exigências são menores, sem a obrigação das 

provas de acesso à categoria profissional. 

Os diversos contrastes existentes no que se refere ao credenciamento e acesso 

profissional, principalmente entre o Brasil e os EUA, podem ser esclarecedores da margem 

de manobra de que, dependendo dos contextos nacionais, dispõem as comunidades 

profissionais no tocante ao controle da oferta (Diniz, 2001). No Brasil, o controle sobre o 

sistema educacional é do governo federal, através do Conselho Nacional de Ensino e 

mediante os critérios de licenciamento das IES no país, fiscaliza seu funcionamento, 

estabelece currículos25 mínimos e formula a política de ensino superior, sem ingerência 

notável das associações profissionais.  

Visto que se mostram necessárias ao equilíbrio do mercado das profissões, a 

responsabilidade social das associações e ordens profissionais, permeiam questões 

relacionadas à conquista da confiança pública, por conta do seu papel representativo 

(Rodrigues, 2012). A importância dessas entidades, no contexto do profissionalismo, está 

ligado pela delegação das competências do próprio Estado, nas funções relativas ao controle, 

acesso e exercício da profissão, através da definição dos conteúdos profissionais e das 

competências de formação, bem como da manutenção permanente da autonomia profissional.  

Com base no posicionamento de autores como Diniz (2001); Carvalho (2006); 

Oliveira Neto e Kurotori (2009); Rodrigues (2002; 2012); Tardif (2013) e Moreira (2013) 

torna-se perceptível a divisão de poderes e atribuições, entre as instituições que diplomam os 

futuros profissionais - universidades, institutos e faculdades - em relação às associações, 

ordens e conselhos profissionais. De acordo com Carvalho (2006), a intervenção destas 

últimas no espaço das chamadas “escolas”, tem sido objeto de fortes críticas, além de haver a 

                                                 
25 O termo currículo origina-se da palavra latina currere. Refere-se à carreira ou um percurso que deve ser realizado. Para os leigos, algo 
como um conjunto de matérias estudadas pelos alunos de um determinado nível de ensino (Campos & Lemes, 2011).  
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violação da separação de poderes que devem existir entre formação acadêmica, de 

incumbência das universidades e a atuação profissional, de competência das associações e 

demais organismos profissionais.  

Sobre essa questão, Rodrigues (2012) refere que um dos problemas está relacionado 

ao longo período de tempo em que prevaleceu a convicção de que a atribuição na definição 

dos códigos deontológicos e a instituição dos mecanismos de autorregulação eram suficientes  

para a defesa do interesse público. No entanto, a percepção atual é de que se faz necessário 

discutir e instituir novos mecanismos para o controle externo das profissões, tanto na ética 

dos negócios quanto na ética da própria contabilidade (Rodrigues, 2012; West, 2016).  

Todavia, os profissionais, em muitos casos, vêem tais controles como ameaças à autoridade e 

à confiança nas profissões, resultando em conflitos sociais.  

Por outro lado, em razão dos recentes esforços das ocupações, inclusive com a 

utilização de diversas estratégias para alcançar o status de ordens profissionais, a retomada da 

questão do ensino se mostra importante. Conforme Veloso, Freire, Oliveira e Lopes  (2012), 

tradicionalmente, o sistema de ensino constitui a plataforma única e necessária para que o 

futuro profissional possa assegurar a credenciação dos saberes profissionais. Veloso et al. 

(2012) entendem que as ordens profissionais têm exercido o controle, tanto direta quanto 

indiretamente, sobre os conteúdos formativos dos acadêmicos, além dos demais requisitos do 

credenciamento profissional. Essa relação entre os dois sistemas de credenciamento tem 

resultado no fechamento profissional em forma de círculo vicioso, aspecto questionável, visto 

que tende a alimentar formas de corporativismo nefastas ao interesse público. 

A atuação primordial das ordens e conselhos profissionais passa ao largo do controle 

e verificações em relação à formação acadêmica dos futuros profissionais, cujo papel está 

entregue às IES, mesmo que o título acadêmico esteja oficialmente acreditado, cabe às ordens 

profissionais, enquanto ultima reserva das competências, ampliar determinados 

conhecimentos, mesmo após a formação acadêmica (Carvalho, 2006). Nesse contexto, as 

ordens profissionais emergem como stakeholder controlador, em relação às universidades, 

pois podem determinar os rumos de uma profissão, sem que entrem em acordo com as IES, as 

quais formam profissionais ligados a esta ordem profissional (Mainardes, 2010). Uma vez 

registrados na respectiva ordem, os afiliados recebem formação adequada, no âmbito da 

deontologia profissional, em relação aos aspectos legais e às boas práticas necessárias ao 

exercício profissional, funções que não fazem parte das competências da universidade.   

Visto a necessidade de mais debates, incluindo na pauta a importância social do 

trabalho dos profissionais, algo que os próprios têm deixado de lado, destaca-se a afirmação 
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de Brint (1994), em favor do desenvolvimento dos valores profissionais e com destaque às 

associações profissionais, da importância das universidades e dos intelectuais. Isso reforça a 

importância das prerrogativas das associações, ordens e conselhos profissionais, enquanto 

entidades que garantem a independência das profissões que representam. Assim, cabe 

analisar o papel e a atuação das IES, pois transferem um corpo de conhecimentos aos 

acadêmicos, visando diplomar os futuros profissionais.   

 

3.1.7 Instituições de formação profissional   

 

 Para alcançar o status de profissional, além dos conhecimentos inerentes, o 

candidato deve cumprir com outros requisitos, entre os quais estão as credenciais na forma de 

grau. Tradicionalmente, o corpo de conhecimentos exigidos resulta de formação acadêmica 

em nível superior, sendo que, em alguns países, entre estes o Brasil, para determinadas 

profissões há uma exigência adicional, na forma de uma prova de conhecimentos, aplicada 

pela respectiva ordem ou conselho profissional (Pinheiro de Sá & Neco, 2015).  

Em tese, as características essenciais das profissões têm como base a conexão entre 

atividades exercidas (tarefas), para as quais há procura no mercado; a formação obtida junto 

ao sistema educacional e que qualifica o indivíduo para tal; o acesso privilegiado dos 

trabalhadores formados e qualificados para o desempenho de tais tarefas, o que termina por 

institucionalizar a relação entre o sistema de ensino superior e o mercado de trabalho 

(Freidson, 1988; Rodrigues, 2002; Gonçalves, 2007). 

 Dessa forma, são as instituições de formação, universidades, centros universitários, 

faculdades e institutos educacionais, que fornecem os conhecimentos e certificam as 

competências técnicas dos profissionais, além de sustentar a sua capacidade de resolver 

problemas, reais ou imaginários, em nome de seus clientes (Muzio et al., 2011).  Ademais, 

em seu papel está o processo que leva o indivíduo ao status de profissional, visto que 

fornecem, aos acadêmicos, as credenciais necessárias para o acesso.  

  

3.1.7.1 Universidades: história, aspectos legais e contexto atual 

 

 A universidade, desde a sua criação, ainda no século XII, tem se dedicado ao 

conhecimento e sua origem remonta às escolas medievais, como instituições de ensino 

voltadas para monges e sacerdotes, com o principal objetivo de aprofundar a educação 

recebida nas escolas religiosas (Durham, 1989; Souza, 1997). Ao longo do tempo, a 
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universidade sofreu influências que moldaram suas características como instituição de ensino 

e, no ocidente, nasceu patrocinada pela Igreja Católica. Posteriormente, recebeu  o amparo da 

realeza, o que resultou em atuação livre e autônoma. Na atualidade, é considerada uma 

organização relevante para a sociedade e pelos acadêmicos que diploma (Mainardes, 2010).    

 Em relação à importância enquanto instituição, na atualidade a universidade é, 

reconhecidamente, um fator chave para o desenvolvimento econômico e social, pela sua 

capacidade em educar as pessoas, produzir conhecimento e promover a inovação na 

sociedade (Capacchi, Moretto, Vancin, & Padilha, 2007). Nascidas na idade média, as 

universidades são contemporâneas do chamado renascimento intelectual, sendo que as duas 

primeiras instituições de que a história tem registro são as de Paris e Bolonha. Ambas se 

constituíram pela ação de mestres e discípulos, reunidos corporativamente, entre os anos de 

1150 e 1200 e sua atuação estava voltada a poucos cursos como teologia, direito, medicina e 

artes liberais (Charle & Verger, 1996). Suas principais características eram a espontaneidade 

e a ampla autonomia de sua estrutura e funcionamento e sofreram modificações quando, no 

século XIII, tanto o papa quanto o imperador resolveram instituir suas próprias universidades.   

Ao longo do tempo, surgiram novas instituições em toda a Europa, enquanto que nas 

mais antigas, ocorriam mudanças. Na Alemanha, Humboldt redesenhou a universidade de 

Berlim, fazendo com que se voltasse à pesquisa. Na França, com o modelo das Grandes 

Escolas, o objetivo estava em formar uma elite profissional qualificada, composta de 

engenheiros, médicos, administradores públicos, professores e advogados. Na Inglaterra, a 

atualização das universidades foi no sentido de motivá-las à preparação de quadros 

administrativos voltados à ação política interna e à sustentação do Império (Souza, 1997; 

Bonzanini, 2009). Essas mudanças resultaram em novas estruturas, a ponto de se criarem 

modelos nacionais, hoje, havidos como padrões na história do ensino superior.   

A expansão do ensino superior para além dos limites da Europa acabou por mostrar 

uma nova mudança no ambiente das universidades: a do ensino superior em massa nos EUA, 

no momento em que este, dominado pela burguesia, começa a dar lugar a um ensino ao qual 

tinham acesso as classes médias, sem capital intelectual e recém-chegadas à América (Charle 

& Verger, 1996). 

Quanto a Portugal, a história da universidade pode ser vista tanto a partir da 

Universidade de Coimbra, quanto da Universidade de Lisboa e tem origens antigas e 

baseadas no pedido ao Papa Nicolau IV, em 1288, para a criação de um Estudo Geral em 

Lisboa, assinado pelos abades dos Mosteiros de Alcobaça, Santa Cruz de Coimbra e S. 

Vicente de Lisboa, além dos superiores de igrejas e conventos do Reino. Esse documento 
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solicitava a fundação de um “Estudo Geral” e aquelas instituições religiosas garantiam o seu 

financiamento. A sede da Universidade variou até 1537 e, neste intervalo de tempo, esteve 

em Lisboa ou Coimbra, quando foi transferida definitivamente para Coimbra, permanecendo 

como instituição única no país (Universidade de Coimbra, 2015).  

Somente no século XIX, em Lisboa, foram reaparecendo os estudos superiores: a 

Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa (1836), a Escola de Farmácia (1836), a Escola 

Politécnica (1837) e o Curso Superior de Letras (1859). Foram estas quatro escolas que a 

Constituição Universitária, de 19 de Abril de 1911, mandou reunir na Universidade de Lisboa 

(criada por Decreto de 22 de Março de 1911), alterando suas denominações para as 

conhecidas atualmente. Posteriormente, ocorreram alterações nessas faculdades, além da 

anexação de outras instituições, como o Instituto Bacteriológico de Câmara Pestana, do 

Instituto Geofísico do Infante D. Luiz, do Instituto de Orientação Profissional, do Museu 

Nacional de História Natural (englobando o Museu de Bocage, Museu e Jardim Botânico e 

Museu Mineralógico e Geológico) e do Museu de Ciência (Universidade de Lisboa, 2014).   

Na América Latina, o sistema universitário da Espanha foi introduzido desde o 

início do século XVI. Segundo Charle e Verger (1996), as mais antigas fundações foram as 

de São Domingos em 1538, Lima e México em 1551. Em maioria, foram constituídas por 

decreto real e quase sempre controladas por ordens religiosas, em que o ensino principal era 

de Teologia e Direito Canônico. Eram, claramente, fundações coloniais e missionárias e em 

torno de vinte delas foram instaladas nas colônias espanholas, antes da independência. 

Ao contrário das colônias de língua espanhola, onde as universidades surgiram a 

partir de decretos reais, na colônia portuguesa a sua implantação foi barrada. Foi necessária a 

mudança da Família Real Portuguesa para o país, para que as primeiras escolas superiores 

começassem a surgir. O sistema implantado foi fragmentado em escolas de ensino superior e, 

conforme Souza (1997, p.19), “as primeiras sementes de ensino de grau superior foram 

lançadas por D. João, ao assinar os atos que criaram as escolas médico-cirúrgicas na Bahia e 

Rio de Janeiro, em 1808”.  

A partir da iniciativa do Príncipe Regente várias instituições foram criadas, voltadas 

ao ensino da Medicina, Engenharia Militar, Desenho, Artes e Arquitetura, as quais atuavam 

na forma de cursos superiores (Souza, 1997; Bonzanini, 2009). Todavia, até o século XIX, 

esses cursos existentes no Brasil eram de natureza pouco universitária, profissionalizantes e 

oferecidos em faculdades que atuavam de forma isolada.   

Após o advento da República, intensificaram-se os esforços para a criação da 

primeira universidade brasileira, até que, em 1920, ocorreu a implantação da Universidade do 
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Rio de Janeiro, através do Decreto nº. 13.343, de 7 de setembro daquele ano. Foi organizada 

mediante a reunião de cursos superiores existentes na cidade: a Escola Politécnica, a 

Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito (Souza, 1997). Isso possibilitou a criação de 

outras importantes instituições, como a Universidade de São Paulo - USP, através do Decreto 

nº. 6.283, de janeiro de 1934, considerado um marco na história do ensino superior no Brasil.  

No contexto legal, a Lei nº. 9.394/1996 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, normatizou a educação no território brasileiro, quando se confirmou a 

descentralização do ensino superior no Brasil. A última atualização deste texto legal data de 

2013, já em sua 8ª. Edição e alterada pela Lei Ordinária  nº. 12.796  (Brasil, 2014). 

 Quanto às instituições de ensino no Brasil, a LDB, no artigo nº. 19, classifica-as de 

acordo com as seguintes categorias administrativas: públicas, assim entendidas as criadas ou 

incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público e privadas, assim entendidas as 

mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (Brasil, 2014). 

Por outro lado, até meados da década de 1960, a educação superior brasileira era formada, 

basicamente, por IES públicas e instituições confessionais; essas últimas muito mais 

preocupadas com suas ideologias de caráter religioso e suas visões de mundo na educação do 

que com a transformação desse bem público em algo lucrativo (Vannucchi, 2011). 

 Posteriormente, face às dificuldades de acesso à educação superior, longe dos 

grandes centros, foram criadas novas instituições, a partir do interesse da própria sociedade 

(Bonzanini, 2009; Vannucchi, 2011). Por suas diferentes ideologias, não queriam ser 

equiparadas às demais IES do setor privado e uniram forças em torno de seus interesses, 

objetivos e princípios comuns. Como resultado de tais esforços, o termo “comunitário” foi 

incluido no texto da nova LDB, diferenciando IES comunitárias26 e confessionais.  

 Esse modelo de gestão universitária é relativamente novo e a denominação 

“universidade comunitária" é recente na história da educação brasileira, pois só começou a  

difundir-se a partir de 1980 (Vannucchi, 2011). Atuando num setor conhecido como público, 

porém não estatal, o perfil destas IES é diferente das demais instituições de ensino, pois ao 

contrário das universidades públicas, onde os recursos necessários estão previstos em 

orçamento governamental, nas IES comunitárias, estes são, em boa parte, originados das 

mensalidades pagas por seus alunos (Bonzanini, 2009).  

 A importância da formação superior como atributo das profissões e proporcionada 

pelas universidades é apresentada por Greenwood (1957) e Caria (2013), propondo que há 

                                                 
26 As Instituições Comunitárias estão organizadas em nível nacional, desde 1995, através da ABRUC – Associação Brasileira das 
Universidades Comunitárias, associação civil voltada aos interesses das suas mais de 50 afiliadas.  
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uma separação entre profissões reconhecidas e as ocupações menos especializadas, face à 

obtenção de uma habilidade superior, baseada em conhecimentos organizados, em corpos de 

teorias e habilidades intelectuais e práticas. Igualmente, requer a chancela da comunidade, na 

forma de um controle exercido sobre os mecanismos de admissão ao exercício profissional, 

através de títulos e diplomas fornecidos por escolas, reconhecendo a utilidade da profissão. 

 Freidson (1987) e Ahmed (2016) enfatizam a importância da universidade como 

componente da estrutura formal que legitima o processo de profissionalização, além das 

associações profissionais e do Estado e identifica três estados - em tensão permanente - os 

quais utilizam e transformam, cada um à sua maneira, o saber formal: as universidades, os 

educadores e investigadores, enquanto agentes de conhecimento, ao reproduzir e difundir o 

saber formal; os administradores, ao decidir as políticas e a sua prática, simplificando o saber 

formal para transformá-lo em operacional e, por fim, os práticos, que adaptam o saber formal 

às exigências práticas do quotidiano profissional (Santos, 2011). 

 Conforme Cabral (2013), a passagem do primado do ter uma habilitação, um 

certificado, uma qualificação ou uma carteira profissional foi substituído pelo discurso do ser 

competente. Assim, além da formação e do grau acadêmico alcançado, cada indivíduo que 

pretenda ingressar no mercado de trabalho precisa demonstrar sua competência, através de 

comportamentos, conhecimentos e capacidades satisfatórias às situações e aos problemas que 

possam surgir ao longo da sua vida profissional (Ahmed, 2016).  

Via de regra, as competências técnicas e cientificamente fundadas, necessárias ao 

candidato a profissional, são adquiridas através de uma formação longa e ofertada por 

estabelecimentos especializados, muitas vezes em articulação com os grupos ocupacionais. 

Tal articulação, conforme Rodrigues (2012), apresenta-se como um fator estratégico de 

inclusão no espaço acadêmico, o que reforça a afirmação do componente técnico-científico 

da atividade desenvolvida, além de ser condição básica da autonomia profissional.  

 A defesa da qualidade do conhecimento proporcionado pelas universidades, sua 

disponibilização e aplicação na sociedade são considerados pontos fundamentais, tanto para a 

economia quanto para a competitividade das nações (Cabral, 2013). Portanto, ao ingressar no 

mercado de trabalho, os novos profissionais deparam-se com exigências cada vez maiores, 

tais como novas aprendizagens e o domínio de uma série de conhecimentos teóricos, 

científicos, além das competências sociais relacionadas à sociedade moderna.   

 O desenvolvimento típico de profissões modernas resultaram na criação de uma 

ligação estrutural entre os centros de formação, com os EUA  fornecendo o modelo de 

universidade, a França apresentando a Grande Ecole, a Grã-Bretanha com a qualificação das 
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associações e o mundo do trabalho (Larson, 2005). São exemplos de uma estrutura que 

transporta a cultura, em que os modos de integração pelo qual vários ambientes estão ligados 

entre si para formar um grande contexto, nada mais é do que a dinâmica da vida social. No 

entanto, não é somente pelas profissões institucionalizadas que o conhecimento codificado é 

transmitido, com currículos padronizados e um roteiro organizado de aulas e exames, em um 

contexto a ser observado, relativamente aos conhecimentos específicos de cada profissão.  

 Portanto, a articulação entre as profissões, representadas por grupos profissionais e 

associações, e que buscam o fechamento do mercado, as IES e o Estado, resulta na estrutura 

de ensino, de acordo com o ambiente e as particularidades de cada país.   

 

3.1.7.2 Estrutura do ensino superior nos Estados Unidos  

 

  Em se tratando do ensino superior nos EUA, este apresenta algumas diferenças em 

comparação com o sistema brasileiro. Atualmente existem mais de 4.350 instituições que 

concedem diplomas e certificados, com quase 18 milhões de alunos matriculados - número 

muito superior às 977 instituições existentes no ano de 1.900. Em torno de 40% dos alunos 

estão matriculados em cursos superiores, sendo que mais de 50% das instituições são as 

chamadas community colleges e instituições vocacionais de dois anos - Associate Degree e 

conforme a denominação sugere, são instituições voltadas às comunidades, podendo ser 

públicas ou particulares (EducationUSA, 2014).  

 No momento em que o estudante americano conclui o Ensino Médio - o chamado 

High School - e pretendendo seguir seus estudos, ele tem algumas opções e, ao contrário do 

que ocorre no Brasil, não há necessidade de um vestibular e cursos específicos, como 

jornalismo, medicina, física. Assim, o primeiro passo no sistema americano para entrar no 

ensino superior é requisitar a entrada em uma faculdade (college). A seleção é realizada com 

base no currículo do aluno e em diferentes processos de seleção que envolvem entrevista e 

redações, dependendo da instituição (Douglass, 2010; Dall´Ara, 2011).  

Uma particularidade da educação superior nos EUA  está no conceito das 

instituições liberais - The Liberal Arts Philosophy, sendo que a graduação, no país, está 

embasada em tal conceito, o qual oferece uma educação acadêmica. Posteriormente, os 

alunos podem escolher uma área de especialização, conhecida como major  e cursam de 25% 

a 50% das disciplinas em área específica (EducationUSA, 2014). Quanto ao Bacharelado e 

formação de tecnólogos nos EUA, geralmente o curso tem duração de quatro anos, mas pode 

ser concluído em menos tempo. Há, também, o Associate Degree, um programa de formação 
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de tecnólogo, com duração de dois anos e que pode ser utilizado em um programa de 

transferência para uma universidade, onde o aluno conclui os dois últimos anos de estudos.  

Além dessas opções, faculdades e universidades oferecem programas de bacharelado 

com quatro anos de duração e há, nos Estados Unidos, uma imensa dependência da educação 

superior pública, com mais de 75% de todos os estudantes frequentando tais instituições, 

como as universidades estaduais (EducationUSA, 2014; Douglass, 2010). Os outros 20% dos 

acadêmicos estudam em instituições privadas ou independentes, sem fins lucrativos, e o 

restante, estuda em empreendimentos que possuem objetivo de lucro. 

 

3.1.7.3 Ensino superior na Comunidade Europeia e em Portugal 

   

Em relação à Europa, o sistema de ensino e os respectivos graus estão, na atualidade, 

ajustados ao processo de reforma instituído pela Declaração de Bolonha, assinada em 

19/06/1999. Trata-se de um processo de reforma intergovernamental à nivel da Comunidade 

Europeia e assinado pelos ministros responsáveis pelo ensino superior de 29 países europeus, 

inclusive Portugal. O Processo de Bolonha é composto de um total de 47 países, todos 

signatários da Convenção Cultural Europeia, que cooperam de modo flexível, envolvendo 

organizações internacionais e associações europeias que representam instituições de ensino 

superior, estudantes, pessoal especializado e empregadores.  

 O Processo de Bolonha objetiva promover o rosto humano do continente, tornando o 

espaço europeu de ensino mais econômico, dinâmico e competitivo, baseado no 

conhecimento e capaz de garantir um crescimento econômico sustentável, com mais e 

melhores empregos e maior coesão social (Direção Geral de Ensino Superior, 2014; 

Universidade de Coimbra, 2014). Em razão dessa uniformização geral da estrutura de 

diplomas do ensino superior, além da correspondente mobilidade de diplomados dos diversos 

ciclos de ensino, impacta positivamente na abertura, tanto das instituições de ensino e 

formação, como no mercado de trabalho e nas associações profissionais (Rodrigues, 2012).  

O ensino superior em Portugal é composto por instituições de ensino superior 

públicas ou privadas, contemplando Universidades, Institutos universitários, Escolas 

universitárias não integradas em universidades, Institutos politécnicos e Escolas politécnicas 

não integradas em institutos politécnicos (Direção Geral do Ensino Superior, 2014). 

Quanto aos graus, o sistema português prevê a Licenciatura - 1º. Ciclo, com grau de 

licenciado, o 2º. Ciclo, com grau de Mestre e o 3º. Ciclo para o Doutoramento. Para 

licenciados,  o grau é conferido tanto pelas instituições universitárias como pelas politécnicas. 
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Em relação ao número de créditos, o ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado no 

ensino universitário possui 180 ou 240 créditos, com uma duração normal que compreende 

entre seis e oito semestres curriculares. No 1.º ciclo das instituições universitárias ou 

politécnicas, o grau de licenciado é conferido mediante a aprovação em todas as unidades 

curriculares que integram o plano de estudos do curso de licenciatura (DGES, 2014). 

 Sobre o regime geral de acesso ao ensino superior, tanto para o grau de licenciado, 

quanto ao ciclo de estudos de mestrado integrado conducente ao grau de mestre, através do 

regime geral, os estudantes nacionais e estrangeiros devem satisfazer as seguintes condições, 

conforme o Sistema de Ensino Superior Português: obter aprovação em curso de ensino 

secundário ou habilitação nacional ou estrangeira e legalmente equivalente; ter realizado as 

provas de ingresso, exigidas para o curso ao qual se candidata, com a classificação igual ou 

superior à mínima fixada, havendo instituições de ensino superior que aceitam provas ou 

exames estrangeiros, além de satisfazer os pré-requisitos adicionais exigidos, quando 

aplicáveis, para o curso a que se encaminha a candidadura. 

 

  3.1.7.4 Estrutura do ensino superior no Brasil  

 

  O processo de formação superior e o papel das Instituições de Ensino Superior - IES, 

no Brasil, estão vinculados ao fundamento legal previsto no Artigo 43 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB – nº. 9.394/96. Conforme esse texto legal, as IES 

assumem a finalidade de formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento e aptos à 

inserção em setores profissionais, à participação no desenvolvimento da sociedade brasileira 

e colaborando na sua formação contínua (Souza & Vergilino, 2012). A partir da CF de 1998, 

ficou estabelecido que atuam, no país, IES públicas e privadas, através de uma separação 

político-administrativa e de ensino, delegando aos Municípios, ao Distrito Federal, aos 

Estados e à União, as obrigatoriedades em seus diferentes níveis. (Brasil, 2014).   

Por outro lado, o Artigo 207 da CF (Brasil, 2011) expressa que as universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 

devendo obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Durham (1989) refere que, a partir do contido neste artigo da CF, é possível afirmar que a 

universidade possui autonomia para executar essas atividades que lhe são próprias, as quais 

não são realizadas para seu exclusivo interesse, mas constituem um serviço que presta à 

sociedade. Desta forma, o reconhecimento da autonomia não exime as instâncias públicas 

mais amplas da verificação da prestação efetiva desses serviços.  
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Embora a separação das instituições particulares em comunitárias, confessionais e 

filantrópicas, conforme consta no texto da LDB, tanto instituições comunitárias, quanto 

confessionais, podem, desde que atendam aos requisitos legais necessários, atuar como 

entidades filantrópicas (Roth et al., 2013). Além de atuar em ensino, pesquisa e extensão, 

considerados os pilares da universidade, devem ser reconhecidas como sendo de Utilidade 

Pública Federal, Estadual ou Municipal (Galdino & Soares, 2013).  

 No âmbito do ensino superior, a LDB dispõe, no artigo 45, que “A educação 

superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com 

variados graus de abrangência ou especialização” (Brasil, 2014). No entanto, cabe observar 

que o mesmo texto legal prevê, no capítulo III, as particularidades da educação profissional e 

tecnológica. Ademais, no artigo 39 da mesma lei, concomitante ao item III, consta que a 

educação profissional e tecnológica abrangerá os cursos de “educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação”. Portanto, infere-se que o ensino superior no 

Brasil é ofertado por instituições públicas e privadas, oferecendo cursos em diversas áreas do 

saber. Quanto às IES Públicas, estão subdivididas em: universidades, faculdades e institutos 

tecnológicos e as IES privadas estão segregadas em particulares, confessionais, filantrópicas, 

comunitárias, faculdades isoladas e centros universitários (Roth et al., 2013; Brasil, 2014). 

 Cabe ressaltar que, para ser considerada uma universidade, deve atuar em ensino, 

pesquisa e extensão. Por essa razão, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

também são considerados como universidades, na atual configuração do ensino superior no 

Brasil (Galdino & Soares, 2013). Além de tais particularidades, a redação dada no artigo 44 

da LDB, em relação à abrangência do ensino superior no Brasil, devide-se em cursos 

sequenciais por campo de saber, em diferentes níveis de abrangência, oferecido pelas IES, 

desde que os candidatos tenham concluído o ensino médio ou equivalente e cursos de 

graduação, igualmente abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente, concomitante à classificação no processo seletivo (Brasil, 2014). 

 A partir do contido no texto legal da atual LDB, o principal requisito para o 

candidato a ingressar em curso superior de graduação, ou em curso superior tecnológico, está 

na exigência em concluir o ensino médio ou equivalente. Conforme o texto do artigo 44 da 

mesma lei, há a necessidade da classificação em processo seletivo (Assis & Bonifácio, 2011).  

Atendendo tais requisitos, o acadêmico ingressa em uma instituição educacional diferente da 

educação básica, face à possibilidade em desenvolver pesquisa e extensão, juntamente com o 

ensino.  
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 Quanto à duração mínima dos cursos de graduação, bem como os conteúdos e perfil 

profissional esperado para os diplomados, obedecem ao contido nas Resoluções emitidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, como a Resolução CNE/CES 10, de 16/12/2004, que trata 

das particularidades para o curso de Ciências Contábeis. A Resolução nº. 02, de 18/06/2007, 

normatiza a carga horária mínima e demais procedimentos para a integralização e duração 

dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial (Brasil, 2004; 2007).  

 O texto legal que trata do tempo mínimo de duração dos cursos de bacharelado no 

Brasil e que é equivalente ao 1º. Ciclo em Portugal, divide-os em cinco grupos, conforme a 

Resolução nº.02/2007, a saber: grupo A - mínimo de 2.400h e tempo mínimo para 

integralização de três ou quatro anos; grupo B - carga horária mínima de 2.700h e tempo 

mínimo de integralização de três e meio ou quatro anos; grupo C - carga horária mínima entre 

3.000h e 3.200h, com tempo mínimo de quatro anos; grupo D - carga horária mínima entre 

3.600h e 4.000h e limite mínimo de cinco anos para integralização; grupo E – com carga 

horária mínima de 7.200h e o limite mínimo para integralização de seis anos (Brasil, 2007). 

Ainda, o mesmo texto prevê que a integralização distinta das previstas nos respectivos grupos 

poderá ser praticada, desde que o Projeto Pedagógico do Curso justifique a sua adequação.  

Especificamente, quanto ao curso de Ciências Contábeis, está enquadrado no grupo 

C - com mínimo de 3.000 horas e duração mínima de quatro anos. Por outro lado, em relação 

à formação do futuro contador, a Resolução CNE/CES de 2004 apresenta os princípios 

norteadores exigidos para a graduação deste profissional, os quais contemplam, basicamente, 

a compreensão das questões científicas, técnicas e sociais, em âmbito nacional e 

internacional, o domínio das responsabilidades funcionais, como auditorias, perícias, 

arbitragens e outras informações financeiras, patrimoniais e governamentais (Brasil, 2007). 

No texto há, também, referência à capacidade crítico-analítica de avaliação, em relação às 

implicações organizações e da tecnologia da informação. 

 Outro ponto que merece destaque, previsto na Resolução CNE/CES nº. 10/2004, 

refere-se ao domínio e utilização das inovações tecnológicas, atualmente presentes e 

necessárias à atuação do contador no Brasil. Quanto ao papel das Instituições de Ensino 

Superior – IES – no Brasil, já fundamentado nesta tese a partir da LDB 9.394/96, estas 

assumem a finalidade de formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira e colaborar na sua formação contínua (Souza & Vergilino, 2012). Assim, é por 

meio das matrizes curriculares que as IES ajustam as disciplinas ministradas no curso, 
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organizadas em conteúdos que buscam suprir as necessidades da sociedade e que demandarão 

os conhecimentos desses profissionais. 

   No atual quadro da profissão contábil no Brasil, mais de 315.000 contadores 

possuem registro ativo junto aos respectivos Conselhos Regionais. Terceira profissão liberal a 

obter seu reconhecimento no país, os futuros contadores podem obter sua formação em mais 

de 1.000 cursos superiores, em todos os estados da Federação (CFC, 2015). As maiores 

ofertas estão nas regiões sudeste e sul do país, notadamente nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul e o último censo realizado pelo CFC, em 2010, 

demonstra que há um contador para cada 678 habitantes do Brasil. 

 A necessidade em desenvolver profissionais competentes e em consonância com as 

exigências do mercado é um dos principais objetivos da educação contábil, previsto, 

inclusive, pelo International Federation of Accountants, em 2010, por meio do International 

Education Standards Board – IAESB, em que a competência é definida como a capacidade 

em desempenhar um papel, segundo determinado padrão de referência (Ott, Cunha, 

Cornachione Junior, & de Luca, 2011). Portanto, um contador deve atuar com os 

conhecimentos e qualificações necessárias, além dos valores e atitudes éticas, previstos no 

respectivo código profissional.  

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV - PROFISSIONALIZAÇÃO DOS CONTADORES: PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL 

 

 Este capítulo inicia com a apresentação de aspectos históricos do surgimento da 

contabilidade, a transição para o período em que dá os primeiros passos como profissão, sua 

consolidação e estágio atual, em termos mundiais. 

  

    4.1 A PROFISSÃO CONTÁBIL E A PROFISSIONALIZAÇÃO  DOS    
          CONTADORES  
 
 
 Reconhecida como profissão há menos de 160 anos, na Europa, a contabilidade 

obteve seu status com legitimidade e esforço, onde o Estado desempenhou um papel 

significativo no seu desenvolvimento enquanto profissão (Baker, 2012; Sangster, 2014). A 

construção da profissão contábil teve seu embasamento no domínio do conhecimento que 

envolve o discernimento e a compreensão, sendo que os contadores possuem privilégios bem 

próprios do status profissional, inclusive o monopólio da profissão. Assim, adquiriu direito 

de autoregulação, recompensas financeiras, prestígio social e demais prerrogativas. 

 A ciência contábil e a forma de controlar o patrimônio de pessoas e entidades são tão 

antigas quanto o homem. Tendo evoluído ao longo da civilização, o desenvolvimento da 

contabilidade está ligado aos registros do comércio, cujas evidências demonstram que por 

volta dos anos de 1200 já era utilizada, através do método de partidas simples (Iudícibus, 

2015; Lopes de Sá, 2010). Muito antes disso, os escribas já atuavam nos templos, controlando 

riquezas e com o passar do tempo essa organização social gerou a divisão da sociedade em 

diferentes classes. (Buesa, 2010).  

 Posteriormente, em 1494, Luca Paccioli apresentou ao mundo o método das partidas 

dobradas, com débitos e créditos evidenciando a situação patrimonial. No entanto, é notório 

que bem antes desse novo ciclo da contabilidade, a ciência contábil tenha sido objeto de 

estudos, notadamente na Itália, considerado o país de onde emergiu como ciência que estuda 

e controla o patrimônio das entidades. 

 
4.1.1 A contabilidade no contexto histórico    

 

 A utilização de técnicas de irrigação pelos povos primitivos resultou no surgimento 

de excedentes de produtos agrícolas. Como consequência desse novo processo, uma parte da 
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população passou a ser empregada em processos de comércio e manufatura, demarcando o 

início do período da urbanização. Buesa (2010) refere que, ao iniciar-se o ciclo da 

urbanização, surgiu também uma classe governante, a qual foi enriquecendo por conta da 

exploração do trabalho, da cobrança de impostos e mediante o controle militar, político e 

religioso.  

 Até o século XVIII, as teorias contábeis eram praticamente as mesmas consideradas 

no trabalho pioneiro de Lucca Pacioli: um livro impresso, versando sobre aritmética e que 

continha apenas um tratado, composto por 36 capítulos, falando sobre a parte contábil, sendo 

a distinção IX, tratado XI, denominado Tractarus de computis et scripturis, que tratava do 

processo das partidas dobradas, conhecido na época como Método de Veneza (Eckert, 2013).  

 Conforme Buesa (2010), do tratado apresentado por Pacioli, emergiram os principais 

legados para a contabilidade, entre os quais a definição de inventário e orientações de como 

realizar os registros; a organização dos lançamentos contábeis no memoriale (livro no qual as 

operações eram registradas à medida que iam ocorrendo), no giornale (livro diário) e no 

quaderno (livro razão) e a autenticação desses livros como meio para evitar fraudes nos 

registros; o registro de despesas e receitas e uma proposta sobre o resultado financeiro a ser 

elaborado ao final do ano; o confronto entre os lançamentos do razão e do diário; o sistema 

de partidas dobradas, entre outros, evidenciando, primeiro, o devedor e depois o credor.

 Iudícibus (2015) e Eckert (2013) reforçam a tese de que o primeiro registro 

completo de um sistema de escrituração por partidas dobradas é do período da Renascença, 

tendo como local a cidade de Gênova, na Itália. O livro do Frei Pacioli, Summa de 

arithmetica, geométrica, proportioni et proportionalitá, além de propor uma estreita ligação 

com a matemática, incluia uma seção sobre o sistema de partidas dobradas e apresentava o 

raciocínio que se baseava nos lançamentos contábeis. 

 Sobre as atividades de Pacioli, Lee (2013) refere que o mesmo era teólogo e 

matemático com experiência mercantil, tendo escrito diversos livros, além de Summa de 

arithmética, o qual continha um capítulo intitulado "Particularis de computies et Scripturis". 

Atuando como matemático e professor, sob o patrocínio de influentes famílias italianas e 

mediante o uso de uma invenção recente, a imprensa, os conhecimentos do frade passaram a 

ser divulgados aos comerciantes, proprietários, professores e estudantes. Ainda, conforme 

Lee (2013), os conhecimentos de Pacioli, em formato de livro, foram parte de uma revolução 

pedagógica envolvendo a apresentação ordenada e eficiente de matérias que, mais tarde, 

foram usadas no controle gerencial das organizações. 
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 Concomitante ao surgimento dos primeiros livros, em substituição aos elementos 

rudimentares de controle, emergem as primeiras regras e princípios, resultantes do fomento 

econômico da época (Borges, Rodrigues, Dantas, & Gomes, 2013). Assim, as partidas 

dobradas, conforme apresentado por Pacioli, tinham como princípio básico que cada registro 

fosse composto por dois lançamentos: um indicativo da origem do valor em questão e, 

simultaneamente, outro alusivo ao seu destino (Hastings, 2010; Lee, 2013). No entanto, as 

primeiras experiências visando uma exposição sistematizada para a Contabilidade ocorreram 

bem depois da publicação das primeiras obras que trataram do modelo de Pacioli.  

 De acordo com Iudícibus (2015) e Eckert (2013), a preocupação dos primeiros 

autores estava em descrever e apresentar exemplos de como registrar transações em livros 

contábeis através de partidas simples ou dobradas. A Contabilidade, para eles, deveria 

preocupar-se especialmente com o processo de escrituração e com as técnicas de registro 

através dos sistemas de contas. Tendo como referência autores como Hendriksen e Breda 

(2007) e Lopes de Sá (2010), infere-se que o desenvolvimento do pensamento contábil está 

dividido em quatro períodos:  

 

Quadro 4.01 – Desenvolvimento do pensamento contábil 

Períodos Desenvolvimento 

1º. Mundo Antigo parte do início da civilização até o ano de 1202, quando foi apresentado o Liber 

Abaci27 (Livro do Ábaco), do italiano Leonardo Fibonacci. Esse primeiro 

período abrangia a Antiguidade e uma parte da Idade Média; 

2º. Sistematização período compreendido entre 1202 e 1494, quando foi publicada a obra de 

Pacioli; 

3º. Literatura  de 1494 até 1840, fase que compreende a Renascença e a Revolução Industrial. 

Foi o período em que as Ciências Contábeis firmaram seu papel de controlar as 

riquezas do Novo Mundo; 

4º. Científico a partir de 1840, quando o contabilista público Francesco Villa apresenta a obra 

La Contabilitá Applicatta ale administrazione Private e Pubbliche.  

 

Fonte: adaptado de Hendriksen e Breda (2007) e Lopes de Sá (2010).  
  

 A atuação de Villa, a partir de 1840, extrapolou os conceitos tradicionais da 

contabilidade, ao afirmar que escrituração e atividades de guarda livros poderiam ser 

                                                 
27 No Liber Abaci - 1202, Fibonacci apresentou o chamado método dos hindus - modus Indorum, atualmente conhecido como algarismos 
arábicos, onde se incluía a numeração utilizando os dígitos de 0 a 9. A obra de Fibonacci demonstrou a importância prática do novo sistema 
de numerais, aplicando-o, inclusive,  à contabilidade comercial, na conversão de pesos e medidas, em cálculos de juros, taxas de câmbio e 
outras aplicações. Esse novo sistema de sinais numéricos, após sua apresentação, substituiu o não mais oportuno sistema de algarismos 
romanos (Eckert, 2013; Iudícibus, 2015). 
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exercidas por qualquer pessoa com um mínimo de inteligência. Para ele, contabilidade era 

algo mais amplo, visto que envolvia o conhecimento da natureza, das leis, dos detalhes e das 

normas e práticas que regem a matéria administrada, ou seja, o patrimônio das entidades. O 

Quadro 4.02, a seguir, evidencia as principais contribuições à história da contabilidade. 

 

Quadro 4.02 - Pensadores e contribuições à história da contabilidade 

Ano Autores e contribuições 
1.202 Publicação dos Liber Abaci, de Leonardo Fibonacci. Tratava-se de um compêndio sobre cálculo 

comercial e que demarcou, conforme Federigo Melis, o limite entre a era da contabilidade Antiga 
e contabilidade Moderna. 

1340 O Italiano Francesco di Balduccio Pegolotti escreve La pratica della mercatura. Na forma de 
uma enciclopédia do comerciante da época, foi tida como fundamental para a análise da evolução 
da contabilidae e dos usos e costumes comerciais. 

1458 Lançamento da obra Della mercatura et del mercante perfetto, de autoria de Benedetto Cotrugli. 
Esse trabalho foi visto como uma etapa fundamental da história da contabilidade. 

1494 Luca Paciolli lança, em Veneza, a obra Summa de aritmetica geometria, proportioni et 
proporgionalitá. No livro, se distingue - para a história da contabilidade, o Tractatus de computis 
et scripturis, um marco na evolução da contabilidade.   

1558 Ano do lançamento, por Alvise Casanova, de uma obra com título longo e até estranho: Spechio 
lucidissimo nel quale si denovo essere deffinito tutti i modi, et ordini de scrittura, che si deve 
menare nelli negoziamenti della mercantia, cambii, recambii, con li loro corrispondentie, 
disgarbugliando, et illuminando l´intelletto a´ negotianti, opera non piu veduta. Apesar disso, foi 
considerado - na época, um trabalho importante.  

1586 Trabalho de Angelo Pietra que traz, pela primeira vez, conteúdos sobre previsões orçamentárias. 
A obra, intitulada Indirizzo degli economi o sia ordinatissima instruttione da regolatamente 
formare qualunque scrittura in un libro doppio, traz a aplicação do método contábil na 
administração de um convento. 

1636 Ludovico Flori publica Tratato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo esemplare. 
Esse estudo alcança o ponto mais alto da contabilidade italiana até o século XIX. Tinha como 
finalidade descrever a aplicação do método das partidas dobradas aos mosteiros. 

1803 Obra de Niccolo D´Anastasio - La scritura doppia ridotta a scienza, onde está demonstrado, pela 
primeira vez, o caráter científico da contabilidade 

1838 Trabalho considerado precursor da teoria econômica das contas, intitulado La scienza dei conti 
ossia l´arte di tenere i libri e compilare i bilanci di ogni azienda e escrito por Giuseppe Crippa. 

1840 Obra que marca o início da contabilidade científica: La contabilitá applicata alle administrazioni 
Private e Plubbliche, publicada por Francesco Villa.   

1867 É editado por Francesco Marchi I cinquencontisti, ovvero la ingannevole teoria che viene 
insegnata intorno il sistema di scritture a partita doppia e nuovo saggio per la facile 
intgelligenza ed applicazione di quel sistema. Traz a teoria personalista das contas, em quatro 
categorias: do proprietário, do administrador, dos consignatários e dos correspondentes. 

1873 Giuseppe Cerboni publica Primi saggi di logismografia e, em 1.886, escreve aquele que é 
considerado seu melhor trabalho: La ragioneria scientifica e le sue relazione com discipline 
amministrative e sociali, in due volume. Aprofundou a teoria personalística das contas, antes 
apresentada por Marchi. Seu trabalho é considerado uma das obras-primas da contabilidade. 

1891 Fabio Besta publica o primeiro volume e parte do segundo, do seu trabalho: La regioneria. A 
edição completa, foi apresentada em 1909-1910. Considerado um vulto da contabilidade, deu 
início à era do controle. Teve inúmeros seguidores, entre os quais destaca-se Vittorio Alfieri, 
Francesco de Gobbis, Vincenzo Vianello, Pietro Rigobon e Pietro D´Alvise.  Igualmente 
importante, o trabalho de Emanuele Pisani, que apresentou, em 1880, La statmografia applicata 
alle aziende private e La statmografia, applicazione alle aziende pubbliche - em 1886.  

Fonte: adaptado de Iudícibus (2015) e Eckert (2013). 
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 Tomando a Itália como berço inicial, os estudos envolvendo a contabilidade deram 

origem a três escolas do pensamento contábil: a Escola Lombarda, chefiada por Francisco 

Villa; a segunda, chamada de Escola Toscana, chefiada por Giusepe Cerboni; e a terceira, a 

Escola Veneziana, por Fábio Bésta (Iudícibus, 2015). Embora o século XVII tivesse sido o 

berço da era científica e Pascal já havia inventado a calculadora, a ciência da Contabilidade 

ainda se confundia com a ciência da Administração e o patrimônio se definia como um 

direito, segundo postulados jurídicos. À medida que ocorria a expansão do comércio, com o 

acúmulo de riquezas, a negociação individual foi sendo substituída pela forma de 

representação e associações. Assim, na sociedade silenciosa, denominada commenda, o 

capital fornecido pelo sócio inativo era tido como um empréstimo ao sócio ativo - o tractator  

(Hendriksen & Breda, 2007). Tal esquema, além de alavancar as atividades mercantis, 

evitava o pagamento de juros, prática censurada pela igreja da época. Ademais, a distinção 

entre pessoas físicas e jurídicas, com o reconhecimento da firma como entidade separada e 

diversa das pessoas em relação aos proprietários, foi importante no desenvolvimento da 

contabilidade, por exigir a prestação de contas, face ao sócio que não participava das 

atividades cotidianas da empresa. 

 A partir da Itália, a contabilidade disseminou-se por toda a Europa. No entanto, 

algumas das ideias apresentadas na época não apresentavam aplicabilidade prática e essa 

fragilidade, conforme Eckert (2013), aliada ao excessivo culto à personalidade, não amparada 

por uma pesquisa indutiva de vulto, produziu trabalhos repetitivos e excessivamente teóricos. 

Houve, conforme o mesmo autor, algumas excessões, como a obra Storia della ragioneria, 

apresentada por Federigo Melis, ainda na primeira metade do século XX, e considerada um 

clássico de contabilidade e pesquisa profunda. Mesmo assim, nesse período, os estudiosos da 

contabilidade italiana terminaram em um isolamento cultural, quando a academia esteve 

apoiada e protegida pelo paradigma italiano da Economia Aziendale (Lai et al., 2015).  

 Além da falta de amparo em pesquisas, outros fatores contribuíram para que a escola 

italiana fosse perdendo força, substância e ímpeto. Iudícibus (2015) e Eckert (2013) 

destacam, como principais defeitos da escola italiana: a excessiva ênfase na teoria das contas, 

o que inviabilizada a flexibilidade necessária à contabilidade gerencial; demasiada 

preocupação com a ciência, sem levar em conta as necessidades informativas dos inúmeros 

usuários da informação contábil e a queda do nível de ensino das principais faculdades 

italianas, decorrente do excesso de alunos, baixa remuneração dos professores e pouca 

pesquisa de campo. Esse conjunto de fatores, impactando de forma desfavorável, fez com que 

a partir de 1920, face à ascensão econômica e cultural dos Estados Unidos, quando surgiram 
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gigantescas corporações (no início do século XX), a influência norte-americana chegasse à 

supremacia sobre a escola italiana (Eckert, 2013; Teodoro, Espejo, Scherer, & Barros, 2011).  

Outra influência positiva na contabilidade norte-americana decorreu da herança inglesa no 

campo da auditoria, algo pouco valorizado no contexto da escola italiana. Todavia, há que se 

considerar o que refere Iudícibus (2015), visto que, juntamente com o poderio político e 

econômico norte-americano é preciso adicionar as contribuições de pesquisa e estudo, 

sobretudo de Hatfield, Littleton, Paton, Sprouse, Moonitz, Anthony e Horngreen.  

 No contexto normativo que emana das ordens profissionais delimita-se o campo e a 

atuação do contador, enquanto profissão regulamentada, seus atributos e prerrogativas. 

Todavia, até chegar ao status atual, um longo caminho foi percorrido, desde que os primeiros 

profissionais escoceses fundaram sua associação profissional, cuja prática associativista 

instalou-se em toda a Grã-Bretanha, em parte da Europa e nos Estados Unidos.  

 Os Estados Unidos, por sua posição como maior mercado de capitais do mundo, 

além de herdar muitas práticas contábeis da Inglaterra, desde o início apoiou as pesquisas na 

área contábil. Essa prática terminou por abrigar muitos órgãos associativos da classe, havidos 

como responsáveis pela edição de normas contábeis que influenciam o resto do mundo 

(Niyama, 2010). Quanto à Grã-Bretanha, é notória sua contribuição para a auditoria e a 

normatização contábil, o que resultou  na profissionalização do contador com vinculação à 

influência anglo-saxônica ou ao modelo da Europa Continental (Bonette, 2014).  

 Desde o seu início, a contabilidade sempre esteve muito próxima e acompanhando o 

ambiente de negócios. Da mesma forma, a partir da Revolução Industrial, sofreu adaptações 

para atender aos novos conceitos, como custos e depreciação, inerentes à atividade fabril. 

Willmott (1986) observa que o aparecimento da contabilidade coincidiu com a divisão social 

e técnica do trabalho, no seio da sociedade industrial, onde as lógicas de acumulação, a 

competitividade, eficiência e a responsabilidade ampliaram a demanda para padrões mais 

elevados, com técnicas complexas e especializadas.  

 

4.1.2 Primeiras associações profissionais: a busca do reconhecimento e status   

 

 Seguindo um processo de deslocamento do desenvolvimento econômico da Europa 

continental para a Inglaterra, resultante de seu pioneirismo no processo de industrialização, 

novas necessidades ligadas aos controles nas entidades são apresentadas, o que promoveu a 

consolidadação do modelo anglo-saxônico (Borges et al., 2013; Willmott, 1986). Igualmente 

ao que ocorreu na Europa Continental, a Itália foi o berço das inovações da contabilidade, 
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durante o longo período em que suas cidades-estados tiveram forte influência na economia. A 

Inglaterra e, posteriormente, os Estados Unidos, são os territórios influentes do 

desenvolvimento da contabilidade contemporânea.  

 A formação das primeiras organizações profissionais, inicialmente em Edimburgo e 

posteriormente em Glasgow, não tiveram origem em um desejo dos contadores em elevar seu 

status, alcançar novos privilégios ou promover monopólios (Walker, 2004). O que ocorreu, 

na realidade, foi a mobilização desses profissionais, já com elevado status e prestígio, contra 

os desafios de poderosos grupos mercantis, sediados em Londres. Além do que, a 

organização da classe em uma associação serviu para aumentar a consciência do grupo e 

consolidar sua identidade, durante os confrontos ideológicos frente às partes hostis, como os 

poderosos grupos mercantis. 

 

 4.1.3.1 Fatores impactantes e restrições iniciais à criação da profissão contábil 

 

 O surgimento da profissão contábil possui estreita ligação com a eliminação das 

restrições que impediam a criação de sociedades empresariais (Baker, 2012; Miranti, 2014). 

Embora houvesse significativa necessidade de capitais no período da Revolução Industrial e 

no início do século XIX, impedimentos jurídicos restringiam a formação de empresas de 

responsabilidade limitada, inibindo a formação destes capitais, bem como o crescimento da 

profissão contábil. 

 No período que compreende boa parte dos séculos XIX e XX, muitos países estavam 

envolvidos em conflitos militares ou em disputas econômicas, decorrentes, muitas vezes, da 

expansão capitalista e ideológica e da resistência a tais expansões (Baker, 2012). No 

momento em que foram retiradas as restrições à formação de sociedades empresariais, 

concomitante a ações positivas do Estado, terminaram por favorecer o liberalismo 

econômico, permitindo a formação de capital. Há, também, o entendimento de que as origens 

do profissional de contabilidade, enquanto componente da governança corporativa, possuem 

relação com a criação das sociedades anônimas e na exigência legal da auditoria, o que 

provocou o crescimento da contabilidade como profissão (Baker, 2012; Hendriksen & Breda, 

2007). Tal crescimento, mesmo que tenha ocorrido de forma divergente em diferentes países, 

provocou mudanças significativas: era a dimensão moderna da contabilidade. 

 A dimensão de modernidade foi a resposta da contabilidade ao aumento das 

necessidades de informação, resultante da vasta mudança socioeconômica, inicialmente nos 

negócios de exploração de carvão e, posteriormente, na corrida do petróleo (Miranti, 2014). 
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Mais tarde, a criação de tecnologias baseadas na informação provocou a evolução da 

qualidade da informação e sua influência na mediação econômica, deixando para trás o 

legado contábil herdado do passado medieval. Essa evolução ocorreu em razão da 

flexibilidade e alto grau de abstração da contabilidade, fundamental para informar sobre as 

diversas atividades das organizações, do escopo e complexidade dos negócios.  

 Esse ambiente de crescimento econômico, ao deixar para trás a forma antiga de 

gestão e de escrituração, trouxe uma nova exigência à sociedade da época: a necessidade de 

pessoas com conhecimento, habilidades e qualificações para controlar as riquezas (Romeo & 

Rigsby, 2008; Lee, 2010). Portanto, foi natural que emergisse um espaço de atuação daqueles 

que detinham o conhecimento em contabilidade, rumando para a criação da profissão. Nesse 

panorama, o estabelecimento da profissão contabil foi construído sobre as contribuições de 

indivíduos que eram considerados líderes, algo importante na delimitação das fronteiras 

jurisdicionais, na organização profissional e nas reinvindicações de legitimidade.  

 Com relação às formas de organização da profissão contábil, ainda em seu estágio 

inicial, os institutos do setor privado foram os responsáveis na Grã-Bretanha e embora 

tenham obtido o reconhecimento do Estado através de cartas régias, não foram formalmente 

regulados pelo Estado Britânico (Baker, 2012). Diferentemente da Grã-Bretanha, na França, 

o regulamento de profissionais contadores e auditores foi dividido entre a Ordre des Experts 

Comptable e a Compagnie Nationale des Comissaires aux Comptes28, estando ambos os 

corpos sob a estrita regulação do Estado. Baker cita o caso da Alemanha, onde a 

regulamentação profissional de contadores e auditores foi conduzida por organismos 

semigovernamentais e que operam nos termos da legislação e regulamentação.  

Quanto à inclusão da figura do Estado como um aliado das profissões, isso ocorreu 

por sua autoridade em conceder e impor monopólios ou arranjos restritivos às profissões 

(Muzio et al., 2011). Assim, os projetos profissionais, além do apoio que buscam junto ao 

Estado, para que possam dar início aos trâmites legais e transformar uma ocupação em 

profissão, trazem consigo projetos de institucionalização (Suddaby & Viale, 2011).  

O surgimento do Estado moderno foi importante condição para o desenvolvimento e 

organização da prática contábil (Willmott, 1986). No entanto, estudos realizados no contexto 

das profissões têm negligenciado o papel do Estado ou o considerando como uma influência 

neutra. Outras vezes, esse papel é percebido como relevante, no momento em que intervém, 

limitando a autonomia das profissões e, tradicionalmente, os contadores têm usado o Estado 

                                                 
28 Contadores e Revisores oficiais de contas, respectivamente.  
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para promover seus interesses, inclusive na ampliação de suas prerrogativas e fechamento de 

mercado, como na profissionalização como auditores (Ballas, 1998). O autor faz referência às 

evidências que demonstram que na Grécia, entre 1940 e 1950, o  Estado deu início ao projeto 

de profissionalização dos auditores, usando a auditoria como um instrumento de controle 

econômico e político, além de ser um dispositivo de legitimação do próprio governo. 

 Por conta da interferência do Estado nos processos de regulamentação, em maior ou 

menor escala, a contabilidade não foi regulamentada do mesmo modo, nos diferentes países. 

Uma das razões para tais diferenças está no sistema jurídico, o qual difere 

internacionalmente, pois há dois sistemas identificados no mundo desenvolvido: Code Law e 

o Common Law (Alexander & Nobes, 2010; Bonette, 2014).  

 Quanto ao Code law, está embasado no Direito Civil Romano, que advoga 

intrinsicamente, com o governo atuando como regulador de todos os fatos e atos 

determinados na legislação vigente (Altintas & Yilmaz, 2012) e a  tradição do Common Law 

tem origem na Inglaterra medieval e trata-se de um código legal mais diversificado, 

remontando às codificações do século XIX. Na sua base estão usos, costumes e a análise do 

direito consuetudinário, não havendo um processo de criação de leis de forma geral, mas a 

aplicação de leis em casos específicos, atividades ou segmentos (Alexander & Nobes, 2010).  

Tal diferença entre os dois sistemas está na particularidade que o direito das sociedades, ou 

códigos comerciais, estabelece na forma de regras detalhadas para a contabilidade e relatórios 

financeiros (Altintas & Yilmaz, 2012). Com isso, a natureza da regulação e as regras de um 

país podem ser afetados pelo sistema, pois onde impera o Common Law o desenvolvimento 

da profissão ocorreu sob um título, como o Certified Public Accountant (CPA).  

 Em relação aos países voltados ao Code Law, a profissão contábil é dominada por 

normas do Estado, onde contabilidade e auditoria foram desenvolvidas como profissões 

distintas e com diferentes designações. Por outro lado, visto as influências históricas ou 

culturais, torna-se possível observar  algumas exceções, como no Japão, Grécia e Bulgária 

(Altintas & Yilmaz, 2012), onde as ordens profissionais têm atuado para simplificar a 

profissão, além de reduzir o número de títulos, sem sucesso em tais tentativas. 

 

 4.1.3.2 A auditoria no contexto da evolução da profissão contábil  

 

 Os estudos e discussões sobre a evolução da contabilidade trazem, desde o início, 

referências que mostram a relação entre a profissão contábil e a própria definição da 

auditoria, particularmente no tocante à revisão legal de contas (Baker, 2012).  
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 O conceito de independência é inerente às atividades de auditoria, algo que existe 

desde os primórdios da civilização ocidental. Segundo Boockholdt (1983), uma auditoria 

independente por servidores públicos foi exigida por gregos antigos e na Inglaterra medieval. 

Posteriormente, o uso de auditorias em mosteiros, conventos e casas senhoriais era percebido 

na Inglaterra do século XVII. Também, na Alemanha, contadores independentes foram 

utilizados para investigar casos de falência, ainda no século XVIII. 

 A auditoria financeira moderna começou a tomar forma na Escócia e na Inglaterra 

em meados do século XIX, quando as sociedades empresariais começaram a crescer e 

aumentaram a dependência do fornecimento externo de capital. Isso proporcionou um 

estímulo para o controle, criando a necessidade de verificação (Öhman & Wallerstedt,  2012; 

Pocetti, 2013). Assim, para garantir a confiança e reduzir os riscos, a auditoria proporciona a 

segurança que os investidores precisam. 

 Enquanto outras formas de auditoria já vinham sendo praticadas ao longo da história 

- como as auditorias fiscais, por exemplo - as auditorias financeiras são de origem mais 

recente, datando do início do século XIX (Baker, 2012). Estas últimas estavam focadas nos 

balanços e não eram realizadas por profissionais da contabilidade. Conforme o mesmo autor, 

as auditorias eram conduzidas por um grupo de acionistas, nomeados para atuar na função de 

auditores e em nome dos demais acionistas.  De acordo com Öhman e Wallerstedt (2012), 

embora a auditoria tenha sido praticada em algumas organizações ainda no século XIX, não 

existiam regras que definiam as qualificações necessárias para tal. Assim, não havendo um 

entendimento uniforme sobre como realizar uma auditoria, os leigos que auditavam as 

empresas eram vistos com ceticismo, panorama que só começaria a mudar a partir da criação 

de requisitos para a auditoria profissional, já em um contexto de mundo industrializado.  

 Enquanto profissão, a auditoria teve o seu início na Inglaterra, no momento em que o 

contador deixou de prestar serviços a uma única organização para assessorar colegas, 

mercadores e um maior número de empreendimentos (Pocetti, 2013). A exigência de 

auditoria sobre as demonstrações financeiras começou a fazer parte do texto de várias leis, 

promulgadas durante o século XIX, atingindo empresas da Grã-Bretanha, França e Alemanha 

(Baker, 2012). Mesmo não sendo específicas em relação ao trabalho dos contadores, 

resultaram em oportunidades para o desenvolvimento de uma nova profissão. 

 Durante o ano de 1844, quando foi aprovada a Lei das Sociedades por Ações, 

trazendo a exigência de que os balanços das companhias fossem aprovados por auditores, o 

número de contadores em atuação, principalmente na Escócia, aumentou consideravelmente 

(Walker, 2004; Hendriksen & Breda, 2007). A partir de 1862, quando entrou em vigor uma 
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lei, chamada de "amiga do contador", exigindo o trabalho desse profissional para os casos de 

falência nas companhias, ampliou o trabalho dos contadores.  

 Nessa época, a visão dos advogados que atuavam na Inglaterra e País de Gales era 

de que o trabalho de contabilidade era humilhante e o preço exigido pelo serviço chegou a ser 

considerado uma prostituição profissional (Sikka & Willmott, 1995). Outro exemplo de que a 

auditoria, na época, não era vista com bons olhos, está no protesto de um juiz, o qual, em 

1875, declarou que todo o trabalho de falência foi entregue a um conjunto de homens 

ignorantes, chamados contadores, um dos maiores absurdos jamais introduzidos por lei.  

 Ocorre que a Lei de Falências, conforme observa Walker (2004), perturbou a divisão 

do trabalho entre os contadores e advogados, além de ameaçar o status de contadores já 

estabelecidos, incentivando a concorrência de profissionais menores. Assim, a organização 

dos profissionais da contabilidade em Liverpool foi instigada por advogados, ansiosos por 

estabelecer  negociaçõpes nos limites do trabalho em falências com os profissionais locais. 

 Desde a Lei de Falências, no contexto da profissão contábil e mais especificamente 

no campo da auditoria, o fechamento do mercado provocou discussões, ajustes, acordos e 

regulmentos, muitas vezes sob o argumento de supostos privilégios em beneficio de 

contadores e auditores. No entanto, conforme Chua e Poullaos (1998), até recentemente os 

teóricos do fechamento de mercado não têm apresentado argumentos de que as profissões são 

naturalmente privilegiadas, visto que as sociedades pós-industriais estão sujeitas a uma 

racionalização inevitável. Além do que as relações de poder podem ser tratadas como uma 

condição necessária para a manutenção eficiente da divisão do trabalho. 

 Em relação à prática de auditoria, nos Estados Unidos, seu crescimento resulta de 

duas influências dominantes associadas às mudanças econômicas. Conforme Boockholdt 

(1983), a primeira influência decorre do desenvolvimento de organizações com suas 

operações amplamente dispersas. A segunda influência foi a separação da propriedade das 

empresas de sua gestão, resultante do desenvolvimento da própria corporação. De acordo 

com o mesmo autor, a atuação do auditor nos EUA remonta à década de 1840, possivelmente 

por influência da profissão de auditoria já estabelecida na Grã-Bretanha.  

 Num contexto mais específico, as empresas americanas passaram a ter consciência 

da necessidade em adotar mecanismos de detecção de fraudes, além da prestação de contas 

sobre suas finanças aos investidores (American Institute of Certified Public Accountants, 

2012). No entanto, mesmo que o avanço da economia do mercado de capitais tenha acelerado 

seu uso, foi somente após a quebra da Bolsa de Valores, em 1929, que o processo de auditoria 

tornou-se obrigatório nos Estados Unidos.  
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 Adiante, em 1934, foi criada a SEC - Securities and Exchange Commission, sendo 

que uma de suas responsabilidades envolvia a supervisão das funções do auditor, além disso, 

as empresas de contabilidade pública foram obrigadas a fornecer determinadas garantias 

sobre as informações (American Institute of Certified Public Accountants, 2012; Niyama, 

2010). Mesmo com tal regramento, as auditorias que se seguiram não foram realizadas de 

modo independente e eram embasadas em informações pessoais e da própria gestão. Dessa 

forma, determinadas atividades, como a contagem física dos estoques e confirmação de 

recebimentos, eram opcionais até que atividades fraudulentas foram descobertas.  

 Após a descoberta de fraudes, o AICPA emitiu a Declaração de Auditoria nº. 01, em 

1939, exigindo que auditores inspecionassem inventários e confirmassem os valores 

recebidos. Como consequência, passaram a ser responsáveis pela auditoria da própria 

entidade, ao invés de confiar nas rotinas de verificação de gerenciamento (AICPA, 2012). 

Após a emissão da Declaração, a auditoria por inspeção e observação tornou-se uma norma. 

 Ao longo do tempo, os trabalhos de auditoria evoluíram, foram estruturados e seus 

métodos foram modernizados, notadamente a partir da década de 1960, embora o uso dos 

sistemas de contabilidade automatizados tenha ocorrido cerca de 10 anos antes (AICPA, 

2012). Com tais avanços, os auditores, no atual panorama, são membros de uma profissão 

reconhecida, muitas vezes considerada como superior às demais profissões liberais e em 

relação aos colegas profissionais que atuam em outros ramos da contabilidade (Larsson, 

2005; Öhman & Wallerstedt, 2012). Concomitante aos avanços da profissão, a regulação tem 

aumentado significativamente as regras de auditoria e a responsabilidade dos auditores.  

 Doron (2013) observa que os auditores não atuam como verificadores independentes 

sobre a gestão, mas como alguém que imprime um controle gerencial sobre o escopo da 

auditoria. No contexto da academia, parece haver o mesmo entendimento, uma vez que na 

literatura sobre profissionalização, por diversas vezes, os historiadores preferem enfatizar o 

crescimento e as realizações da profissão, ao invés de analisar sua atuação e os níveis de 

confiança do público (Abbot, 1988; Larson, 1977; Doron, 2013).   

 Num outro aspecto, em particular, a profissão de auditor tem sido dependente da 

legislação para alcançar e consolidar a sua posição (Mocanu, 2011; Öhman & Wallerstedt, 

2012). Embora a própria auditoria e os auditores estejam, muitas vezes, sob fortes ataques,  

notadamente em épocas de crises financeiras ou escândalos que envolvem desvios de vultosas 

somas, essas crises resultam na revisão de procedimentos, endurecimento de regras e 

aumento da regulação, como ocorreu nos Estados Unidos, após o colapso da Enron e da 
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Arthur Andersen, além de outros escândalos financeiros (Mocanu, 2011; Ahmad, 2015; 

DeFond & Zhang, 2014; Carter et al., 2015). 

 O ambiente da auditoria, seus clientes e os usuários das informaçãoes certificadas 

pelos auditores tendem a apresentar alguns elementos que podem dificultar a atividade 

(Ahmad, 2015). Por conta disso, no ambiente de atuação das empresas de auditoria, 

dominado por grandes organizações, a demarcação dos clientes é complicada, uma vez que os 

clientes primários - os proprietários e a empresa - não são os únicos usuários do relatório de 

auditoria (Larsson, 2005; Hendriksen & Breda, 2007). Os investidores, fornecedores, clientes, 

empregados, agentes de mercado e o público em geral, também possuem interesse na 

qualidade e confiabilidade das informações. Mesmo não interferindo diretamente nas 

atividades da organização, podem influenciar aqueles que lhes representam, como as 

organizações da comunidade empresarial, sindicatos, associações que repressentam os 

acionistas, órgãos reguladores, políticos e até a imprensa.  

 Os controles à distância, muitas vezes ofertados pelos auditores, não estão restritos 

ao conjunto de técnicas com que os objetos econômicos são mensurados e controlados 

(Larsson, 2005). O contrato dos auditores com o Estado lhes garante o monopólio da 

atividade sobre uma jurisdição e, em troca, assumem a obrigação de regulamentar e 

supervisionar as atividades de seus clientes e os membros da própria profissão. Assim, o nível 

de regulação direta do Estado, os controles e a intervenção podem ser diminuídos, sem 

reduzir a presença do agente controlador.  

 Não raras vezes, quando ocorrem fraudes corporativas ou escândalos envolvendo 

desvios de recursos, retornam à pauta os debates sobre a finalidade e eficácia das auditorias 

(Larrson, 2005; Öhman & Wallerstedt, 2012). Em tais casos, a prática utilizada passa por 

reforçar as responsabilidades dos auditores, visando prevenir ou detectar crimes e 

irregularidades, comunicando tais ocorrências aos proprietários e autoridades. 

 Em relação às atuais atribuições dos auditores, Larsson (2005) cita a Suécia, visto 

que desde 1999 os auditores suecos têm a obrigação em comunicar casos suspeitos de crimes 

econômicos, cometidos por gestores ou conselheiros das Companhias. Para Larsson, a 

implantação dessa obrigação não resultou de medida decorrente de escândalos econômicos, 

mas como parte de um projeto político de longo prazo, visando aumentar o controle estatal da 

economia e no combate aos crimes econômicos. Nesse caso, a regulação da auditoria está 

articulada com a substituição permanente da regulação intervencionista, mediante o uso da 

profissão para organizar, controlar e legitimar o mercado. 
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 Tendo evoluído a partir de fatores econômicos, a auditoria colocou sua ênfase em 

informações precisas, retratando fielmente os resultados das operações das Companhias, além 

de garantir seus ativos corporativos (Boockholdt, 1983). Assim, desde as primeiras 

evidências de atuação e prática dos auditores, infere-se que o seu papel está além da simples 

apresentação de relatórios garantindo a precisão dos saldos das contas. 

 Da mesma forma que a contabilidade, a auditoria ganhou o mundo. Mesmo que em 

seu início não tenha sido exercida por contadores, teve seu desenvolvimento a partir da Grã-

Bretanha, sendo levada, posteriormente, aos Estados Unidos. Daí em diante, as corporações 

americanas disseminaram suas normas em diversos países. Assim, a consolidação da 

profissão contábil no mundo ocorreu de forma diversa e concomitante à criação de 

associações profissionais. Todavia, para desenhar o cenário da profissionalização dos 

contadores e das respectivas associações profissionais, foi necessário delimitar a abordagem, 

priorizando determinados países onde o desenvolvimento foi mais marcante, quer seja por 

adotar um modelo já existente, ou por características próprias e até influências culturais. 

  

4.1.3 Associações profissionais e a profissão contábil no Reino Unido   

 

 Embora haja menção de uma sociedade de contadores formada no ano de 1581, em 

Veneza, o maior impulso à profissão ocorreu, conforme Hendriksen e Breda (2007), 

concomitante ao início da Revolução Industrial, quando a exigência de especialistas em 

contabilidade aumentou consideravelmente.  

 A Escócia é apresentada como o país onde as primeiras associações profissionais 

foram constituídas, visto que o Anuário Municipal de Edimburgo, relativo ao ano de 1773, 

fazia referência à atuação de sete contadores. Posteriormente, no início do século XIX, não 

chegava a cinquenta o número de contadores públicos registrados e em atuação nas principais 

cidades da Inglaterra e Escócia (Hendriksen & Breda, 2007).  Foi a partir de uma autorização 

legal, emitida no ano de 1854, permitindo aos praticantes apresentarem-se como "contadores 

autorizados", que houve a constituição, no mesmo ano, de uma Sociedade de Contadores, 

localizada em Edimburgo. Na sequência, outras associações locais foram constituidas, 

culminando com a aprovação pela Rainha Vitória, em 1880, do Instituto de Contadores 

Registrados da Inglaterra e do País de Gales (Lee, 2010; Hendriksen & Breda, 2007).  

 As associações profissionais da Escócia foram as precursoras da ascensão 

profissional da classe, no final do século XIX (Lee, 2010). Além da Society of Accountants in 

Edinburgh  (SAE) - 1853, o Institute of Accountants and Actuaries in Glasgow (IAAG) - a 



Profissionalização dos Contadores: Perspectiva Internacional                                                                                            101 

Osmar Antonio Bonzanini 
 

partir de 1854, e a Society of Accountants in Aberdeen (SAA) - 1866, foram os primeiros 

exemplos do controle associativo em contabilidade escocês. A constituição da SAE e do 

IAAG foram respostas a um desafio do poder e autoridade de contadores públicos escoceses, 

na prestação de serviços relacionados ao Tribunal de Justiça. A criação da SAA, no entanto, 

estava relacionada a razões econômicas locais, como as ferrovias e o setor bancário e após a 

formação dessas três entidades, seus membros enfrentaram desafios de organismos 

concorrentes, preocupados com o monopólio da profissão (Lee, 2010). Apesar das diferenças 

existentes, as três associações juntaram esforços de colaboração em defesa do estatuto 

profissional dos contadores, incluindo os exames comuns, uma revista dos membros 

nacionais e o registro profissional. 

 A organização precoce dos contadores na Escócia é explicada por Walker (1995), 

como consequência do sistema separatista legal escocês, pela ascensão da sociedade 

industrial e uma tentativa em conseguir o fechamento social e a mobilidade coletiva. A 

formação profissional em Edimburgo e Glasgow, em 1853, foi uma resposta organizacional 

para as atividades de um poderoso grupo de comerciantes de Londres, cujas demandas para a 

reforma da lei emergiram da filosofia econômica dominante da Grã-Bretanha vitoriana. Tais 

propostas terminaram por ameaçar os interesses dos contadores escoceses, mas que resultou 

em maior ligação entre organizações profissionais da Escócia e da Inglaterra (Walker, 1995). 

 Um marco importante na profissionalização dos contadores na Escócia, ocorreu a 

partir de 1854, quando estes passaram a deter o monopólio da prática contábil, mediante a 

aquisição única das credenciais como CA29 (Walker, 1991). Na ocasião, o monopólio foi 

desafiado por ser contrário à filosofia social e política e pelo emprego de uma análise crítica 

de segredo profissional, o que demonstra ter assumido uma interpretação funcionalista do 

papel das profissões na sociedade (Walker, 1991). Ainda, conforme enfatiza Walker, o 

monopólio recebeu proteção e ajuda de recursos superiores, por suas ligações com outras 

profissões e até por circunstâncias políticas. 

 Após a constituição das associações de contadores na Escócia, formações 

semelhantes surgiram na Inglaterra e no País de Gales, ao final do século XIX (Lee, 2010). 

Da mesma forma como na Escócia, havia contadores públicos em atuação na Inglatera e País 

de Gales, mesmo sem vinculação com quaisquer associações profissionais (Walker, 2002; 

Lee, 2010). No entanto, em linha com a Escócia, a legislação nacional sobre os serviços 

                                                 
29 Charter. Termo em que se baseia a designação “Chartered” dos seus associados, designação de prestígio profissional. Na Escócia o alvará 
da associação de Edinburgh, data de 1854, dando origem à designação de Chartered Accountant (CA) depois adotada no diploma real que, 
em 1880, reconhece o ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Carqueja, 2002). 
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profissionais dos Contadores Públicos da Inglaterra e do País de Gales, criou a necessidade 

de existir um grupo formalmente constituído, visando estabelecer o controle associativo. 

  Desde essa época e embora ainda em formação, a profissão contábil já permitia 

vislumbrar determinadas nuances, no que se refere ao contexto social. Tendo suas origens nas 

práticas de comércio, a partir do período que se inicia em 1870, a contabilidade na Inglaterra 

e no País de Gales deixa para trás sua característica de ocupação comercial mal definida, 

tornando-se uma profissão estabelecida e reconhecida na sociedade (Kirkham & Loft, 1993). 

Ao mesmo tempo em que a contabilidade crescia em prestígio e reconhecimento, a ocupação 

de secretário foi perdendo importância e sendo identificada como função feminina. Ao 

concluir-se o processo de profissionalização, por volta de 1930, o contador tinha o 

reconhecimento de ser uma função direcionada aos profissionais masculinos.  

 A característica masculina da profissão contábil, em uma época onde o contador 

profissional não era apenas socialmente superior, mas em número menor que os balconistas, 

resultou que o contador - além de profissional - era um homem. Enquanto isso, o trabalhador 

não profissional - ou mero funcionário - passou a ser cada vez mais uma mulher (Kirkham & 

Loft, 1993). Portanto, a profissionalização dos contadores, além de criar um profissional 

hierárquico superior, resultou também em uma hierarquia de gênero. 

 Mesmo diante dos avanços no processo de consolidação da profissão, havia a 

atuação de profissionais não qualificados, inclusive na prestação de serviços à Corte. Por 

conta dessa atuação, houve a criação do Sheffield Institute of Accountants - SIA, no ano de 

1877 (Lee, 2010). Posteriormente, os membros das cinco entidades profissionais da Inglaterra 

decidiram fundir-se para formar, no ano de 1880, o ICAEW -  Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales. A partir de 1880, a SAE, o IAAG, a SAA e o ICAE, 

tendo consolidado seu poder e autoridade, concentraram esforços no sentido de desenvolver 

relações com Estado. Tais esforços incluíram um projeto de legislação visando o registro de 

auditores qualificados, além de estabelecer o monopólio dos serviços profissionais (Lee, 

2010; Willmott, 1986). Por várias razões, na época, o parlamento do Reino Unido não ficou 

convencido da necessidade de tal legislação na contabilidade pública britânica e o sistema 

manteve-se fragmentado.  

 O último corpo profissional foi formado pelo ICAEW e pelo SAAI, para unificar, ao 

invés de consolidar esses órgãos por meio de inscrição estadual de contadores públicos (Lee, 

2010). No entanto, após duas tentativas fracassadas, no momento do registro de contadores 

públicos em 1946 e 1950, o projeto global de unificação foi abandonado, ainda no início de 

1950. O fracasso dessas tentativas deve-se às diferentes estruturas organizacionais nas 



Profissionalização dos Contadores: Perspectiva Internacional                                                                                            103 

Osmar Antonio Bonzanini 
 

entidades participantes, hostilidades tradicionais entre os profissionais ingleses e escoceses e 

entre práticos e contadores . Além desses problemas, Lee (2010) aponta a pouca ênfase sobre 

o interesse público, a influência dos funcionários públicos que não exerciam a profissão e a 

ausência de órgãos de contabilidade, não-públicos, no momento das discussões. 

 O processo de fusão entre as duas maiores associações profissionais, no campo da 

contabilidade, na Inglaterra, ocorreu em 1957, unindo o Instituto Inglês e a Sociedade dos 

Contadores (Willmott, 1986). Essa fusão ocorreu com as mudanças do pós-guerra, 

impulsionando o mercado de trabalho da contabilidade e tinha, igualmente, o objetivo de 

reforçar a influência sobre os processos de formulação das políticas públicas. Posteriormente, 

até o final de 1960, houve o desenvolvimento constante, mas com dispersão, na profissão 

contábil. Conforme Willmott (1986), durante este período, a profissão tornou-se cada vez 

mais segmentada, que trouxe novo interesse em unificá-la. Da mesma forma como no 

passado, os debates sobre a unificação das associações profissionais inglesas giraram em 

torno das posições no mercado, influências políticas, o prestígio público da profissão, seus 

poderes de autorregulação e a implantação de uma série de iniciativas, visando defender e 

reforçar sua imagem perante a sociedade (Willmott, 1986; Sikka & Willmott, 1995). 

 Os esforços empreendidos pelos contadores ingleses, a partir dos anos de 1970, 

visando neutralizar e reduzir os desafios à sua aura de independência, resultou em uma série 

de táticas, que incluíam a revisão das suas orientações éticas, reorganização das questões 

disciplinares e a mobilização de outros órgãos, como o Estado, os políticos, a mídia e até os 

acadêmicos de contabilidade (Sikka & Willmott, 1995). O uso de tais táticas, buscava 

neutralizar as ameças à autorregulação, além de tentativas em redefinir os limites territoriais 

onde enfrentam seus adversários. Quanto à proposta de unificação, desenvolvida pelo 

Conselho do Instituto Inglês, esta foi acatada pelo quadro social das demais organizações 

profissionais. No entanto, terminou sendo rejeitada pelo próprio quadro social e, conforme 

Lee (2010) e Willmott (1986), essa rejeição, partindo dos próprios membros, contribuiu para 

diminuir o nível de confiança e a posição da profissão contábil. 

 A partir dos anos de 1970 e na década de 1980, teve início a última fase da 

organização profissional contábil na Inglaterra. Segundo Willmott (1986) esse período tem 

sido dominado pelo estabelecimento do Comitê Consultivo dos Órgãos de Contabilidade - 

CCAB, formado com a finalidade de representar seus interesses diante do mercado e do 

Estado. Lee (2010) discorre sobre a proposta de 1988, visando formar o ICAGB -  Institute of 

Chartered Accountants of Great Britain, mediante a consolidação do ICAS - Institute of 

Chartered Accountants of Scotland e ICAEW - Institute of Chartered Accountants in 
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England and Wales. Essa proposta foi apresentada como uma solução de interesse público 

para a questão regulatória, envolvendo os membros do ICAS e do ICAEW e atendendo à 

Eighth Company Law Directive - 1984, prevista pela Comunidade Europeia - CE. 

 No período em que a proposta esteve em debate, ficou claro que mascarava questões 

relacionadas à viabilidade do ICAS e do particular interesse das grandes empresas de 

formação de contabilidade pública. Conforme Lee (2010), tais questões foram expostas e, 

embora aceitas pelos membros do ICAEW, foi rejeitada pelos membros do ICAS, no ano de 

1989. Para o mesmo autor, a opção do ICAS em não aceitar a proposição foi facilitada pela 

ausência de envolvimento direto do Estado, ao contrário das tentativas anteriores de 

consolidação, ocorridas nas décadas de 1940 e 1950.  

 Na atualidade, as entidades associativas que congregam os profissionais da 

contabilidade na Grã-Bretanha, conforme Altintas e Yilmaz (2012), são as seguintes: Institute 

of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW); Institute of Chartered 

Accountants of Scotland (ICAS); Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); 

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA); Chartered Institute of Public 

Finance and Accountancy (CIPFA); Association of International Accountants (AIA) e 

Association of Accounting Technicians (AAT). Estas entidades, possuem seu sistema próprio 

de credenciamento e não atuam de forma conjunta e coordenada, mas estão sob a supervisão 

do Comitê Consultivo dos Organismos Contábeis - CCAB (Niyama, 2010). Dessa forma, os 

Padrões Contábeis são editados por um colegiado, denominado Statement on Standard 

Accounting Practice (SSAP) e aprovado pelos organismos profissionais. 

 Mesmo que a tentativa em fundar o ICAGB não tenha se concretizado, Niyama 

(2010) observa que não há como ignorar que a Grã-Bretanha possui uma profissão contábil 

extremamente organizada, decorrente da experiência e da tradição em ter tido o pioneirismo 

mundial na criação da entidade profissional representativa da classe contábil. Esse 

pioneirismo serviu de modelo para outros países da Europa e, também, para os Estados 

Unidos. No contexto europeu, a contabilidade feita pelos comerciantes tinha como um dos 

objetivos demonstrar o real valor das dívidas e um exemplo disso está na França, onde o 

Código Comercial Francês traz tal exigência, desde a sua implantação em 1673.  

 

4.1.4 Aspectos da profissão contábil e das associações na França    

 

 O Código Comercial Francês é frequentemente citado na literatura clássica como 

sendo o primeiro documento, em termos mundiais, a estabelecer regulamentos para a 



Profissionalização dos Contadores: Perspectiva Internacional                                                                                            105 

Osmar Antonio Bonzanini 
 

atividade comercial (Oliveira & Carvalho, 2006; Niyama, 2010). Uma determinação, contida 

nesse documento, obrigava aos comerciantes que tivessem contabilidade pelo método das 

partidas dobradas a elaborar seus balanços corretamente, para a devida proteção aos credores. 

 A evolução da profissão contábil na França é comumente associada aos requisitos 

legais para a nomeação de diversos tipos de inspetores e auditores, variando de inspecteurs, 

para syndics, para censeurs e, finalmente, para commissaires (Baker, 2012). De acordo com o 

mesmo autor, a Lei de 23 de maio de 1866 faz referência à nomeação de um comissário para 

fiscalizar as contas das sociedades limitadas, além de manter os acionistas informados. 

Contudo, não trazia as exigências a respeito de qual profissional poderia ser nomeado para a 

função, nem quaisquer requisitos de educação ou experiência. 

 Ao contrário dos EUA e da Grã-Bretanha, as entidades associativas em 

contabilidade, na França, não elaboram nem promulgam padrões contábeis. Conforme 

Oliveira e Carvalho (2006), a profissão contábil na França é representada por duas entidades: 

a Ordem dos Especialistas Contábeis (Contadores): realiza o credenciamento da profissão e 

atua sob a jurisdição do Ministério da Economia e Finanças. Foi legitimada pelo governo em 

1945, com o objetivo a defesa da honra e a independência da profissão contábil, e a Comissão 

Nacional dos Auditores Independentes (Auditores): tem a função de produzir padrões de 

auditoria, revisar o código de ética e emitir orientações técnicas. É supervisionada pelo 

Ministério da Justiça e, desde 1966, a auditoria é obrigatória para empresas que se enquadram 

em parâmetros como volume de vendas, ativos totais e número de funcionários.  

 Sobre o ingresso na profissão, a carreira clássica do contador francês inicia com um 

exame denominado Baccalaureat, que concede o diploma de II Grau, equivalente ao Ensino 

Médio no Brasil. Conforme Tostes (2005) obtendo esse diploma, o aspirante a profissional 

pode ingressar em curso preparatório de contabilidade, com duração de até dois anos. Ao seu 

término, deve realizar, junto ao órgão profissional, uma série de provas escritas, com temas 

como: Direito Tributário, Matemática, Contabilidade e Informática. A aprovação dá direito 

ao Diploma Preparatório aos Estudos Contábeis e Financeiros - DPECF. 

 Na França, o Conselho Nacional de Contabilidade aceita diplomas de faculdades de 

prestígio, possibilitando que seu portador preste diretamente os exames para DECF. Na 

sequência, desejando ampliar sua educação, o postulante deverá prestar outros exames, na 

forma de duas provas escritas e duas orais (Tostes, 2005). Tais provas envolvem a síntese de 

direito e contabilidade; síntese de economia e contabilidade; prova oral abrangente de todas 

as disciplinas e apresentação oral de monografia. Para exercício das atividades de contador 

geral e obter o título máximo da profissão (Expert Comptable), o candidato passa por estágio 
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prático de três anos em empresa de auditoria, além de realizar provas escritas, orais e a defesa 

de tese. Nesta altura, já deverá estar filiado nos órgãos que regulam a profissão, como a 

Ordre des Experts Comptables (Federation of European Accountants, 2012; Baker, 2012). 

 Portanto, como refere Tostes (2005), ao todo são em torno de dez anos de estudos e 

a idade média de um contador francês, com título de especialista, é de trinta anos. Trata-se de 

um processo difícil e demorado, com formação sólida, tanto acadêmica quanto prática. 

 

4.1.5 A profissão contábil na Alemanha     

 

 O nascimento da contabilidade, na Alemanha, ocorreu próximo aos anos de 1900, 

tendo origem nas escolas de negócio e comércio (Wirtschaftgshochsulen, 

Handelshochschulen), sendo que do ponto de vista alemão, a contabilidade era visualizada 

como uma parte da disciplina na economia das empresas (FEE, 2012). A partir da iniciativa 

das empresas e das câmaras de comércio, seis escolas de negócio foram criadas na Alemanha, 

Áustria e Suiça, num espaço de três anos: Leipzig,  Aachen, St. Gallen e Viena em 1898, 

Frankfurt e Köln em 1901. Posteriormente, outras foram fundadas, como Berlim - 1906, 

Mannhein - 1908 e Munchen - 1910, todas criadas em decorrência da Revolução Industrial.  

 Conforme Niyama (2010), a contabilidade alemã, juntamente com a francesa, podem 

ser tomadas como exemplos clássicos do modelo da Europa Continental, contrapondo-se ao 

modelo anglo-saxão. Quanto ao ambiente legal e regulamentar da Alemanha, o Código 

Comercial é de 1861, inspirado no modelo francês e a legislação societária e fiscal é a 

espinha dorsal em matéria de normatização contábil. Ainda, segundo Niyama (2010) no plano 

secundário, está a profissão contábil e a Bolsa de Valores. 

 O Direito societário, conforme Altintas e Yilmaz (2012), parece ter sido o fator de  

maior influência sobre a contabilidade na Alemanha, face ao sistema legal codificado e 

prescritivo adotado, em oposição ao direito Anglo-Americano. Além da Alemanha, França, 

Grécia e Bélgica restringem a criação de associações profissionais para os contadores que 

atuam na área pública. Evans e Honold (2007) também partilham da visão de que a 

contabilidade alemã, em seu contexto regulamentar, é uma profissão de menor influência e 

bem mais jovem do que em comparação aos países Anglo-Americanos, com forte atuação do 

Estado no desenvolvimento profissional. De forma idêntica à França, a legislação alemã é 

baseada em códigos legais, a chamada abordagem legalista da contabilidade (Bonette, 2014).  

 O desenvolvimento dos princípios contábeis e a edição de padrões contábeis na 

Alemanha não são influenciados tão fortemente como ocorre nos EUA e Grã-Bretanha. 
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Adicionalmente, o papel do Estado difere em muito, em relação ao Reino Unido, com os 

profissionais alemães mais propensos a olhar para o governo e a respectiva regulação (Evans 

& Honold, 2007; Niyama, 2010).  

 No aspecto profissional, existem duas categorias em atuação na Alemanha, como  é 

referido por Niyama (2010): uma equivalente ao contador público certificado, o que requer a 

aprovação em exame de qualificação profissional, mediante formação universitária em 

finanças, contabilidade, direito, economia e a comprovação de experiência mínima de quatro 

a cinco anos para o devido credenciamento, e outra, como categoria de fiscalizador 

licenciado, que é considerado de nível inferior, cuja atuação permite auditar pequenas e 

médias empresas. Ambas as classes são legalmente autorizadas a realizar trabalhos de 

auditoria e atuam como membros da Câmara de Auditores Certificados, que é o orgão 

profissional oficial da Alemanha e está subordinado ao Ministério da Economia. 

 Da mesma forma que na França, o ingresso na profissão de contador, na Alemanha, 

é difícil, por conta de graus relevantes de conhecimento, exigidos do candidato. Basta 

lembrar que no ano de 1931, o governo alemão já havia introduzido a exigência de auditoria 

para as companhias (FEE, 2012; Niyama, 2010). Adicionalmente, na França são necessários 

cinco anos de experiência, antes do início dos exames, em total de sete, além do exame oral 

prestado frente a uma banca de professores, em número de oito membros. 

 

4.1.6 Profissão contábil e Conselhos Profissionais na Itália     

 

 Na Itália, as influências do direito das sociedades (Código Civil) e os regulamentos 

fiscais em contabilidade são semelhantes aos de uma série de outros países da Europa 

Continental, especialmente França, Bélgica e Espanha. Face à ausência de um órgão de 

normatização contábil na Itália, as normas contábeis são fixadas pelo Código Civil. No caso 

das empresas italianas listadas, estas foram submetidas à regulamentação adicional, 

principalmente pela CONSOB - Commissione Nazionale per le Societá e la Borsa, que é um 

orgão equivalente a SEC dos EUA (Altintas & Yilmaz, 2012). 

 A regulação da profissão contábil na Itália foi completamente reformulada pelo 

Decreto Legislativo nº.139, de junho de 2005. O novo organismo profissional é o CNDCEC - 

Consiglio Nazionale dei Dottori e Commercialisti degli Esperti Contabili, sendo que a 

profissão está sujeita à supervisão geral do Ministério da Justiça (CNDCEC, 2015). 

 De acordo com as novas disposições legais, a profissão contábil, na Itália, passou a 

ter dois níveis, que diferem em relação ao âmbito e a natureza das atividades profissionais:  
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Dottore Commercialista e Esperti Contabili (Revisor Oficial de Contas e Contador). Ambos 

os níveis possuem a exigência de diploma universitário, embora com diferentes períodos de 

duração, o que propõe uma estreita ligação entre o percurso acadêmico e o profissional 

(CNDCEC, 2015). Por outro lado, os profissionais que possuíam o título de Ragioneri e 

Perito Commercial, ao haver a alteração legal de 2007, passaram a ter o registro de Ragioneri 

Commercialista, no mesmo grupo profissional a que pertence o Dottore Commercialista. 

 Quanto ao acesso à profissão, no nível básico - Esperti Contabili, há necessidade de 

um diploma de três anos em economia e administração de empresas, em graus: 

Administração de Empresas, Economia e Contabilidade, além de uma formação prática de 

dezoito meses em escritório de um revisor oficial de contas (Universitá Di Pisa, 2015). O 

candidato também pode realizar o exame, caso possua uma Licenciatura em Ciência Política 

e Direito e tenha iniciado o treinamento antes de o Decreto 139/2005 ter entrado em vigor. 

 Para obter inscrição profissional como Dottore Commercialista, os candidatos 

devem obter um diploma de cinco anos em Ciências Econômicas e Administração de 

Empresas ou em Ciências Econômicas (CNDCEC, 2015). Há, igualmente, a exigência da 

experiência prática, com um período de dezoito meses, junto a um profissional já registrado. 

Após a obtenção do grau acadêmico e a conclusão do período de prática, o candidato está 

apto a realização do Exame de Estado. Aos alunos do curso universitário de cinco anos é 

permitido o início do estágio a partir do quarto ano de estudos (CNDCEC, 2015). Essa 

formação de dezoito meses é realizada sob a supervisão de um Dottore Commercialista ou 

um Esperti Contabili, que tenham seu registro, há pelo menos  cinco anos. Este curso, após a 

graduação, objetiva proporcionar todo o conhecimento teórico e prático, além de embasar as 

habilidades necessárias para a futura atividade.  

 Quanto ao Exame de Estado (provas de acesso à categoria profissional) para o 

Dottore Commercialista está dividido em duas etapas: três provas escritas e uma prova oral. 

A primeira prova escrita abrange os seguintes temas: contabilidade geral e aplicada, auditoria 

técnica bancária, comercial e industrial, gestão financeira e cálculos financeiros. A segunda 

prova escrita, contempla os seguintes conteúdos: Direito Privado, Direito Comercial, Direito 

Falimentar, Direito Tributário, Direito do Trabalho e Segurança Social e Direito Processual 

Civil (Universitá Di Pisa, 2015; CNDCEC, 2015). O Exame que garante o acesso profissional 

ao Esperti Contabili também consiste em três provas escritas, sendo uma de natureza prática, 

com o objetivo de avaliar o conhecimento teórico do candidato e a sua capacidade de 

aplicação nas referidas áreas; e uma prova oral (Universitá Di Pisa, 2015). Durante a aplicação 

das provas escritas, o candidato poderá usar calculadora, mas somente nas funções de cálculo. 
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 No Exame de acesso do Esperti Contabili, a primeira prova escrita contempla 

conteúdos sobre contabilidade geral, contabilidade analítica e de gestão; demonstrações 

financeiras simples e consolidadas, controle das demonstrações contábeis e financeiras. Na 

segunda prova, estão contemplados o Direito Civil, Direito Comercial, Direito de Família, 

Direito Tributário, Direito do Trabalho e Segurança Social, Sistemas de Informação de 

Tecnologia da Informação, Economia e negócios, princípios de gestão e finanças, matemática 

e estatística (Universitá Di Pisa, 2015). Quanto à prova escrita do conteúdo prático, está 

relacionada aos assuntos do teste escrito e a prova oral aborda temas da primeira avaliação, 

além daqueles desenvolvidos no estágio e conteúdos de legislação e ética profissional. 

 No campo da auditoria, a Oitava Diretiva da Comunidade Europeia foi transposta 

para o Direito Italiano, ainda em 1992. Assim, desde 1995, o auditor (Revisore Contable) 

deve estar registrado no Ministério da Justiça, além de manter uma qualificação reconhecida 

a partir de um dos dois organismos profissionais: L'Ordine dei Dottori Commercialisti ou 

L'Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali (Altintas & Yilmaz, 2012; CNDCEC, 2015). 

Reforçando, a atividade de auditor é privativa dos profissionais registrados como Dottore 

Commercialista, cujo tempo de estudo foi de cinco anos. 

 Quanto à aplicação dos Exames, na Itália, as universidades têm a competência para 

aplicar aos diplomados, ficando ao encargo do Ministério da Justiça quando se tratar de prova 

para auditores. O mesmo ocorre no seu gerenciamento, sendo que as provas acontecem duas 

vezes ao ano para os contadores e uma vez para os auditores (CNDCEC, 2015). Face ao 

conjunto de exigências para o acesso à profissão contábil na Itália, tanto no contexto 

acadêmico, quanto pela exigência de prática anterior aos Exames, mais o conteúdo destes, 

envolvendo diversas áreas, infere-se que é preciso estar bem preparado para obter aprovação.  

 Adicionalmente às particularidades da formação e acesso profissional, na Itália, há a 

necessidade da formação profissional contínua, algo que não é comum em todos os países. 

Uma outra questão observada no contexto contábil italiano é a manutenção de termos e 

disciplinas ligadas à prática comercial, tanto nas denominações profissionais, quanto nas 

disciplinas e conteúdos exigidos dos contadores no exercício profissional, possivelmente uma 

herança dos primeiros comerciantes italianos.  

 

4.1.7 Regulação contábil e as associações profissionais em Portugal    

 

 A regulação contábil em Portugal seguiu o modelo adotado na França, onde a 

Comissão de Normalização Contabilistica - CNC, possui ligação administrativa e financeira 
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com o Ministério das Finanças, com poder para desenvolver normas de contabilidade, as 

quais são emitidas como decretos ou decretos-leis. A partir deste panorama, a contabilidade 

em Portugal teve seu desenvolvimento intimamente ligado ao Estado, aspecto que restringiu a 

autonomia da profissão (Caria & Rodrigues, 2014). Assim, o início da contabilidade, em 

Portugal, está ligado à Junta de Comércio, ao Decreto Real de setembro de 1755 e por conta 

da instituição da Aula de Comércio, em 1779, ambas por iniciativa do Marquês de Pombal.  

  A Aula de Comércio tinha como objetivo principal ensinar o método italiano das 

partidas dobradas aos filhos dos comerciantes portugueses. Foi o primeiro estabelecimento do 

gênero criado oficialmente em Portugal e voltado ao ensino profissional (Rodrigues, Gomes, 

& Craig, 2004; Lira, 2011). Subordinada à Junta de Comércio, é apontada como o primeiro 

curso de ensino técnico profissional oficialmente criado no mundo, voltado ao ensino da 

contabilidade. O primeiro professor foi I. Nancenti, negociante que ficou arruinado após o 

terremoto de 1755; o segundo, um italiano chamado Avondano (Lira, 2011). 

 A criação da Aula de Comércio veio suprir a falta de uma classe de profissionais 

especializados, sendo que no período entre 1759 e 1794 foram formados mais de 1000 

profissionais. Conforme Rodrigues et al. (2004), todos os alunos que frequentaram a Aula do 

Comércio estavam preparados para atuar como comerciantes e eram especialistas no método 

das partidas dobradas. Esse avanço na formação contábil em Portugal fez com que, a partir da 

Carta de Lei de 1770, o acesso a alguns empregos fosse reservado aos alunos diplomados nos 

cursos lecionados na Aula do Comércio, criando, assim, a primeira reserva de mercado aos 

serviços dos contadores portugueses (Lira, 2011).  

 Posteriormente, em 1844, a Aula de Comércio foi anexada ao Liceu de Lisboa e, em 

1869, integrada ao Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. Adiante, em 1911, houve o 

desdobramento no Instituto Superior Técnico e no Instituto Superior de Comércio, sendo este 

último incorporado à Universidade Técnica de Lisboa, em 1930, com a denominação de 

Instituto Superior de Ciências Econômicas e Financeiras (Guimarães, 2010). Em 1972, 

passou a ser designado como Instituto Superior de Economia, com duas licenciaturas: 

Economia e Organização e Gestão de Empresas. 

  No contexto associativo contábil português, a associação da classe profissional dos 

contadores iniciou em 1885, com a Associação Portuguesa de Contabilidade. Posteriormente, 

em 1894, criou-se a Associação dos Empregados em Contabilidade, a qual, em 1900, passou 

a denominar-se Instituto da Classe Comercial de Lisboa (Carqueja, 2002; Tolentino, Silva, 

Costa, & Araujo Neto, 2014). Ao ser formada, essa associação contábil organizou um grupo, 

composto por associados aptos para atuar em cargos superiores da contabilidade. 



Profissionalização dos Contadores: Perspectiva Internacional                                                                                            111 

Osmar Antonio Bonzanini 
 

 Carqueja (2002) destaca a fundação da Sociedade Portuguesa de Contabilidade, em 

1945, e reconhecida legalmente, em 1946. Para o autor, os profissionais portugueses devem a 

esta associação profissional a representação e participação em reuniões e associações 

internacionais. Adicionalmente, alguns pontos impactaram negativamente na evolução 

contábil em Portugal: o longo tempo de vigência do Código Comercial Português, instituído 

em 1833 e o período compreendido entre os anos de 1928 e 1974, quando o país esteve sob 

regime ditatorial, que resultou em declínio econômico, político e social (Caria & Rodriges, 

2014). Na época, os membros das associações até podiam eleger o seu líder, mas a pessoa 

eleita tinha o seu nome aprovado pelo Secretário de Estado das Corporações e os sindicatos 

dependiam do Instituto do Trabalho e Segurança Social. Além disso, revistas publicadas por 

associações não podiam circular sem a anuência do Secretário de Estado para Corporações.  

 Quanto à normatização da profissão contábil, a pressão para tal iniciou em março de 

1955, a partir de um deputado da Assembleia Nacional. De acordo com Caria e Rodrigues 

(2014), essas pressões aumentaram nos anos de 1960 e 1970, pela necessidade de um sistema 

de contabilidade uniforme. Mesmo que Portugal, como membro da OCDE - Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, tenha iniciado a publicação das contas 

nacionais em base regular a partir de 1953, utilizando o Sistema de Contas Nacionais, a 

profissão contábil não estava regulamentada, ainda que o extinto Código da Contribuição 

Industrial (CCI), aprovado pelo Decreto-Lei nº. 45.103, de 1963 e que esteve em vigor até 

1998, fizesse referência ao profissional "Técnico de Contas" (Guimarães, 2010). 

 Em novembro de 1999, com o Decreto-Lei nº. 452, a Associação dos Técnicos 

Oficiais de Contas recebe a designação de Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas - CTOC 

(Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, 2015). Em seguida, no início de 2000, entra em 

vigor o Código Deontológico, como necessidade lógica de impor regras comportamentais a 

todos os profissionais, completando os requisitos que definem uma profissão regulamentada.    

 Março de 2003 marca a entrada em vigor das novas regras de inscrição na CTOC, as 

quais compreendem exigências de determinada estrutura curricular dos cursos que permitem 

acesso à inscrição na Câmara. Para aceder ao registro como TOC e ser membro da OTOC30, 

os principais requisistos consistem em: possuir habilitação acadêmica necessária à inscrição; 

realizar estágio profissional e; realizar exame profissional. Quanto à habilitação acadêmica 

(licenciatura ou superior), esta deve ser obtida em curso de uma das áreas da Contabilidade, 

Gestão, Economia, Finanças, Administração Pública ou afins, e cumulativamente, obter 

                                                 
30 Informações sobre a obtenção de registro como TOC estão disponíveis em http://www.otoc.pt/pt/inscrição. 
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competências em áreas nucleares e complementares, de conformidade com os critérios 

previstos no Anúncio nº. 6060/2010 (OTOC, 2015). 

 Diante do quadro apresentado, Caria e Rodrigues (2014) observam que os 

profissionais portugueses tiveram pouca influência no processo de normalização através dos 

representantes da Ordem na CNC, algo que se apresenta como característica geral da 

Comunidade Europeia, no modelo continental de contabilidade, em que além de Portugal, 

Bélgica, França e Espanha tiveram um legado comum de sistemas de declaração de impostos.  

 

4.1.8 Holanda: particularidades da profissão contábil  

 
Embora pequena em sua extensão geográfica, a Holanda notabilizou-se no comércio 

marítimo, o que provocou reflexos na ciência contábil. Ao desvincular-se da influência anglo-

saxônica e do modelo da Europa continental, por conta de suas operações com clientes 

estrangeiros, seus contadores e auditores necessitaram acompanhar e integrar a evolução do 

mercado globalizado (Niyama, 2010). No atual momento, é possível constatar a marcante 

influência norte-americana e da União Europeia. 

 O Código Comercial Holandês é de 1837, sendo o primeiro documento a contemplar 

a exigência da escrituração contábil para a preparação de balanços dos estabelecimentos 

comerciais (Niyama, 2010). Atualmente, a contabilidade holandesa é influenciada pela 

legislação societária  e pela profissão contábil, portanto, sem a influência da legislação fiscal, 

havendo regulamentação, tanto para o Registeraccountant - Revisor Oficial de Contas - 

quanto para o Accountant - Administratieconsulent – Contador, Consultor Contábil (FEE, 

2012). A autoridade que supervisiona as duas categorias é a The Nederlands Authority for the 

Financial Markets. Para ambas as funções, há necessidade de grau universitário (Master ou 

degree), um a dois anos de prática profissional após a titulação e mais de três anos de 

formação prática, além da aprovação no exame final. 

 No contexto associativo contábil, o NIVA - Instituto Holandês de Contadores, foi 

criado em 1895. Posteriormente, teve sua denominação alterada para NIVRA - Instituto Real 

de Contadores Públicos. Conforme Niyama (2010) era o órgão que representava a profissão 

contábil do país, além de representar a Holanda junto à IFAC - Federação Internacional dos 

Contadores. O NIVRA não tinha atribuição de publicar padrões de contabilidade, guias de 

orientações ou recomendações. Sua atuação mais visível é na edição de padrões de auditoria. 

Observa-se, por outro lado, a existência de outro organismo holandês da profissão 

contábil, identificado como NovAA - Organização Holandesa de Contadores, 
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Administradores e Consultores. Segundo Niyama (2010) originariamente  composto por 

contadores, voltado a escrituração e aos profissionais de consultoria fiscal e serviços 

correlatos. Sua representatividade, no entanto, era bem menor que o NIVRA (FEE, 2012). No 

entanto, desde 1 de janeiro de 2013, portanto, em data posterior ao texto dos autores citados 

neste item, NIVRA e NOvAA, fundiram-se, dando origem ao NBA31 - Nederlandse 

Beroepsorganisatie van Accountants (Instituto Holandês de Revisores Oficiais de Contas).   

 No campo da auditoria na Holanda, há a exigência para todas as companhias, exceto 

aquelas classificadas como de pequeno porte. Quanto aos padrões de auditoria, são editados 

pelo NIVRA e similares aos Padrões Internacionais, publicados pelo IFAC. 

 

4.1.9 Acesso à profissão contábil no Japão  

 

 O Japão é parte do grupo de países que adotam o sistema legal Code Law, em que há 

um elevado grau de detalhamento das regras que devem ser cumpridas. Igualmente a 

Alemanha e França, o sistema japonês possui menor flexibilidade na estruturação das 

demonstrações contábeis, além de maior preocupação com os credores.  

Conforme Niyama (2010), até o término da II Guerra Mundial, a economia do Japão 

estava sob o controle de conglomerados industriais e comerciais, denominados Zaibatsu, os 

quais, muitas vezes, incluíam os bancos. Ao término da ocupação americana, ao final do 

conflito, os Zaibatsus perderam poder político, notadamente pela implantação de lei 

antimonopólio, em 1946.  

 Mesmo que os EUA tentassem implantar, no Japão, uma Comissão de Valores 

Mobiliários – SEC, (criada em 1948, foi dissolvida em 1953 e transferida ao abrigo do 

Ministério de Finanças), além de incentivar o fortalecimento da profissão contábil, através do 

Instituto Japonês de Contadores Públicos Certificados, tais iniciativas não lograram êxito 

(Niyama, 2010; Altintas & Yilmaz, 2012). No início dos anos de 1950, houve um retorno ao 

Zaibatsu, mais sofisticado e desvinculado de controles exercidos por grupos familiares. 

 Historicamente, o Japão trouxe da Europa muitas das leis contábeis implantadas no 

país, principalmente da Alemanha, como é o Caso do Código Comercial, editado em 1899, 

mas com revisões posteriores (Niyama, 2010; Altintas & Yilmaz, 2012). Assim, o sistema 

contábil japonês foi influenciado tanto pela Alemanha, quanto pelos EUA, mas o Governo 

                                                 
31 Ver no endereço: https://www.nba.nl.  
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exerce forte controle em inúmeras atividades, o que resulta em elevada burocracia nos 

negócios, ambiente onde a contabilidade está inserida.  

 Na história da profissão contábil, no Japão, data de 1927 a criação da primeira 

associação da classe. Atualmente, a profissão contábil japonesa origina-se da Lei dos 

Contadores Públicos Certificados, promulgada em 1948 e com o objetivo de assegurar a 

qualidade dos profissionais da contabilidade, em níveis mais elevados e nos moldes dos EUA 

e Grã-Bretanha (Niyama, 2010). Como resultado dessa lei, houve a criação, em 1949, do 

JICPA - Japanese Institute of Certified Public Accountants, atualmente a principal 

organização profissional dos contadores no Japão. 

 O caminho para tornar-se um CPA japonês passa pela formação acadêmica em nível 

universitário, em Contabilidade e Finanças, Contabilidade Gerencial, Auditoria ou Legislação 

de Negócios (JICPA, 2015). Uma vez atendido esse requisito, o próximo passo  é obter a 

aprovação no Exame para CPA, que é realizado pela CPAAOB - Certified Public 

Accountants and Auditing Oversight Board, duas vezes ao ano e somente na língua japonesa 

(JICPA, 2015). As provas contemplam contabilidade financeira e contabilidade gerencial, 

auditoria, Direito de Empresa e Direito Tributário, além de uma disciplina eletiva, que 

envolve Administração de Empresas, Economia, Código Civil e Estatística.  

Obtendo aprovação, o candidato ingressa em um programa de educação profissional 

em contabilidade e outro de experiência prática, cujo requisito é o programa profissional de 

educação, com duração de três anos e conteúdos programáticos fornecidos pelo próprio 

JICPA. O currículo está alinhado às exigências das Normas Internacionais de Educação em 

Contabilidade, emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de Educação, da 

International Federation of Accountats (JICPA, 2015).  

Completando o programa de educação profissional, o candidato estará apto à 

realização das provas finais, aplicadas anualmente, nas áreas de Contabilidade; Auditoria; 

Tributação; Administração de empresas e teoria da tecnologia da informação; Normas, 

regulamentos e ética.   

 No tocante à experiência prática, necessária à obtenção do  título de CPA, no Japão, 

contempla o período de dois anos, podendo ser realizada antes ou depois do exame legal 

(JICPA, 2015). Cumprindo tais requisitos, o profissional está apto a obter o registro como 

CPA, podendo exercer suas atividades e apresentar-se como tal de forma pública. Portanto, 

trata-se de uma formação longa e com conhecimento aprofundado, mas que resulta em uma 

carreira sólida e com excelente remuneração. 
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4.1.10 Profissionalização contábil nos Estados Unidos 

 

 O desenvolvimento da contabilidade nos EUA ocorreu na esteira do progresso 

econômico do país, primeiramente, por conta da expansão ferroviária, o que impulsionou 

outras atividades e propiciou o surgimento de grandes impérios compostos por refinarias, 

oleodutos, postos de distribuições e demais atividades que acompanharam o boom ferroviário 

(Niyama, 2010). Assim, questões como depreciação, custos, dividendos e investimentos, 

passaram a exigir soluções conceitualmente sólidas, face aos investidores. 

 O enorme afluxo de capital deu impulso ao processo de industrialização e passou a 

ser natural que contadores britânicos fossem autorizados a atuar nos EUA, principalmente, 

nas atividades de auditoria (Iudícibus, 2015; Hendriksen & Breda, 2007). Desde o seu 

impulso inicial, a orientação norte-americana é do Common Law, relacionado ao princípio da 

essência sobre a forma, diretriz igualmente adotada pelo FASB. No contexto do processo de 

profissionalização dos contadores, foi sustentado por associações fortes, com característas da 

contabilidade do Reino Unido, inclusive o modelo associativo profissional (Baker, 2012). 

Particularmente, a evolução da contabilidade nos EUA, enquanto profissão, ocorreu 

principalmente no setor privado, com requisitos de educação e admissão, práticas 

disciplinares, padrões profissionais, auditoria e ética.  

 A partir da presença de profissionais da contabilidade em território americano,  

oriundos do Reino Unido, o movimento associativo nos EUA não permaneceu alheio à 

iniciativa de emigrantes escoceses. Conforme Carqueja (2002), a designação de CPA - 

Certified Public Accountant, foi reconhecida como Lei em 1896, no estado de Nova York. 

Em seguida, passou a ser adaptada nos demais estados da União, o que resultou na 

qualificação de que os CPAs tivessem, igualmente, seu prestígio reconhecido.  

 O associativismo contábil nos EUA tem início a partir de 1887, quando ocorreu a 

fundação da AAPA -  American Association of Public Accountants, atualmente em atuação 

como Instituto Americano de Contadores Públicos Registrados (Hendriksen & Breda, 2007; 

Teodoro et al., 2011). Ao ser criada, a AAPA teve o Journal of Accountancy como seu órgão 

oficial e seus fundadores eram em número de dez, o que era insignificante perante os 

milhares de integrantes que possui na atualidade. 

 Embora pioneira, a AAPA não era a única associação de contadores em atuação nos 

EUA (Hendriksen & Breda, 2007; Altintas & Yilmaz, 2012). Na época, inúmeras associações 

estaduais independentes haviam sido criadas pelo país, visando o reconhecimento legal de 

seus membros. Esse reconhecimento profissional como CPA, obtido em 1896 pelos 
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profissionais do Estado de Nova York, dava direito aos indivíduos em denominar-se como 

Contadores Públicos Registrados (Certified Public Accountats - CPAs). Para alcançar tal 

grau, havia a necessidade de obter um certificado dos diretores da universidade estadual 

(Mills & Young, 1999). Nas décadas seguintes, outros estados aprovaram leis semelhantes e 

até 1922 todos os estados americanos possuíam tais leis em vigor. 

 Observa-se que durante esse período, iniciado antes da virada do século, houve a 

criação do primeiro código de ética. Os códigos de ética, ou de conduta profissional e os 

discursos em torno deles, apelam para narrativas que visam a legitimação que a profissão 

busca dentro do contexto social (Preston, Cooper, Scarbrough, & Chilton, 1995). Assim, 

tendo sido formulado na virada do século, o código de ética dos contadores americanos foi 

reformulado em 1980. Nas legislações estaduais, era possível ser CPA sem ser membro da 

AAPA e também era possível pertencer à AAPA, sem ser um CPA, o que resultou em 

conflito, pois se tratava de uma questão de direitos dos Estados (Hendriksen & Breda, 2007; 

Altintas & Yilmaz, 2012). Além dessas divergências, os profissionais tinham receio do 

domínio da associação do Estado de Nova York, o que levou à reorganização da AAPA em 

1917, transformando-se no AIA - American Institute of Accountants, quando foram 

estabelecidos requisitos educacionais para admissão, mesmo que a posse de um certificado de 

CPA ainda não fosse obrigatória.  

 Em 1916, mesmo tempo em que a AAPA se transformava em AIA, foi fundada a 

AAUIA - American Association of University Instructors in Accounting, voltada às questões 

relacionadas ao aprimoramento do currículo universitário, posteriormente, seu foco voltou-se 

ao desenvolvimento da teoria contábil (Preston et al., 1995; Niyama, 2010).   

 A ausência de obrigatoriedade do certificado como CPA resultou em dissidência, no 

ano de 1921, com a formação da ASCPA - American Society of Certified Public Accountants 

e o único critério para a admissão como membro era a posse de um certificado, emitido por 

um dos estados americanos (Sales, 2011; Hendriksen & Breda, 2007). Durante os quinze anos 

seguintes, ASCPA e AIA, após disputar a representação dos contadores americanos, optaram 

pela fusão, mantendo o nome do Instituto e passando a exigir a posse de um certificado 

válido de contador público registrado (Altintas & Yilmaz, 2012; Niyama, 2010).  

 A partir dos anos de 1900 surgiram outras entidades, entre as quais a National 

Association of Cost Accountants, posteriormente transformada na NAA - National 

Association of Accountants; e a AAUIA, fundada em 1917 e que, em 1935, teve sua 

denominação alterada para AAA - American Association of Accountants e,  desde o início, 

estimulou a pesquisa e o desenvolvimento de princípios e padrões contábeis (Hendriksen & 
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Breda, 2007). Há referência, também, ao Controllers Institute of América, mais tarde 

transformado no FEI - Financial Executives Institute e de organizações internacionais, 

criadas com finalidade de obter uniformidade na contabilidade das empresas multinacionais: 

o IASC - International Accounting Standards Commitee e o ICCAP - International Co-

ordination Commitee for the Accountancy Profession. 

 Quanto ao American Institute of Accountants, em 1957 teve o nome alterado para 

AICPA - American Institute of Certified Public Accountants, quando a entidade criou 

diversos comitês e conselhos para o desenvolvimento dos Princípios Contábeis e de Padrões 

Contábeis, dentre eles, no ano de 1938, o CAP - Comitê de Procedimentos Contábeis e, em 

1959, a APB - Junta de Princípios Contábeis (Niyama, 2010; Sales, 2011).  

 Outra associação de destaque no cenário americano é a NAA - National Association 

of Accountants. Criada, em 1919, representa os interesses dos contadores gerenciais e atua 

visando ser um instrumento educacional (Hendriksen & Breda, 2007; Iudícibus, 2015). Está 

voltada a supervisionar o ensino preparatório para os exames dos contadores gerenciais, o 

CMA - Certificate of Management Accounting. Com menor reconhecimento que o certificado 

de CPA, é alternativa para os contadores atuarem fora da contabilidade pública. 

Por conta do cenário existente em 1934, após a quebra da Bolsa de Valores ocorrida 

em 1929, foi criada a SEC - Securities and Exchange Commission, com atuação voltada para 

o controle e fiscalização das companhias listadas nas Bolsas de Valores, podendo estabelecer 

critérios e padrões contábeis para as companhias abertas (Niyama, 2010; Victor & Levitin, 

2004). Posteriormente, a SEC transferiu a responsabilidade para o setor privado desenvolver 

os princípios e padrões contábeis, o que ocorreu na década de 1970, através do FASB - 

Financial Accounting Standards Board, como órgão independente do AICPA.  

 O ano de 2000 marcou a criação, nos Estados Unidos, da PCAOB - Public Company 

Accounting Oversight Board. Trata-se de uma organização privada e sem fins lucrativos, 

criada pela Lei Sarbanes-Oxley com a finalidade de supervisionar os auditores das empresas 

públicas, sempre no interesse dos investidores (Gillis, Petty, & Suddaby, 2014; Victor & 

Levitin, 2004). A PCAOB é encarregada de promulgar normas de auditoria e certificação, 

relacionadas aos padrões de ética para as auditorias e avaliações de empresas públicas. 

 Quem objetiva tornar-se CPA - Certified Public Accountant, deve, de início, realizar 

um conjunto de provas denominado The Uniform CPA Examination (Exame Uniforme para 

CPA), com elevado nível de exigência e dificuldade (Tostes, 2005; Conselho Federal de 

Contabilidade, 2012). A finalidade deste exame é proteger o interesse público, com objetivo 

de garantir que tão somente candidatos qualificados tornem-se licenciados como US Certified 
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Public Accountants (National Association of State Boards of Accountancy, 2015). Apesar do grau 

de dificuldade, a aprovação nesse Exame, por si só, não basta para atender às exigências na 

obtenção da certificação, visto que variam de uma jurisdição para outra. Na forma mais 

clássica, o candidato a CPA deve ter concluído um curso universitário de graduação - 

College; ter um mestrado - Ms ou MBA; ou um doutorado - PhD (CFC, 2012; Tostes, 2005).  

 Além das exigências em relação aos conteúdos de contabilidade, a IES onde o 

candidato cursou o bacharelado deve estar registrada em uma das seis agências educacionais 

acreditadas (US Regional Institutional Acrediting Agencies). Há, também, a necessidade de 

obter a aprovação em Exame de Ética e de comprovar um número mínimo de anos de 

experiência de trabalho, além de o candidato obter um Social Security Number (Tostes, 

2005). Este requisito vale mesmo que o postulante não seja cidadão americano, nem que 

tenha visto de trabalho ou resida em uma das jurisdições. Sendo estrangeiro, ocorre a emissão 

de documento específico, sem direito a trabalhar nos EUA.  

 Particularmente, no Estado de Nova York, são aceitos Diplomas Universitários 

Estrangeiros, em que o Departamento Estadual de Educação avalia se os conteúdos e o nível 

educacional são compatíveis com o norte-americano (Tostes, 2005). Também exige a 

comprovação de ficha limpa, obtida no Departamento de Justiça. Noutros casos, como no 

Estado do Alabama, a idade mínima para obtenção do registro é de dezenove anos.   

 Uma vez de posse do certificado como CPA, o profissional pode direcionar sua 

carreira para áreas como contabilidade pública, academia, contabilidade societária, 

contabilidade governamental e entidades sem fins lucrativos (AICPA, 2015; NASBA, 2015). 

No entanto, há a necessidade da renovação da licença de atuação, a cada dois anos, devendo 

cursar anualmente, no mínimo, 80 horas de disciplinas contábeis, auditoria ou impostos, 

concomitante ao pagamento de taxa a cada dois anos.  

  Outra particularidade da educação e formação contábil norte-americana está na área 

de contabilidade gerencial, uma vez que em relação a esses profissionais, não há a exigência 

do Exame de CPA e o  candidato poderá fazer somente as provas necessárias à obtenção do 

CMA - Certified Management Accountant, com diferentes exigências e vinculadas ao IMA - 

Institute of Management Accountants (Tostes, 2005; Altintas & Yilmaz, 2012). Situação 

idêntica é aquela relacionada aos auditores internos, os quais estão vinculados ao IIA - 

Institute of Internal Auditors e aos analistas financeiros - CFAs - Chartered Financial 

Analysts, vinculados ao CFA Institute.  
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4.1.11 Similaridades e diferenças no acesso à profissão de contador 

 

 Observando-se as exigências de cada país para o acesso à profissão, além dos 

aspectos que norteiam a criação e consolidação das primeiras associações profissionais, 

denota-se que a contabilidade, em boa parte, surgiu como uma profissão hierarquicamente 

superior. Igualmente, da mesma forma como nos Estados Unidos, em países como Japão e 

França, as exigências para obtenção do registro como contador são maiores, com o tempo de 

formação, em muitos casos, superando os dez anos.   

A partir das particularidades evidenciadas sobre a historia da profissão, sua 

regulação e atuação diferenciada das associações e ordens profissionais, nos diversos países, 

alguns pontos se mostram determinantes. O primeiro deles é de que, concomitante ao 

reconhecimento da própria profissão, já havia a preocupação em estruturar uma associação 

profissional, visando a defesa da classe, notadamente em relação à criação de barreiras de 

entrada aos não habilitados, como é o caso da Escócia e Inglaterra. Outro ponto a observar, 

remete às ordens profissionais dos EUA, as quais, desde o início, fomentaram a pesquisa 

sobre a ciência contábil.  

Partindo de associações fortes, houve a consolidação da profissão, rumando para a 

implantação das provas de acesso profissional, as quais terminaram por influenciar a 

qualidade dos cursos superiores. Ainda, sobre o papel das associações e ordens, dependendo 

do sistema jurídico adotado em cada país – Code Law ou Comun Law – é mais ou menos 

influente, aspectos percebidos na França, Alemanha, Portugal e Brasil. De outra parte, a 

existência de provas de acesso para o acesso profissional, mostra-se como um padrão em 

nível mundial. 

 Quanto ao aspecto formativo, na análise envolvendo os exemplos citados nesta tese, 

percebe-se que o tempo de formação no Brasil é inferior a outros países, como o Japão,  

França, Alemanha e os EUA, chegando, em alguns casos, ao dobro da média brasileira, que 

oscila entre quatro e cinco anos. Adicionalmente, a exigência e o tempo dos estágios 

curriculares, nos últimos anos do curso ou concomitante à formação final, emerge como 

diferencial na formação dos contadores no contexto mundial. Também é preciso observar que 

o modelo formativo brasileiro, para os contadores, embora atenda às exigências do MEC, 

ainda se mostra bem semelhante ao de Portugal, oriundo das Escolas de Comércio 

implantadas pelo Marquês de Pombal e com as universidades atuando como agentes de 

formação e credenciamento dos profissionais, completanto o tripé juntamente com o Estado.  



120                                                                                              Profissionalização dos Contadores: Perspectiva Internacional                                                                 

       Osmar Antonio Bonzanini 
 

 Em se tratando do Exame de Suficiência para os contadores, aplicado pelo CFC, este 

ocorre em duas edições anuais, com provas idênticas para os candidatos de todo o país. 

Conforme o CFC (2016), cada prova é composta de cinquenta questões objetivas, com os 

seguintes conteúdos  

 

Quadro 4.03 – Conteúdos das Provas do Exame de Suficiência - Brasil 

Disciplinas específicas 

- Contabilidade Geral 
- Contabilidade de Custos 
- Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
- Contabilidade Gerencial 
- Controladoria 
- Teoria da Contabilidade 
- Legislação e Ética Profissional 
- Princípios de Contabilidade e Normas  
   Brasileiras de Contabilidade 
- Auditoria Contábil 
- Perícia Contábil 

Outras Disciplinas 
- Noções de Direito e Legislação Aplicada 
- Matemática Financeira e Estatística 
- Língua Portuguesa Aplicada 

Fonte: CFC (2016). 

  

 A partir dos conteúdos apresentados no Quadro 4.03, observa-se que estes não  

contemplam, na sua totalidade, os conteúdos exigidos pelo MEC na Resolução 10/2004, em 

relação ao atual currículo para a formação do contador. Como exemplo, disciplinas 

relacionadas à economia, administração da produção e marketing, entre outras, não fazem 

parte do Exame de Suficiência. 

 Em outros países, como a Itália, o exame de acesso, aplicado pela Ordem 

Profissional, contempla, inclusive, uma prova oral. Quanto aos conteúdos, para obtenção do 

título de Dottore Commercialista, contempla, na primeira prova: contabilidade geral e 

aplicada, gestão financeira e cálculos financeiros, auditoria técnica bancária, comercial e 

industrial. Na segunda prova, estão previstos os seguintes conteúdos: Direito Privado, Direito 

Comercial, Direito Falimentar, Direito Tributário, Direito do Trabalho e Segurança Social e 

Direito Processual Civil (CNDCEC, 2015; Universitá Di Pisa, 2015). Cabe ressaltar que nas 

provas aos contadores italianos, os conteúdos voltados ao direito são bem maiores que em 

outros países. 
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 Quanto às provas de acesso aos profissionais de Portugal, a Ordem dos Técnicos 

Oficiais de Contas – OTOC, aplica o Exame de Avaliação Profissional, com os seguintes 

conteúdos: 

 

Quadro 4.04 – Conteúdos do Exame de Avaliação Profissional - Portugal  

 

Contabilidade Geral 

Contempla os fundamentos da contabilidade financeira e sua 
estrutura conceitual, contabilidade analítica, harmonização e 
normalização contabilística, preparação e apresentação das 
demonstrações contábeis, com foco nas operações e apuração 
dos resultados; 

 

Fiscalidade 
Aborda o Sistema Fiscal Português, o Imposto sobre Valor 
Acrescentado – IVA, a Tributação sobre o Patrimônio, 
Imposto sobre Rendas e Serviços e o Código Contributivo;  

 

Ética e Deontologia 

Trata das regras e do comportamento ético, da ética na 
atividade profissional, da Ordem Profissional e do Código 
Deontológico dos profissionais. 

Fonte: adaptado de OTOC (2016). 

    

               De maneira geral, os conteúdos são assemelhados e um ponto que difere, na 

comparação entre as provas de Brasil e Portugal é a separação dada, em que as provas 

portuguesas são divididas em três grandes grupos. Por outro lado, no Brasil são exigidos 

conhecimentos em disciplinas correlatas, como matemática e estatística, algo que não ocorre 

nas Provas de Portugal, inclusive em relação aos conhecimentos em lingua portuguesa. 

 Levando em conta as particularidades de formação, acesso e atuação dos contadores, 

no conjunto de países apresentados nesta tese, infere-se que, em boa parte, os fundamentos de 

formação são semelhantes, particularmente em razão da recente harmonização dos normas 

contabilísticas. Igualmente, os aspectos relacionados ao acesso à profissão, inclusive com a 

realização de estágios práticos estão presentes nas regulações de muitos países. O que muda, 

em concreto é o tempo de cada um e o rigor exigido, como é o caso do Japão e da França. 

Visto a herança portuguesa na formação contábil do Brasil, fica evidente que um 

longo caminho foi percorrido, desde que os primeiros profissionais portugueses aqui 

chegaram, cuja trajetória, no espaço que é possível, está retratada no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO V – TRAJETÓRIA DA PROFISSIONALIZAÇÃO DOS CONTADORES NO    
BRASIL E PAPEL DOS COORDENADORES DOS CURSOS SUPERIORES  
NESTE PROCESSO 

 
   Este capítulo trata da história da contabilidade no contexto brasileiro, tendo como 

marco inicial a chegada dos primeiros profissionais ao Brasil. Prossegue com o resgate dos 

aspectos legais que formaram o processo que culminou com a criação da profissão de 

contador e sua profissionalização no país.  

 

 5.1 PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS CONTADORES NO       
           BRASIL 

 

 Sendo uma nação bem mais jovem, em comparação com as europeias, o Brasil, além 

de herdar as características portuguesas da profissão, seguiu, inicialmente, o modelo italiano 

de contabilidade. Todavia, a consolidação da profissão e das associações da classe ocorreu 

muito tardiamente, já em meados do século XX, adotando o modelo norte-americano.  

 A atuação como profissional contábil nunca foi considerada, no contexto das 

profissões brasileiras, uma atividade ou ofício de elite. Tendo aportado no Brasil, ainda no 

período colonial, a primeira referência é aquela que trata da presença de profissional contábil, 

no ano de 1549, decorrente de nomeação feita por D. João III para as funções de contador 

geral e guarda-livros. No entanto, bem antes dessa nomeação, a contabilidade já existia, 

apurava resultados e fazia nascer uma ocupação, a qual, embora não pertencendo aos ofícios 

eletizados, tornou-se uma profissão (Agrizzi & Sian, 2010, Leite, 2005). 

 O atual estágio do ensino da contabilidade no Brasil, incluindo o papel das IES, as 

atribuições do CFC e dos respectivos Conselhos Regionais, além dos demais aspectos legais 

em vigor, como aqueles editados pelo MEC, são partes de um corpo de exigências, 

construídos ao longo do tempo. Assim, o processo de profissionalização dos contadores, no 

Brasil, foi sendo criado desde que os primeiros “guarda-livros da corte” por aqui aportaram, 

ainda no período colonial.  

 Embora a presença de contadores em atuação na colônia, foi no ano de 1549 que 

ocorreu a primeira nomeação para os profissionais desta área. No entanto, a regulamentação 

contábil no país viria somente mais de 200 anos depois, já em 1770, ocasião em que D. José, 

rei de Portugal, expediu um documento intitulado “Carta de Lei”, contemplando todos os 

domínios lusitanos (Coelho, 2000; Vargas, 2010). Desde 1770 até o Decreto-Lei nº. 9.295, de 

1946, o qual criou o CFC, contemplando e definindo as atribuições do contador (ensino 
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superior) e do técnico de contabilidade (ensino médio), até o presente, inúmeras mudanças 

ocorreram, visando consolidar a profissão contábil, além da sua ligação com o contexto 

econômico e social, quer seja com os indivíduos e comunidades quer seja com os países. 

 

5.1.1 A profissão contábil no Brasil e suas raízes portuguesas  

 

 No período correspondente às cinco primeiras décadas após o descobrimento e 

colonização portuguesa no Brasil, não há registro de atividades políticas, econômicas ou 

sociais. Mediante o fracasso do sistema de capitanias hereditárias, o governo português 

decidiu assumir diretamente o controle de sua colônia e instalou, no ano de 1548, o sistema 

de Governo Geral (Leite, 2005; Mendonça Neto, Cardoso, & Oyadomari, 2012). 

 A chegada do primeiro profissional contábil ao Brasil ocorreu em 1549, quando 

Gaspar Lamego foi nomeado Contador da Casa Real (Ott & Barbosa, 2011). A partir da 

instalação do governo geral aportaram, no Brasil, religiosos jesuítas, além daqueles 

pertencentes a outras correntes, detentores do monopólio do ensino em Portugal e suas 

colônias (Vannucchi, 2011). Entre os séculos XVI e XVII, os religiosos criaram escolas 

confessionais que não eram nem públicas, nem privadas, ou seja, o que predominava era a 

doutrina aos colonizados pelos colonizadores.  

 Em razão das mudanças introduzidas na gestão e nos controles, então existentes no 

Brasil colônia, teve início a atividade de exploração da cana de açúcar, o que passou a atrair 

para o território uma considerável leva de imigrantes de inúmeras classes sociais, resultando 

em atividade econômica, cenário propício para a utilização dos registros e controles 

existentes na contabilidade. Foi nesta época que ocorreram os primeiros registros que 

evidenciam a atividade contábil no Brasil, visto a nomeação do primeiro contador32, em 1551, 

através de ato do Rei D. João III (Almada Rodrigues, 1984).   

 A criação da Aula do Commércio, a partir da supervisão da Junta de Comércio de 

Lisboa, foi outra iniciativa que repercutiu no Brasil. Sua previsão consta no Artigo XVI dos 

Estatutos da Junta de Comércio, instituída em Lisboa, aprovada por Decreto de 12 de 

dezembro de 1756 (Almada Rodrigues, 1984). Adicionalmente, o Alvará de 9 de abril de 

1759, marca a aprovação dos Estatutos da Aula de Comércio.   

 O sucesso das medidas tomadas pelo Marquês de Pombal, importantes e exitosas 

para a economia portuguesa - além daquelas tomadas no campo da educação - notadamente 

                                                 
32 Se trata de Brás Cubas, fundador da cidade de Santos. Foi conduzido ao cargo de Provedor da Fazenda Real e Contador das Rendas e 
Direitos da Capitania (Almada Rodrigues, 1984).  
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pela reforma da Universidade de Coimbra e a criação das aulas régias33, não apresentou 

resultados semelhantes no Brasil (Mendonça Neto et al., 2012). Os maus resultados foram 

resultantes das políticas restringindo as relações entre a metrópole e suas colônias, cujas 

medidas terminaram por suprimir apenas o que já existia (Leite, 2005). Diante desse quadro, 

infere-se que no Brasil, entre os anos de 1548 e 1808, a contabilidade existiu somente no 

contexto da administração pública, com o objetivo de garantir a exploração projetada pela 

Coroa, além da transferência das riquezas para a metrópole. Tal panorama só iria sofrer 

mudanças a partir de 1808, quando D. João VI aportou em terras brasileiras.   

 A partir da exigência de utilização das partidas dobradas pelos servidores do Rei, 

emerge a necessidade de qualificação dos profissionais (Barbosa & Ott, 2013). Assim, D. 

João VI publica o Alvará de 15 de julho de 1809, criando as aulas de comércio na Corte do 

Rio de Janeiro e na Academia Militar, a quais estavam sujeitas ao Tribunal da Real Junta de 

Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, ministradas por José Antonio Lisboa.  

 Quanto aos primeiros cursos superiores no Brasil, estes foram criados em 1808, 

quando da chegada da Corte Portuguesa. Embora a existência desses cursos superiores, a 

primeira universidade só foi instituída em 1920, já no período da República (Bonzanini, 

2009; Leite, 2005). Percebe-se que ocorreu um tanto tardia, em comparação com os países de 

língua espanhola, como foi o caso de São Domingos - 1538, México, Peru, Chile e Argentina.  

 Embora tenha obtido sua independência política em 1822, o Brasil permaneceu 

economicamente submisso às nações europeias, com a permanência da mesma estrutura 

colonial, baseada na mão de obra escrava, em contradição ao sistema capitalista mundial em 

franca expansão (Leite, 2005; Mendonça Neto et al., 2012). A partir desse panorama, houve a 

necessidade de substituir o modelo econômico vigente, o que resultou, ainda na década de 

1880, na vinda de imigrantes europeus, para atuação na atividade agrícola. Posteriormente, a 

atuação destes trabalhadores ajudou a fomentar atividades comerciais, industriais e do 

mercado de capitais, todas pertencentes ao campo da contabilidade.  

 

5.1.2 As aulas de comércio e a contabilidade no Brasil Império  

 

Embora tenha deixado de ser colônia de Portugual em 1822, a educação, a sociedade 

e as questões econômicas continuaram nos mesmos moldes anteriores, sendo que a 

declaração de que, a partir de então, o Brasil era um Império, não trouxe mudanças imediatas.  
                                                 
33 O sistema de aulas régias caracterizava-se por disciplinas isoladas e independentes como o grego, hebraico, filosofia, teologia, retórica e 
poética, desenho e figura, aritmética, geometria e francês. Após a saída dos jesuítas, foram introduzidas as disciplinas de linguas vivas, 
matemática, física e as ciências naturais (Leite, 2005). 



126                                                                                                     Trajetória da profissionalização dos contadores no Brasil      

Osmar Antonio Bonzanini 
 

 Mesmo tendo obtido a independência política e sem quaisquer avanços na educação 

básica, era natural que o ensino superior, mesmo na forma de instituições isoladas, 

permanecesse estagnado, com a mesma estrutura instituída por D. João VI, em 1808. Dessa 

data, consta como marco a criação de uma cadeira de economia política, funcionando no Rio 

de Janeiro e sob a direção de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu (Peleias, Segreti, 

Silva, & Chirotto, 2007). A criação dessa cadeira é  apontada como o embrião do ensino 

superior, voltado à área comercial, juntamente com o Alvará de 1809, caracteriza o marco do 

ensino comercial no Brasil, ao determinar que os novos tributos devessem ser destinados aos 

estabelecimentos de Aulas de Comércio (Almada Rodrigues, 1984; Leite, 2005).  

 Em relação às aulas de comércio e contabilidade, desde o início, ambas 

contemplavam o ensino de disciplinas exatas. No Decreto nº. 456, de 06 de julho de 1846 e 

que “Manda Executar o Regulamento da Aula do Comércio da Cidade do Rio de Janeiro”, 

consta, no Capítulo III – Artigo 24, os objetos de ensino: no primeiro ano, lerá o respectivo 

Lente – aritmética, algebra até as equações do segundo grau, inclusive, e as duas primeiras 

secções de geometria, geografia geral, geografia comercial e geografia do Brasil (Brasil, 

1846). Trazia, ainda, juros simples e compostos, descontos e abatimentos, regras de 

Companhia, cálculo de anuidades, amortizações, regras conjuntas, moedas, pesos e medidas 

nacionais e estrangeiras, câmbio e arbítrios (Soares, Richartz, Voss, & Freitas, 2011). 

 No contexto das transformações ocorridas na Aula de Comércio, faz-se necessário 

trazer a lume a importância da Lei nº. 556, de 25 de junho de 1850, em que foi aprovado o 

Código Comercial do Império. Tal aprovação representou o primeiro reconhecimento legal, 

no Brasil, da existência de um profissional que cuidava da contabilidade das empresas (Silva, 

2013). Esse Código, construído a partir da legislação de países europeus e aprovado após 

longa discussão no poder legislativo, já sinalizava da necessidade de o país possuir um 

regramento que disciplinasse a economia, além de impulsionar a criação de indústrias. 

 Posteriormente, em 1863, o Decreto-Lei nº. 3.058 impõe novas alterações ao curso 

de comércio, aumentando o tempo de duração para quatro anos. Mesmo com tais ajustes, com 

disciplinas de matemática e estatística nos anos  iniciais, o curso não lograva êxito em atrair 

novos alunos. Assim, em 1879, com o Decreto nº. 7538, várias disciplinas foram suprimidas, 

inclusive com a extinção dos lugares de diretor, secretário e porteiro do Instituto Commercial 

(Leite, 2005; Almada Rodrigues, 1984). Embora a iniciativa em adotar tais modificações, não 

se mostraram suficientes para atrair os jovens para a carreira.  

 Sendo um país de atividade agrícola e não pertencendo ao grupo das chamadas 

profissões imperiais - direito, medicina e engenharia, era natural o pouco interesse dos 
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estudantes em relação aos cursos de comércio e contabilidade (Vargas, 2010; Agrizzi & Sian, 

2010). Portanto, enquanto uma ocupação, a contabilidade não era percebida como atividade 

de status elevado, por suas raízes no passado colonial do Brasil, quando a aristocracia enviou 

seus filhos à Europa, para uma formação nas profissões imperiais. Assim, mesmo entre os 

menos favorecidos, era preferível atuar em atividades de subsistência, o que só iria mudar a 

partir da chegada dos imigrantes europeus, já no período republicano. 

  

5.1.3 A profissionalização do contador no Brasil República  

 

 Tendo herdado as deficiências da estrutura educacional do período imperial e com 

uma vocação essencialmente agrícola, ao tornar-se República, em quinze de novembro de 

1889, o país pouco mudou, inclusive no campo econômico, reflexo da ausência de atividades 

industriais e da atuação das elites políticas. 

 Em relação à atividade contábil no Brasil, o período compreendido entre os anos de 

1900 e 1946, é apontado como aquele em que a profissão alcançou seu auge, quando o país 

encontrava-se sob governo centralizado e ditatorial (Agrizzi & Sian, 2010). Observa-se que 

diferentemente dos projetos profissionais Anglo-Americanos, a ênfase adotada no país 

envolveu uma legislação voltada à qualificar a educação, a qual, posteriormente, forneceu 

uma base para a organização profissional.    

 No campo da atividade laboral, a vinda de imigrantes, os quais passaram a executar 

atividades que eram desprezadas por boa parte da população brasileira, resultou em mudanças 

na estrutura da sociedade no Brasil, além de influenciar no desenvolvimento da educação. No 

período inicial da República, ocorreu a primeira reforma educacional, conhecida como 

Reforma Benjamin Constant, no ano de 1890 (Leite, 2005). Na época, o sistema de ensino em 

vigor no país era influenciado pelo positivismo de Comte, com os pressupostos de que o 

homem passava por diversos estágios, até alcançar o estado positivo da maturidade. Essa 

orientação continuou presente na segunda reforma do ensino, no ano de 1911, ao conceder a 

liberdade de ensino e de frequência, além do surgimento da figura do livre-docente. 

 Quanto às atividades voltadas à contabilidade e ao comércio, em 1902 foi criada a 

Academia de Comércio do Rio de Janeiro. Três anos após, foi declarada instituição de 

utilizade pública e seus diplomas passam a ter caráter oficial (Soares et al.,  2011). A partir 

desse regramento, a Academia de Comércio manteria dois cursos: a habilitação dos alunos 

para o exercício das funções de guarda-livros, perito judicial e empregos de Fazenda e; o 

segundo, em nível superior, habilitando para os cargos de agentes consulares, funcionários do 
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Ministério das Relação Exteriores, atuários de companhias de seguros e chefes de 

contabilidade em estabelecimentos bancários e nas grandes empresas comerciais. 

 Em relação ao curso superior, conforme o Decreto nº. 1339 de 1905, havia o 

direcionamento da matemática às atividades de comércio, voltadas a proporcionar a atuação, 

inclusive, fora do país. Percebe-se, também, o conjunto de práticas que possibilitavam o 

exercício profissional no contexto da contabilidade e do direito comercial, inclusive do 

ambiente de negócios com outras nações (Brasil, 1905). Nessa mesma época, um grupo 

ocupacional da contabilidade ocupava posição de destaque na sociedade, formado por Carlos 

de Carvalho, Francisco D’Áuria e João Lyra Tavares, entre outros. Em 1906, Carlos de 

Carvalho e Francisco D’Áuria já atuavam na Seção de Contabilidade do Tesouro do Estado 

de São Paulo. No ano anterior, e, através do Decreto-Lei nº. 1.335, havia se estabelecido a 

exigência da Escrituração Mercantil para o Tesouro do Estado (Mendonça Neto et al., 2012).  

 A atuação de um grupo profissional, em linha com o conceito de professional 

project e apresentado por Larson (1977) é apontado como o início do processo e ocorre com a 

fundação de uma associação dos práticos de uma determinada ocupação. Vertendo tal 

exemplo para a contabilidade, trata-se de feito semelhante ao ocorrido na Escócia, quando da 

criação da Society of Accountants in Edinburgh – SAE. 

No Brasil, conforme Mendonça Neto et al. (2012), o primeiro movimento com 

características semelhantes ocorreu em 1869, quando houve a fundação da Associação dos 

Guarda-Livros da Corte. Adicionalmente, as atividades do grupo profissional formado no 

país, a partir de 1906, se mostram em linha com a abordagem interacionista das profissões, de 

acordo com os estudos de Hughes (1958), Dubar e Tripier (1998) e Rodrigues (2002). Nessa 

abordagem, os indivíduos do mesmo grupo profissional têm a sua atuação voltada à defesa de 

sua autonomia e de seu território, do reconhecimento social e mediante atividades realizadas 

através de associações, conselhos ou ordens profissionais, legalmente reconhecidas. 

Com a eclosão da I Guerra Mundial, ocorre novo impulso na indústria brasileira, 

cujos reflexos constam do censo de 1920 e que mostrou a existência de 13.336 

estabelecimentos industriais, empregando mais de 275.000 trabalhadores. Foi nessa época 

que o grupo ocupacional da contabilidade inicia o processo de organização de forma mais 

estruturada, ao criar, no ano de 1915, em São Paulo, o Instituto Brasileiro de Contadores 

Fiscais; o Instituto Brasileiro de Contabilidade no Rio de Janeiro e a Associação de 

Contadores de São Paulo - ambos em 1916; o Instituto Paulista de Contabilidade - em 1919; a 

Associação dos Diplomados em Ciências Comerciais no Rio de Janeiro - em 1921 e a 

Associação Baiana de Diplomados em Comércio, a Associação Campineira de Contabilidade 
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e o Instituto Mineiro de Contabilidade, todos estes três no ano de 1927 (Mendonça Neto et 

al., 2012).  

Coelho (1999) e Vargas (2010) nomeiam o direito, a medicina e a engenharia, como 

profissões imperiais, razão pela qual as demais, no Brasil, foram colocadas em segundo 

plano. Particularmente, é possível associar, para além do prestígio universal e perene dos 

médicos, a constituição e a sustentação do Estado ao apoio dos dois outros grupos 

profissionais: os bacharéis no Brasil colônia e os engenheiros, imprescindíveis aos 

movimentos de industrialização. Em tal panorama, Leite (2005) refere que era notório o 

interesse das famílias, pelas faculdades de direito e medicina, principalmente pela tradição do 

título de doutor, o qual, já de uso dos médicos, estendeu-se aos bacharéis em direito.    

Posteriormente, através do Decreto nº. 17.329 de 28 de maio de 1926, houve a 

regulamentação do ensino comercial no país, visando a oferta de dois cursos. O primeiro, 

com formação geral de quatro anos e meio e outro, de nível superior, com três anos de 

duração. O curso geral conferia o diploma de Contador e o curso superior garantia o título de 

graduado em Ciências Econômicas (Leite, 2005). Para ingresso no curso geral, a idade 

mínima necessária era de treze anos e, para o curso superior, dezessete anos. A grade do 

curso de formação geral incluia a oferta das disciplinas de contabilidade, contabilidade 

mercantil, contabilidade agrícola e industrial e contabilidade pública (Peleias et al., 2007). 

Com as mudanças instituídas pelo Decreto nº. 20.158, houve a criação e adaptação 

dos cursos, ainda sem a graduação do bacharel em Ciências Contábeis, que só viria a ocorrer 

na década seguinte. Outra conquista da classe contábil ocorreu em 1932, com o Decreto nº. 

21.033, que criou novas condições para o registro de guarda-livros e contadores, notadamente 

entre os profissionais da área que possuíam somente o conhecimento prático, aos quais foi 

determinado prazo e condições para o registro (Brasil, 1931; 1932; Rodrigues, Schmidt, & 

Santos, 2012). Nesse Decreto, percebe-se a conexão do exercício da profissão contábil com a 

preparação acadêmica, ou seja, a necessidade de estudos para prosseguir na carreira.  

 Mesmo com a criação da segunda universidade no país, a Universidade de Minas 

Gerais, em setembro de 1927, por conta da união das faculdades de engenharia, direito, 

medicina, odontologia e farmácia, a contabilidade e as ciências econômicas seguiam 

relegadas do ensino superior. Havia, segundo Leite (2005), pouco resultado prático nessas 

iniciativas, face ao elevado número de bacharéis em atuação fora de sua área de 

especialização, o que  resultou em críticas, pois o ensino superior permanecia alheio às 

necessidades da população. As mudanças só vieram em 1934, com a criação da Universidade 
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de São Paulo (USP), primeira IES do gênero no país a inovar em relação aos objetivos e 

forma organizacional, propondo ser um centro de pesquisa em diversas áreas do saber.  

No cenário de desenvolvimento da contabilidade, a partir do Decreto-Lei nº. 1535, 

de 23 de agosto de 1939, alterou-se a denominação do curso de Perito Contador para Curso 

de Contador. Assim, no final do ciclo de mundanças em relação aos cursos 

profissionalizantes, juntamente com o Decreto-Lei nº. 6141 e o Decreto-Lei nº. 6142, ambos 

de 28 de dezembro de 1943, ficaram estabelecidas as bases de organização e de regime do 

ensino comercial, com o desdobramento em dois ciclos. O primeiro, na forma de um curso 

comercial básico e o segundo, com cinco cursos de formação, denominados comerciais 

técnicos. Dentre esses cinco cursos, o de Contabilidade (Leite, 2005).  

Mesmo com tais avanços, era evidente a incapacidade do Estado em preparar um 

forte contingente de profissionais para o mercado de trabalho. De acordo com Gomes Jr. 

(2013), a exposição de motivos apresentada em relação à Lei Orgânica do Ensino Comercial 

(Decreto-Lei nº. 6.141, Decreto-Lei nº. 6.142, ambos de dezembro de 1943) e Decreto nº. 

14.373, do mesmo ano, tratando do ensino profissional, reconhece tal ausência, resultando em 

consideráveis perdas. Sobre o Decreto nº. 14.373, este tinha o objetivo de elevar o curso de 

Contador para o nível do ensino superior, face às críticas em relação aos cursos das escolas 

de comércio. Entre os fatores questionados, a dificuldade de bons professores, grande número 

de alunos por sala e condições críticas das instalações (Gomes Jr., 2013; Tardif, 2013).  

A nova estrutura do ensino comercial ficou sendo o Curso de Formação, na forma de 

um Curso Comercial Básico com duração de quatro anos e ingresso com no mínimo onze 

anos de idade, com exame de admissão. Sua conclusão garantia a obtenção de Diploma de 

Auxiliar de Escritório. Os Cursos Comerciais Técnicos com duração de três anos e ingresso 

pela conclusão de um dos seguintes cursos: Comercial Básico, De primeiro Ciclo do Ensino 

Secundário ou Ensino Normal, Contabilidade, Estatística, Comércio e propaganda, 

Administração e o Curso de Secretária (Brasil, 1943; Gomes Jr., 2013).  

Cabe ressaltar que, na mesma data, foram suprimidos, tanto o curso Superior de 

Administração e Finanças quanto o curso elementar de Auxiliar do Comércio. No que se 

refere ao curso de Contabilidade, ao ser concluído, concedia o diploma de Guarda-Livros, 

sendo que a grade curricular contemplava matérias do antigo curso técnico de Guarda-Livros 

e algumas do extinto curso de Contador, voltado aos assuntos ligados às empresas industriais, 

agrícolas, bancárias e ao comércio em geral (Leite, 2005; Gomes Jr., 2013). 

 Adicionalmente e no contexto do Decreto-Lei nº. 6.141, concede-se a todos os 

concluintes dos cursos comerciais técnicos, de nível médio, o direito ao ingresso em 
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estabelecimento de ensino superior, desde que este estivesse diretamente relacionado ao curso 

comercial técnico concluído (Leite, 2005). Portanto, até o ano de 1945, o único curso superior 

que os concluintes dos cursos de nível médio podiam ingressar, era em Administração e 

Finanças. E foi nesse ano de 1945, ao completar-se a reforma do ensino comercial, que o 

Decreto nº. 7.988, formalizou a criação de dois cursos superiores: Ciências Econômicas e 

Ciências Contábeis e Atuariais. Portanto, no texto legal do Decreto-Lei nº. 7.988, de 

setembro de 1945,  foi criado o primeiro curso superior em Ciências Contábeis no Brasil.  

 O cenário econômico brasileiro, principalmente ao final da II Guerra Mundial, 

mostrava o país em processo de crescimento, com mudanças em sua matriz produtiva. 

Deixava de ser unicamente uma economia agrícola, ingressando em um processo de 

industrialização (Agrizzi & Sian, 2010; Silva & Rodrigues, 2013). Foi nesse cenário que o 

país conheceu as disposições legais do curso superior de Ciências Contábeis e Atuariais.  

 Outro aspecto a observar, em relação ao ingresso no curso superior de Ciências 

Contábeis e atuariais, era a exigência em apresentar o certificado de licença clássica ou de 

licença científica, ou, ainda, do diploma de conclusão de qualquer dos cursos comerciais 

técnicos, além de prestar o concurso vestibular, conforme o Decreto-Lei nº. 7.988 (Brasil, 

1945). Havia, na composição do currículo, o entendimento de igualdade geográfica à nível 

nacional, visto que foi elaborado para aplicação em todos os cursos de contabilidade do país, 

não levando em conta as particularidades regionais (Leite, 2005; Soares et al., 2011).  

 Adicionalmente à criação do curso superior de Ciências Contábeis e Atuariais, o 

Decreto nº. 7.988 trouxe benefícios aos contadores e atuários, os quais  haviam obtido sua 

formação na forma da legislação anterior (Leite, 2005). Assim, estes passaram a ter os 

mesmos direitos assegurados aos bacharéis que seriam diplomados na forma da nova lei, 

conforme previsto no Capítulo VI – Disposições Finais, desse Decreto. O início do ano letivo 

de 1946 foi fixado como data limite às IES que ofereciam o curso, para que fizessem a 

adequação curricular necessária a partir do respectivo diploma legal (Brasil, 1945).  

 O conjunto de adequações previstas no Decreto nº. 7.988, de 1945, trouxe a 

possibilidade de que vários contadores aproveitassem tais previlégios, defendendo uma tese e 

obtendo o título de Doutor em Ciências Contábeis. Conforme Leite (2005), alguns outros 

obtiveram o doutorado através de concursos públicos de títulos e provas, com defesa de tese, 

para os cargos de professor catedrático ou para a livre-docência. 

 Uma vez formalizado o curso superior em Ciências Contábeis, era natural – na 

época, a aspiração dos profissionais em elevar a profissão a uma categoria superior, visto que 

a contabilidade não possuía a sua Ordem ou Conselho Profissional. Portanto, havia 
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necessidade de uma atuação mais forte da classe contábil, junto ao governo federal, buscando 

a criação do órgão máximo da profissão, conforme tratado a seguir.  

 

5.1.4 A profissão de contador e a criação do Conselho Federal de        
         Contabilidade  

 

 A primeira fase histórica da Contabilidade, no Brasil, chegou ao seu final, em 1946, 

mais precisamente no dia 27 de maio daquele ano, quando foi criado o CFC, através do 

Decreto-Lei nº. 9.295. Além da criação do CFC, o Decreto-Lei nº.  9.295 estabeleceu 

atribuições do contador e do técnico em contabilidade, enobreceu a profissão contábil, visto 

ter sido a terceira a obter a sua regulamentação (Leite, 2005). Desde a sua criação, conforme 

Bugarim et al., (2013), a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 

Contabilidade tem se mostrado fundamental na evolução das práticas contábeis no Brasil, 

notadamente em relação à formalização do Código de Ética Profissional, no processo de 

alteração na regulamentação da profissão e pela criação da lei da representatividade.  

 Na mesma época, ocorreu a criação, no ano de 1946, da Faculdade de Ciências 

Econômicas e Administrativas na Universidade de São Paulo, mediante a assinatura do 

Decreto-Lei nº. 15.601/46 (Peleias et al., 2007; Silva & Nepomuceno, 2012). Na ocasião, a 

atuação do grupo profissional mostrou-se forte, visto que, em seu parecer, o Relator do 

Conselho Universitário, deixou evidente a influência do Sindicato dos Contabilistas de São 

Paulo e dos Professores Frederico Hermann Junior, Milton Improta, Atilio Amatuzi e Dirceu 

Rodrigues, membros da elite do grupo ocupacional.  

 Cabe ressaltar que no tempo da criação da Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas da USP, no ano de 1946, juntamente com a instalação do curso de Cências 

Contábeis e Atuariais, surgiu o primeiro núcleo de pesquisa contábil voltado ao modelo 

norte-americano. Embora de forma modesta, atuavam professores com dedicação em tempo 

integral à pesquisa e ao ensino (Silva & Nepomuceno, 2012). Além da produção de artigos 

científicos e teses qualificadas, a atuação desses docentes já incluía traços da influência norte-

americana no ensino da contabilidade no país. Essa atuação remete à criação do monopólio 

sobre os serviços contábeis e o reconhecimento da sua jurisdição, mediante o direito de 

fiscalizar os serviços prestados pelo próprio grupo (Mendonça Neto et al., 2012).  

 Face à criação do primeiro curso superior em contabilidade, os contadores passaram 

a reivindicar, junto ao governo federal, a criação de um órgão semelhante aos Conselhos de 

Engenharia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Leite, 2005). Assim, com o advento do 
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Decreto-Lei nº. 9.295, de 27 de maio de 1946, foi criado o CFC, concomitante à definição das 

atribuições do contador e do guarda-livros (Brasil, 1946; Silva & Rodrigues, 2013).  

 A partir do Decreto-Lei nº 9.295, em que foram criados os Conselhos Regionais de 

Contabilidade, a profissão ganhou regulamento próprio, instituindo-se o princípio básico de 

que tudo o que envolve a matéria contábil constitui prerrogativa privativa dos contadores. 

Igualmente, ao CFC coube a competência de disciplinar as atividades dos Conselhos, visando 

manter a unidade da estrutura federativa. Assim, as atividades operacionais e administrativas 

dos Conselhos passaram a ser realizadas de forma que não houvesse discrepância nos atos 

executados pelo CFC e CRCs, embora os Regionais mantivessem autonomia no que se refere 

à administração de seus serviços, gestão de recursos, regime de trabalho e relações 

empregatícias (Bugarim, Pinho, Rodrigues, & Machado, 2013; Souza & Vergilino, 2012). 

 Entre as diversas providências elencadas no Decreto-Lei nº. 9.295, havia referência à 

fiscalização do exercício da profissão contábil (contadores e técnicos em contabilidade, 

devidamente habilitados), a qual seria exercida pelo CFC e pelos Conselhos Regionais de 

Contabilidade (Brasil, 1946; Bugarim et al., 2013).  Adicionalmente, no Art. 6º., estão as 

atribuições do referido Conselho Federal, na forma da organização do seu Regimento Interno, 

na aprovação dos Regimentos Internos dos Conselhos Regionais, quanto aos recursos de 

penalidade imposta pelos Conselhos Regionais e na regulação dos Princípios Contábeis, do 

Exame de Suficiência, programas de educação continuada e na edição das Normas Brasileiras 

de Contabilidade de natureza técnica e profissional.    

 Cabe ressaltar que o Artigo 26, desse mesmo Decreto-Lei, observa que “as 

atribuições definidas na alínea c do artigo anterior são privativas dos contadores diplomados” 

(Mendonça Neto et al., 2010). Essas atribuições foram ampliadas pelo CFC, com a Resolução 

560 de outubro de 1983, que regulamentou a profissão e descreveu cerca de cinquenta 

atividades a serem exercidas exclusivamente por contadores, além de dezenove outras a 

serem compartilhadas com outras profissões estabelecidas.   

 Dentre os requisitos necessários ao reconhecimento de uma profissão, destaca-se a 

existência de um código de ética (Carr-Saunders; 1982; Angelim, 2010, Suddaby & Muzio, 

2013). No Brasil, mesmo após a criação do CFC, o primeiro esboço de um código ocorreu em 

1950, durante o V Congresso Brasileiro de Contabilidade, quando foi aprovado o “Código de 

Ética Profissional do Contabilista” (Bugarim et al., 2013). Nesse documento, embora sem 

alcançar o caráter de normatização pelo CFC, era evidente a preocupação dos afiliados, para 

que a atuação profissional ocorresse dentro dos padrões reconhecidamente corretos. 
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 Apesar dos avanços no processo de profissionalização da classe contábil, acabou por 

emergir um inconveniente, no que se refere às prerrogativas, notadamente por conta da 

variedade de profissionais em atuação na mesma área de interesse (Leite, 2005; Agrizzi & 

Sian, 2010). Nessa época, atuavam os contadores - na forma de bacharéis graduados em curso 

superior de Ciências Contábeis; técnicos em contabilidade - profissonais de nível médio e 

formados nas escolas técnicas comerciais e os guarda-livros - que exerciam atividades 

contábeis, mas sem formação escolar (Leite, 2005).  

 Tal situação ocorreu, primeiramente, face ao tempo de duração de cada um dos 

cursos. A diferença entre estes permitia aos jovens o rápido ingresso no mercado de trabalho 

e, praticamente, usufruindo das mesmas prerrogativas dos demais, visto que o diploma do 

ensino médio podia ser obtido em três anos, ao contrário de cursos superiores, com maior 

tempo de duração (Leite, 2005; Soares et al., 2011). Essa semelhança entre as duas 

categorias, contadores e técnicos de contabilidade, resultou, durante certo tempo, em 

desistímulo ao desenvolvimento da profissão contábil e ao ingresso no curso superior.  

 Considerando que até o ano de 1945 atuavam no país somente cinco universidades, é 

compreensível que os estudantes buscassem a sua formação profissional nas escolas de 

ensino médio. No entanto, ao concluir o curso secundário, o qual, até meados do século XX 

proporcionava algum prestígio social, os concluintes percebiam que o mesmo já não tinha 

tanta importância, sendo necessário investir em uma formação superior (Leite, 2005). Na 

época, o ensino secundário era o único que permitia, aos concluintes,  prestar o vestibular 

para ingresso em um curso superior, impedindo aqueles que tivessem, por exemplo, optado 

por um curso profissional, como o comercial. A aplicação dessa norma resultou em maior 

procura pelo ensino secundário, desagradando a classe contábil e causando a falta de 

profissionais técnicos, sobretudo para o setor industrial (Leite, 2005). Esse descompasso entre 

o que a sociedade necessitava e aquilo que as instituições de ensino ofereciam, levou o 

governo a tomar medidas para regulamentar a equivalência do ensino médio. 

 A primeira medida tomada para sanar o desequilíbrio existente, conforme citado no 

parágrafo anterior, ocorreu através da promulgação da Lei nº. 1.076, de 31 de março de 1950, 

vindo ao encontro dos antigos desejos da classe contábil (Brasil, 1950; Leite, 2005). No texto 

original, assegurava aos estudantes concluintes do primeiro ciclo do ensino comercial, 

industrial ou agrícola, o direito à matrícula no curso clássico ou cientifico.  

 Essa possibilidade dos diplomados nos cursos comerciais técnicos ingressarem em 

um curso superior, ainda que tenha reparado um erro histórico, contribuiu para frear o avanço 

da formação e consolidação da profissão no Brasil. Em 1951, mediante a assinatura da Lei nº 
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1.401, de 31 de julho, o curso de Ciências Contábeis e Atuariais foi desmembrado em 

Ciências Contábeis e Ciências Atuariais, com os concluintes do curso de Ciências Contábeis 

passando a receber o título de Bacharel em Ciências Contábeis (Brasil, 1951; Bugarim & 

Oliveira, 2014). Embora a garantia de um título, de certa forma, pomposo, aos concluintes do 

curso, algo que poderia motivar o ingresso no ensino superior, houve, logo depois, a 

assinatura da Lei nº. 1.821, apontada como um retrocesso, pois definia, expressamente, quais 

cursos superiores poderiam ser cursados, a partir da formação profissional obtida.   

 O texto da Lei nº. 1.821/1953 dispôs as normas sobre o regime de equivalências 

entre os diversos cursos dos graus médio, para efeito da matrícula no ciclo colegial e nos 

cursos superiores (Brasil, 1953). No entanto, além de permitir que os alunos concluintes do 

1º. Ciclo do ensino normal adquirissem o direito a ingressar no 2º. Ciclo do ensino 

secundário, trouxe prejuízos aos concluintes dos cursos profissionais, pois tratou de definir 

uma equivalência espcífica para tal (Leite, 2005). Na prática, um estudante, tendo concluído 

o curso comercial e sentindo-se atraído pelo curso superior de engenharia, não poderia prestar 

vestibular ao mesmo. Por outro lado, somente o curso secundário continuava a permitir, de 

forma irrestrita, o ingresso em qualquer curso de nível superior, estando nesse contexto, a 

causa de ser tratado como um retrocesso na formação superior da época (Leite, 2005). Essa 

situação, voltada ao atendimento de uma parcela da população e sem condições de buscar 

formação nas chamadas profissões imperiais, só iria resultar em mudanças a partir de 1961, 

com a Lei nº. 4.024, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB.  

  A LDB esteve em discussão durante treze anos e tinha como principal objetivo 

reestruturar o sistema de ensino do Brasil, além de alterar as possibilidades de acesso aos 

cursos de nível superior, para egressos do ensino técnico. Nesse mesmo texto foi criado o 

Conselho Federal de Educação e os repectivos Conselhos Estaduais (Brasil, 1961). Portanto, 

anterior à promulgação da Lei nº. 4.024/61, não havia, no Brasil, uma norma específica para a 

educação, embora a CF de 1934 trouxesse tal previsão. 

 No contexto do ensino superior, a LDB apresentava como objetivos a pesquisa, o 

desenvolvimento das ciências, letras e artes, além da formação de profissionais de nível 

universitário, facultado o oferecimento de atividades de ensino em estabelecimentos, 

agrupados ou não, em universidades, sendo permitido contar com apoio de institutos de 

pesquisa e centros de treinamento profissional (Andrade, 2012). Relativamente aos diplomas, 

passavam a gozar de reconhecimento e tinham validade, quando expedidos pelas 

universidades e pelos estabelecimentos isolados de ensino superior oficiais.   
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 Conforme Andrade (2012), os diplomas expedidos ao abrigo da LDB de 1961 

tinham validade em todo território do país e os cursos oferecidos no contexto da citada lei, 

poderiam ser de: graduação, destinados aos candidatos que haviam concluído o ciclo colegial 

ou equivalente e tivessem obtido classificação em concurso de habilitação;  pós-graduação, 

para aqueles que tivessem concluído o curso de graduação; de especialização, 

aperfeiçoamento e extensão, ou quaisquer outros, a juízo do respectivo instituto de ensino e 

que fosse aberto a candidatos com preparo e demais requisitos que eram exigidos. 

 Tendo sofrido várias críticas, notadamente pela ausência dos representantes das 

escolas particulares nos Conselhos de Educação e na igualdade de tratamento para os 

estabelecimentos oficiais e privados de ensino, a LDB não logrou solucionar todos os 

problemas existentes na estrutura educacional do Brasil, tanto que passou por duas 

reformulações, pouco tempo depois: em 1968 e 1971 (Leite, 2005; Andrade, 2012).  

 No contexto do ensino e da pesquisa em contabilidade, poucos avanços foram 

verificados (Leite, 2005). Embora tenha havido a criação de dois importantes órgãos, ainda 

no ano de 1951 e antes da LDB: o Conselho Nacional de Pesquisas – CNPq, que mais tarde 

teve sua denominação alterada para Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, e a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior - Capes; a 

qual, em 1992, foi convertida em uma fundação. Mesmo com esses importantes órgãos, em 

seus primeiros anos, a ciência contábil estava ausente dos benefícios proporcionados, devido 

à falta de requerimentos com origem nos pesquisadores da área contábil.  

 No âmbito das alterações da educação contábil, em abril de 1958, a Lei nº. 3.384 

decretou a extinção da profissão de guarda-livros, além de estabelecer o atual perfil dos 

profissionais da contabilidade: contadores e técnicos de contabilidade (Rodrigues et al., 2012; 

Leite, 2005). Na sequência, houve a criação, em 1962, de comissão para estruturar novo 

currículo para os cursos superiores de economia, atuária e contabilidade. Instituída através do 

Parecer nº. 397, formalizou um currículo mínimo para os três cursos, o que possibilitou os 

contatos iniciais do aluno com sua nova profissão, além de transmitir aos acadêmicos as 

teorias e técnicas pertinentes à atuação, já em situação de diplomado (Brasil, 1962).  

 Posteriormente, em 1963, uma Resolução do CFE, baseada no Parecer nº. 397/62 

fixou o currículo mínimo e a duração do curso de Ciências Contábeis em quatro anos, 

permitindo seu prolongamento, desde que fosse oferecido no período noturno (Peleias et al., 

2007; Soares et al., 2011). Assim, os alunos já empregados poderiam fazer matriculas por 

disciplina, ao invés da tradicional matrícula por série. Sobre o currículo mínimo, no Parecer 
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397/62 (retificado pela Resolução do CFE, s.n., de 08 de fevereiro de 1963), para o curso de 

Ciências Contábeis, houve a divisão em dois ciclos de formação.  

 

Quadro 5.01 – Currículo mínimo para o curso de Ciências Contábeis – Parecer 397/62 

Ciclos de Formação Disciplinas curriculares 

Básica matemática, estatística, direito e economia 

Profissional contabilidade geral, contabilidade comercial, contabilidade de custos, auditoria 

e análise de balanços, técnica comercial, administração e direito tributário. 

Fonte: adaptado de Soares et al. (2011).  

 

 De acordo Leite (2005), a implantação do currículo mínimo, não somente para o 

Curso de Ciências Contábeis, mas para os demais cursos de graduação em funcionamento no 

país, além de ser uma inovação da LDB de 1961, assegurava, definitivamente, além do 

diploma profissional, o exercício das prerrogativas e dos direitos da profissão. No rol das 

disciplinas curriculares, definidas a partir desse Parecer, observa-se, pela primeira vez, a 

inclusão de matérias alusivas à auditoria e análise de balanços, além do próprio direito 

tributário. Considerando que, durante essa época, a informação contábil era mais de caráter 

financeiro, atendendo apenas às obrigações fiscais e legais, a presença de uma disciplina de 

auditoria sinalizava a tendência à aproximação e utilização do modelo contábil norte-

americano, em detrimento à escola italiana (Silva & Rodrigues, 2013).  

 No início da década de 60, os professores Alkindar de Toledo Ramos, José da Costa 

Boucinhas, Sergio Iudícibus e Armando Catelli da FEA-USP iniciam inúmeras reformas 

conceituais que modernizaram a forma de pensar e ensinar Contabilidade no Brasil. A partir 

de 1962, outra mudança no modelo de ensino foi organizada, e a Contabilidade passa a ser 

vista como um instrumento para a gestão e ensinada de forma mais acessível e pragmática, 

consolidando um novo modelo de ensino (Silva & Nepomuceno, 2012).  

 A disseminação da filosofia contábil americana teve maior impulso a partir da 

instalação de empresas cuja matriz era norte-americana, as quais, ao aportarem aqui, 

passaram a impor suas normas e procedimentos contábeis e de auditoria. Com a assinatura da 

Lei nº. 4.357, em 16 de julho de 1964, criticada por apresentar objetivos fiscalizatórios, ao 

tornar obrigatória a realização da correção monetária do capital social e do ativo imobilizado 

das pessoas jurídicas, concomitante à regulamentação do mercado de capitais no Brasil 
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(promulgação da Lei nº. 4.728, em 14 de julho de 1965)34 ocorreu a criação da figura do 

auditor independente (Bugarim & Oliveira, 2014; Silva & Nepomuceno, 

2012).  Posteriormente, a Circular de nº. 178, de 1972, tornou obrigatório o registro dos 

auditores junto ao Banco Central do Brasil, além de, no mesmo ano e com base na Circular 

nº. 179, estabelecer o uso da expressão “Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos” 

(Rodrigues et al., 2012). 

 Nesse período, destaca-se duas publicações importantes para o cenário contábil da 

época: a Resolução nº. 220/72 do Banco Central do Brasil e a Resolução nº. 321/72 do CFC. 

Essa normativa trouxe algumas modificações nas normas e procedimentos de auditoria, 

elaborados, na ocasião, pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IAIB 

(atualmente, leva o nome de IBRACON). Tais normas demonstram, nitidamente, a influência 

norte-americana na contabilidade do Brasil (Bugarim & Oliveira, 2014).  

 No âmbito do regramento relacionado ao exercício da profissão contábil, Silva e 

Nepomuceno (2012) observam que o CFC; no texto da Resolução nº. 321/72, indicou a 

adoção da terminologia americana – em relação aos princípios contábeis geralmente aceitos, 

enfatizando que se tratava de normas resultantes do desenvolvimento da aplicação prática dos 

princípios técnicos, emanados da Contabilidade, de uso predominante no meio em que se 

aplicam. Isso proporcionou interpretações uniformes das Demonstrações Contábeis. 

Conforme Agostini e Carvalho (2012), a partir da proliferação do mercantilismo e a expansão 

da contabilidade internacional, fazia-se necessário a uniformização das normas contábeis, 

visando a compreensibilidade, não somente nos limites do Brasil, mas dos demais países.  

 Posteriormente, em 1970, tais experiências foram agrupadas no livro Contabilidade 

Introdutória, com nítida inspiração no modelo de contabilidade americano. Iniciava, então, a 

revolução contábil no país, corroborada pela criação, em 1974, da Fundação instituto de 

Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI, cujos projetos alteraram o 

panorama contábil, financeiro e atuarial do país (Silva & Nepomuceno, 2012).    

 Embora os avanços registrados no contexto da profissão contábil, notadamente nas 

décadas de 1960 e 1970, é preciso levar em conta o diagnóstico da educação brasileira, 

iniciado em 1963. Conforme Leite (2005), foi em março daquele ano que os integrantes do 

Higher Education Team da USAID35, chegaram ao Brasil, com o objetivo de organizar um 

                                                 
34 A partir dessa data, o mercado financeiro e de capitais passou a ser disciplinado pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizado pelo 
Banco Central do país. 
35 Na época, foram assinados vários acordos entre o Ministério da Educação – MEC (Brasil) e a United States Agency for International 
Development  - USAID (USA). Tinham como objetivo prestar assistência técnica e cooperação financeira à educação brasileira. Entre junho 
de 1964 e janeiro de 1968 foram firmados 12 acordos, abrangendo desde a educação primária (atual ensino fundamental) ao ensino superior. 
O último dos acordos firmados foi no ano de 1976 (Pina, 2012).  
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programa de ensino superior para o país. Na época, a situação do ensino superior brasileiro 

mostrava-se bastante inferior, notadamente quanto a sua qualidade. Outro aspecto, 

igualmente importante, refere que, na época, possuir um diploma de conclusão de ensino 

médio era algo raro, sendo mais díficil, ainda, a diplomação em um curso superior.  

 Embora as leis de equivalência do ensino médio tivessem como objetivo reverter tal 

quadro, mostraram-se ineficazes, pois terminaram por beneficiar somente a elite. Conforme 

Pina (2012), nesse período, as dificuldades enfrentadas pela universidade brasileira eram 

decorrentes de problemas acumulados ao longo dos anos e que atingiram grande dimensão, 

como a falta de vagas, sua estrutura organizacional e o modelo administrativo adotado. 

 A principal meta dos governantes, na época, era levar o Brasil a atingir o patamar de 

país desenvolvido, considerando-se para isto a educação como peça fundamental. Esse 

conjunto de dificuldades levou a polarizar, durante muito tempo, a discussão sobre a 

universidade: ter uma função profissional, visando formar indivíduos capacitados para o 

mercado de trabalho, ou ter uma função predominantemente científica, com foco na formação 

de pesquisadores, voltados à reflexão dos problemas econômicos e sociais do país (Pina, 

2012; Leite, 2005). Tais indefinições atingiam não somente a contabilidade, mas os demais 

cursos destinados a formar estudantes para atuar no ambiente de negócios.  

 Antes do final dos anos de 1960, o país viu-se frente a uma reforma universitária, 

por conta da promulgação da Lei nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968, a qual substituiu a 

LDB de 1961 (Leite, 2005). Conforme Soares, Borgert, Pfitscher, e Will (2012), a citada lei 

trouxe a normatização e a nova forma de organização e funcionamento do ensino superior, 

porém, sem trazer mudanças significativas ao curso de bacharelado em Ciências Contábeis, o 

qual, até os anos de 1980, seguiu os termos da Resolução do CFE, editada em 1963.   

 Denominada nova Lei das Sociedades Anônimas, a Lei nº. 6.404/76 deixa para trás, 

definitivamente, as bases italianas da teoria contábil. A adoção do modelo norte-americano de 

contabilidade, determinou mudanças na elaboração da contabilidade das empresas sediadas 

no Brasil. Mediante a alteração de diversos pontos da primeira lei societária, em vigor desde 

1.940, a Lei nº. 6.404/76 é apontada como o marco divisor do desenvolvimento contábil no 

Brasil, visto que, até a sua assinatura, redominava o pensamento patrimonialista italiano. 

Outro avanço, considerado importante, no contexto das normas reguladoras, foi a criação da 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM, regulamentada pela Lei nº. 6.385/76 (Bugarim & 

Oliveira, 2014; Silva & Nepomuceno, 2012; Brasil, 1976). 

 A nova legislação societária foi criada, inicialmente, em razão da necessidade em 

melhorar a qualidade das informações contábeis, sua difusão e para facilitar a análise e o 
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conhecimento da situação financeira, juntamente com o resultado econômico. A nova lei, 

além de adotar procedimentos contábeis de origem americana, trouxe contribuições 

nacionais, como a prática da correção monetária, em face dos elevados índices de inflação no 

país (Bugarim & Oliveira, 2014). Posteriormente, o CFC atualizou os aspectos normativos da  

atuação dos  profissionais, por conta da edição de resoluções, como a de nº. 529, de 1981, que 

disciplina as Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como a Resolução no.530/8136, 

estabelecendo os Princípios Fundamentais de Contabilidade (Silva & Nepomuceno, 2012). 

 Conforme Soares et al. (2012), um estudo realizado pelo CFE, no ano de 1985, 

ouviu 2.549 pessoas, entre alunos, professores, contadores, chefes de departamento e demais 

usuários dos serviços contábeis. A pesquisa apresentou um elevado grau de insatisfação 

frente à formação dos contadores, com causas diversas, como a excessiva abordagem teórica 

ainda presente nos cursos, aspecto remanescente da adoção, por muito tempo, dos preceitos 

da escola europeia de contabilidade. Isso levou ao encaminhamento, a partir do CFC, de 

sugestões para mudanças na estrutura curricular do curso de Ciências Contábeis, o que 

resultou na edição da Resolução CFE nº. 03, em 1992 (Soares et al., 2012; Marroni, 

Rodrigues, & Panosso, 2013). No texto, essa resolução traz a determinação dos currículos 

mínimos para cada uma das categorias do conhecimento, prevendo, inclusive, a carga horária 

mínima de 2.700 horas/aula, além da duração não inferior a quatro anos.  

 A estrutura curricular plena, em vigor a partir da Resolução nº. 03/1992, para o curso 

superior de Ciências Contábeis incluía um conjunto de atividades obrigatórias, separadas em 

categorias, conforme consta no Quadro 5.02, a seguir. 

 

Quadro 5.02 – Atividades obrigatórias – Ciências Contábeis – Resolução CFE 03/1992  

Categorias Conhecimentos contemplados 

I – Formação Geral  de natureza humanística e social 

II – Formação Profissional  

 

formação profissional básica, formação profissional específica e 

conhecimentos eletivos 

III – Formação Complementar Conhecimentos ou atividades que visam proporcionar a formação 

complementar, abrangendo a formação instrumental (informática); 

atividades de natureza prática (estágio supervisionado e trabalho de 

conclusão de curso).  

Fonte: Marroni et al. (2013). 

 

                                                 
36 Revogada no ano de 1993 e substituída pela Resolução CFC nº. 750/93. 
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 Em contribuição ao apresentado no Quadro 5.02, Bugarim e Oliveira (2014) 

observam que cada uma das categorias deveria atender uma faixa de percentuais, em relação 

ao todo. Assim, a Categoria I deveria contemplar a proporção de 15% a 25% dos conteúdos; a 

Categoria II com 55% a 75% sobre o total e a Categoria III, com 10% a 20%. Embora a 

flexibilidade de adequação, os limites de abrangência estavam fixados, resultando na 

reformulação das grades curriculares, inclusive de Ciências Contábeis.  

 Relativamente ao curso de Ciências Contábeis, na observação dos aspectos 

históricos do mesmo, até o ano de 2003, no contexto das Resoluções do CFE, são 

apresentados apenas os conteúdos mínimos a serem ministrados (Marroni et al., 2013). Dessa 

forma, não é perceptível qualquer preocupação em demonstrar a importância de um estudo 

sistêmico e interdisciplinar entre as disciplinas, além de quaisquer previsões para que os 

docentes trabalhassem a interdisciplinaridade no curso. 

 A vigência da Resolução CFE nº. 03/92 foi curta, visto que em 1995 o CFE foi 

extinto e sucedido pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, o qual surgiu dividido em 

Câmara de Ensino Básico e Câmara de Ensino Superior – CES, com o encargo da regulação 

do ensino superior (Soares et al., 2012). Nessa estrutura, as diretrizes para o curso superior 

em Ciências Contábeis estão fixadas a partir da Resolução CNE/CES nº. 10, de 2004. 

Surgem, então, novas perspectivas para o ensino da contabilidade, principalmente em razão 

da reformulação dos projetos pedagógicos de Ciências Contábeis, já em funcionamento, os 

quais tiveram que ser reformulados. Os novos cursos, por sua vez, deveriam, no seu projeto 

inicial, obedecer a nova formatação, de acordo com essa Resolução (Marroni et al., 2013). 

 Outro ponto, igualmente destacado na evolução da educação superior no Brasil e que 

trouxe reflexos no processo de profissionalização, envolve a percepção de que esta sempre 

esteve voltada a atuar em linha com os interesses das classes mais abastadas, sem atender a 

totalidade da sociedade (Vargas, 2010). Essa atuação pressupõe, de certa forma, uma ligação 

com a existência das profissões chamadas imperiais: medicina, direito e  engenharia.    

 Assim, somente em 2004, no contexto da Resolução de nº. 10, é que se observa uma 

preocupação voltada à formação do profissional cidadão, atuante na sociedade e não somente 

quanto ao seu aspecto tecnicista, como se, ao concluir seus estudos, não tenha que interagir 

com os demais indivíduos, no contexto social. Concomitante ao novo panorama, a atuação da 

ordem profissional indicava a adoção de práticas destinadas a impulsionar a qualificação de 

seus membros, como a implantação do Exame de Suficiência (Pinheiro de Sá, & Neco, 2015).  

 Mesmo com a regulação dos currículos do curso superior em Ciências Contábeis, a 

partir da Resolução 10/2004 do CNE, o CFC, em seu papel de representante máximo da 
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classe contábil no país, não se colocou à margem do processo. Levando em conta que a 

regulamentação da profissão, ocorrida através do Decreto-Lei nº. 9.295, de 1946 e 

parcialmente alterada em 1946 e 196937, sua defasagem em quase meio século não permitia 

novas postergações, face aos avanços econômicos, sociais e da própria contabilidade.   

 Após a instituição do primeiro código de Ética Profissional, ainda nos anos de 1970 

(Conforme Resolução nº. 290) o CFC, a partir da intensificação do relacionamento dos 

profissionais da contabilidade com a sociedade e no contexto do próprio grupo profissional, 

aprovou uma nova Resolução, de nº. 803 em 1996. Essa Resolução instituiu o novo Código 

de Ética Profissional (Bugarim et al., 2013). No ano seguinte, com a Resolução CFC nº. 

819/07, de 20 de novembro, foram introduzidas atualizações. Da mesma forma, em 2002, 

através da Resolução CFC nº. 942, houve a inclusão de texto versando sobre a fixação prévia 

dos honorarios profissionais e do contrato de prestação de serviços (Conselho Regional de 

Contabilidade do Rio Grande do Sul, 2011). 

 Além de atender a um dos requisitos das profissões regulamentadas, a atual 

normatização ética dos contadores propõe a implantação de um sistema de princípios morais 

destinados a governar as relações dos integrantes da profissão entre si e as que os contadores 

mantêm com os clientes e a sociedade (Bugarim et al., 2013). Quanto aos conteúdos do 

Código de Ética, estes são ministrados na forma de disciplina curricular, aos acadêmicos de 

Ciências Contábeis.  

 Criado em 1946, por conta do Decreto-Lei nº. 9.295, o CFC, órgão máximo da 

profissão contábil brasileira, atua na orientação, normatização e na fiscalização do exercício 

da profissão contábil, mediante a atuação dos 27 Conselhos Regionais. Juridicamente, trata-se 

de Autarquia Especial de Caráter Corporativista, sem vínculo com a Administração Pública 

Federal. Quanto à sua estrutura, o Plenário do CFC é integrado por 27 conselheiros efetivos, 

além de igual número de suplentes, os quais são os responsáveis pelas decisões em prol da 

profissão e da sociedade, dentre as quais, destaca-se: a busca constante do aperfeiçoamento 

da contabilidade enquanto ciência, a capacitação dos profissionais, o aprimoramento dos 

Programas de Educação Continuada e Excelência na Contabilidade e o Projeto das Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Ciências Contábeis (Carneiro, 2010). Além destas ações, o CFC 

assinou um Termo de Colaboração Técnica com o objetivo de iniciar a sua participação, 

como entidade representativa da classe, nos processos de autorização, reconhecimento e 

                                                 
37 Implementadas através dos Decretos-Leis nº. 9.710, de 3 de setembro de 1946, e nº. 1.040, de 21 de outubro de 1969. 
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renovação de reconhecimento dos cursos de Ciências Contábeis (Carneiro, 2009). Por 

enquanto, o CFC emite parecer opinativo ao MEC, o qual não é conclusivo.  

 Antes de elencar os pressupostos da Resolução CNE/CES nº. 10/2004, que trata do 

currículo do curso superior em Ciências Contábeis, cabe ressaltar a afirmação de Soares et al. 

(2012), de que as diretrizes apresentadas nessa resolução constituem-se norteadoreas dos 

currículos, não pretendendo o engessamento da sua estrutura e deixando a cargo de cada IES 

a possibilidade de construir um currículo próprio, com o objetivo de diplomar profissionais 

preparados e alinhados com o mercado, com a sociedade e próximo dos aspectos econômicos 

que estão presentes no seu campo de atuação.  

 

5.1.5 Atuais diretrizes curriculares para o curso de Ciências Contábeis  

 

 Mesmo que continuem tendo autonomia na elaboração e adequação dos seus 

currículos, as Instituições de Ensino Superior em atuação, no país, e que oferecem o curso 

superior em Ciências Contábeis, devem seguir a legislação do MEC, em vigor,  através da 

Resolução nº. 10/2004 do CNE. Diante de tal regramento, o corpo de conhecimentos que 

compõe a formação do futuro contador tem suas bases nessa resolução. 

 Denota-se, desde logo, que no Artigo 1º. do citado documento legal, faz referência 

às Diretrizes Curriculares Nacionais, a “[...] serem observadas pelas Instituições de Educação 

Superior”, ou seja, não há, no referido artigo um termo impositivo, mas, no sentido de 

observação dos preceitos, ou bases, ali elencados. De acordo com Santos et al. (2013), tais 

bases, de maneira geral, não definem disciplinas obrigatórias comuns para todos os cursos. O 

que há, segundo os mesmos autores, são princípios norteadores - ou eixos, de áreas de ensino 

- a partir dos quais, cada instituição possui autonomia para desenvolver seu currículo. 

 Quanto aos princípios norteadores previstos na Resolução nº. 10/2004, estes tratam 

da formação do perfil profissional desejado, no contexto das habilidades e competências; dos 

componentes curriculares dos cursos; do sistema de avaliação do estudante e do curso, além 

dos demais temas ligados, por exemplo, ao estágio supervisionado, projetos e atividades 

complementares (Fiorentin & Domingues, 2011; Soares et al., 2012; Santos et al., 2013). 

Adicionalmente, deve ensejar a absorção dos conhecimentos para possuir um perfil completo, 

com capacidade para atender as necessidades do mercado. 

 Ott e Pires (2010) e Ott et al. (2011) fazem referência à atuação de organismos 

internacionais, para os quais a formação de profissionais competentes é um dos objetivos da 

educação contábil, no contexto das organizações profissionais. Como exemplo, a IFAC, 
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através do International Accounting Education Standards Board - IAESB, tem atuado com 

ênfase, visando criar um padrão de referência no ensino da contabilidade. Outro atributo que 

os futuros profissionais da contabilidade precisam desenvolver, de acordo com a definição da 

AICPA (2010), é sobre o pensamento estratégico e crítico, além adotar uma perspectiva e 

entendimento global e internacional, entendendo as implicações legais e fiscais nos negócios, 

o foco nos clientes e no marketing, além da capacidade em alavancar e usar tecnologia.  

 Portanto, esse conjunto de direcionadores curriculares, destinados a embasar a 

formação dos futuros profissionais, no Brasil, incluindo os aspectos relacionados à ética, aos 

controles gerenciais e orientação à cidadania, encontra relação, em boa parte, ao contido no 

International Education Standard 2 e emitido pela IFAC (Ott et al., 2011). Em relação a estes 

documentos, os alunos devem adquirir conhecimentos, habilidades, valores, ética e atitude 

profissional, com capacidade para integrar tais elementos, utilizando o programa de educação 

contábil profissional para desenvolver habilidades profissionais.  

 As demandas do mercado de trabalho na área contabil, no cenário brasileiro, têm 

resultado em um olhar mais aprofundado no ensino da contabilidade. Conforme Ott et al., 

(2011), tal preocupação justifica-se pelas últimas alterações no ambiente de negócios, 

considerando, ainda, a atual posição econômica no contexto mundial. Dentre essas alterações, 

destaca-se, no ambiente acadêmico e corporativo, o processo de convergência aos padrões 

internacionais de Contabilidade, com a assinatura da Lei nº. 11.638/07 - Lei das Sociedades 

Anônimas e a Lei nº. 11.941/09, concomitante aos Pronunciamentos Técnicos, emitidos pelo 

Comite de Pronunciamentos Contábeis - CPC (Ribeiro, 2014). Adicionalmente, o Artigo 5º. 

da Resolução CNE nº. 10/2004 traz a necessidade em observar o perfil definido para o 

diplomado, mediante três campos interligados de formação.  

 
Quadro 5.03 – Campos interligados da formação do contador – Resolução CNE   
10/2004 
Conteúdos de Formação Estudos Relacionados às áreas  
I – Formação Básica Administração, Economia, Direito, Métodos 

Quantitativos, Matemática e Estatística; 
II – Formação Profissional Teorias da Contabilidade, incluindo as noções das 

atividades atuariais e de quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais, governamentais e não-
governamentais, de auditorias, perícias, arbitragens e 
controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor 
público e privado;  

III – Formação Teórico-Prática Estágio Curricular Supervisionado, Atividades 
Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos 
Optativos, Prática em Laboratório de Informática 
utilizando softwares atualizados para Contabilidade.  

Fonte: Brasil (2004). 
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 Percebe-se, nos três campos de formação, o alinhamento das disciplinas relacionadas 

a cada um destes, em relação aos pressupostos elencados pelo International Education 

Standard 2, emitido pela IFAC, no texto International Education, ambos já referidos nesta 

tese. No entanto, as áreas relacionadas a cada um dos campos de formação estão dispostas de 

forma abrangente, sem apresentar, nominalmente, quais as disciplinas específicas que devem 

compor cada uma delas. Assim, permite-se, às IES, uma certa liberdade de adequação dos 

conteúdos, como é o caso das disciplinas optativas. 

 Em seus artigos subsequentes, a Resolução nº. 10/2004 traz os regramentos 

relacionados à organização curricular, tempo de integralização e conclusão, bem como os 

regimes possíveis de adoção. De acordo com o artigo 6º., os regimes podem ser: seriado 

anual, seriado semestral, sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos 

acadêmicos, além da adoção de pré-requisitos nas disciplinas que o exigirem. Nos artigos 

finais (do 7º. ao 12º.), a citada norma legal elenca as diretrizes para o estágio curricular, para 

as atividades complementares, e para o Trabalho de Conclusão de curso - TCC (Brasil, 2004).  

 As organizações, empresas e usuários dos serviços contábeis podem ser 

considerados clientes da educação contábil e buscam atender às suas necessidades a partir das 

competências, habilidades e atitudes dos alunos formados pelas IES (Pires, Ott, & 

Damascena, 2010). Dessa forma, tal atuação requer interação entre o ensino ofertado e as 

exigências do mundo do trabalho, visando minimizar os problemas da educação contábil, ao 

considerar que o ambiente de trabalho no qual os profissionais estão inseridos, torna-se um 

diferencial competitivo para os usuários da informação contábil, para os profissionais e para 

as próprias IES (Lemes & Miranda, 2014; Santos, Araújo, Cavalcante, & Barbosa, 2014).  

 Com base no texto da Resolução 10/2004 e na percepção de inúmeros autores, entre 

estes Ott e Pires (2010); Cavalcante, Aquino, De Luca, Ponte, e Bugarim (2011); Ott et al. 

(2011); Souza, Borgert e Richartz (2012); Pinheiro, Dias Filho, Lima Filho, & Lopes (2013); 

Quintana, Perazo, e Fernandes (2013) e Lemes e Miranda (2014), é preciso levar em conta o 

aspecto da flexibilização dos currículos, o que poderia suscitar o entendimento de ampla 

liberdade na construção do mesmo, a partir das IES. No entanto, observa-se uma dicotomia 

em relação ao assunto, visto que, por um lado, mesmo que exista autonomia na construção do 

currículo, o desempenho dos alunos é aferido, periodicamente, nas provas do ENADE.  

 Nesse quadro, as IES, detentoras do privilégio da autonomia na elaboração dos seus 

currículos, deparam-se com duas situações distintas: a primeira, em relação à autonomia 

propriamente dita, que lhes permite definir as próprias políticas educacionais; a segunda 

situação relaciona-se às consequências que esta autonomia pode acarretar, visto que a IES, ao 
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dar forma aos seus currículos, não pode atribuir a terceiros a culpa por eventuais problemas 

ou insucessos de seus alunos (Souza et al., 2012). Dessa forma, tanto os componentes 

curriculares, quanto as questões didático-pedagógicas, estão subordinadas aos parâmetros de 

avaliação externos: o ENADE, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES e o Exame de Suficiência do CFC, instituído pela Lei nº. 12.249/2010 e 

regulamentado pela Resolução CFC nº. 1.301, de 201038 (Quintana et al., 2013).  

 Guimarães, Slomsky e Gomes (2010) propõem a defesa da multiplicidade de 

disciplinas de outras áreas, na composição dos conteúdos ministrados nos cursos de Ciências 

Contábeis, sugerindo que, ao invés da hiperespecialização dos currículos do curso, é preciso 

atuar com objetivo de formar um profissional dinâmico e com capacidade para atuar frente à 

complexidade do mundo atual. Há, igualmente, o entendimento de que o ensino, em Ciências 

Contábeis, deve ir além do domínio da técnica, ou seja, deve prover o aluno de um senso 

crítico e pró-ativo, que o conduza para a solução de problemas (Fank, Angonese, 

Nascimento, & Raush, 2011). Assim, o acadêmico deve entender a realidade que o cerca, 

devendo o conhecimento técnico estar articulado com outras áreas do saber.  

 Sangster (2014) entende que para a profissão contábil crescer e chegar a níveis 

elevados de qualidade, o sistema educacional precisa sofrer mudanças. Primeiramente é 

preciso relegar todos os elementos mecanicistas da contabilidade e todo aprendizado de 

normas a um elemento menor, na composição da grade curricular e propõe que os exames de 

acesso às categorias profissionais contábeis devem ser conduzidos por tais órgãos ou em 

nome deles. Sobre as aprovações, Sangster argumenta que o nível nesses exames deve ser 

proporcional às exigências de um profissional competente, no mercado de trabalho.   

 Nos últimos anos, tem ocorrido inúmeras mudanças fundamentais na regulação da 

contabilidade internacional, tanto na substância das regras como das instituições reguladoras 

(Wagenhofer, 2011). Assim, as instituições de regulação contábil mudaram a partir da 

crescente adoção mundial das IFRS - International Financial Reporting Standards e, em 

muitas jurisdições, incluindo países da União Europeia, esta regulação foi substituída pela 

regulamentação do governo ou de um organismo privado, responsável pelos novos padrões 

(Trabelsi, 2015).  

 Ainda, no caso dos EUA, a Lei Sarbanes-Oxley resultou em uma regulamentação 

federal substancial, no âmbito da governança corporativa, até então atuando de forma 

autoregulada (Gillis et al., 2014; Wagenhofer, 2011). Essas mudanças implicam em ajustes 
                                                 
38 Em 22.05.2015 foi publicado no DOU, a Resolução CFC nº. 1.486 de 15 de maio de 2015, alterando a normatização anterior, visto que, a 
partir de 1º. Junho de 2015, os Técnicos de Contabilidade não podem mais fazer o registro profissional. O texto completo da Resolução CFC 
nº. 1.486 está disponível em http://www.portalcfc.org.br/legislacao. 
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nos conteúdos curriculares, visto que a partir da harmonização das normas internacionais de 

contabilidade, foram sancionadas novas leis, resoluções e pronunciamentos técnicos 

(Trabelsi, 2015). Portanto, a composição da grade curricular, concomitante aos conteúdos 

ofertados nas  disciplinas, pode originar-se de diversas fontes, como a partir da IFAC e 

AICPA, cujo direcionamento encontra consonância na Resolução nº. 10/2004, do CNE. No 

entanto, há que se levar em conta os aspectos de liberdade e flexibilidade que esse documento 

legal deixa em aberto para a atuação das IES. Por outro lado, a aplicação das provas do 

ENADE restringe, em parte, a suposta liberdade concedida às IES, visto que o desempenho 

dos seus egressos compõe o conceito do próprio curso e da instituição, para o seu 

recredenciamento.  

 Além dos direcionadores citados, está em andamento a construção de uma Proposta 

Nacional de Conteúdo para o curso de Graduação em Ciências Contábeis, em um trabalho da 

Fundação Brasileira de Contabilidade - FBC e CFC, já na sua 2ª. Edição. Essa proposta 

objetiva criar uma nova matriz curricular, mediante a contribuição de professores e 

Coordenadores de cursos de Ciências Contábeis, das IES de todo o Brasil, voltado às 

instituições presenciais, semipresenciais e à distância (Carneiro, 2009; Frosi, Ott & Grando, 

2013; CFC, 2014). Além dessa proposta, há outra, apresentada pela Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a partir do Intergovernmental Working Group of 

Experts on International Standards of Accounting and Reporting - ISAR, em conjunto com o 

United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD, que é um dos setores da 

ONU - Organização das Nações Unidas e que atua para a melhor formação dos contadores. 

 Além destes, outros organismos internacionais, como IASB e IFAC, propõem a 

regulação e a harmonização contábil, através de uma proposta conjunta para um modelo de 

currículo global, sugerido como benchmark aos profissionais da Contabilidade, visando 

uniformizar a qualificação em todos os países (Wagenhofer, 2011; Mendes, Silva & Niyama, 

2011; Teodoro et al., 2011; Marion & Reis, 2013).  

 Da mesma forma, visando diminuir a disparidade no ensino de contabilidade no 

mundo, a ONU/UNCTAD/ISAR apresentou uma sugestão de currículo para que os cursos 

superiores de Ciências Contábeis possam embasar a sua grade curricular, de forma que os 

diplomados em Ciências Contábeis recebam uma formação em que os conhecimentos 

necessários ao exercício profissional sejam semelhantes, independente de país (Segantini et 

al., 2010; Campos & Lemes, 2011; Marion & Reis, 2013). Nessa proposta, a 

ONU/UNCTAD/ISAR apresentou um modelo de plano de estudos, publicado pelo 

TD/B/COM.2/ISAR/6 em 1999 e revisado em 2003, através do documento Revised Model 
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Accounting Curriculum, mediante a descrição detalhada dos conteúdos de cada um dos 

blocos de conhecimento (Cavalcante et al.; 2011).  

 Portanto, as propostas de conteúdos curriculares para a formação do contador, desde 

aquelas apresentadas pelo AICPA e IFAC, ONU/UNCTAD/ISAR, formam um conjunto de 

direcionadores curriculares. Além destes, a proposta da FBC e CFC, concomitante ao texto 

legal da Resolução CNE nº. 10/2004 do MEC, incluem conteúdos que contemplem as 

necessidades da ciência contábil na formação do profissional. Completando o conjunto de 

direcionadores curriculares, estão duas exigências legais para o diplomado em Ciências 

Contábeis: as provas do ENADE e do CFC. Assim, é preciso considerar, em algum ponto, os 

temas que compõem tais provas, resultando em influências na composição do currículo 

destinado a formar o profissional, tanto legais quanto contributivas, conforme a Figura 5.01.   

     

 

        Figura 5.01 – Influências na composição do currículo de Ciências Contábeis     
            Fonte: elaboração própria. 
 

 Conforme Guimarães et al. (2010), todo o conjunto de propostas em relação ao 

currículo de ciências contábeis precisa reforçar a ciência contábil, visando superar os limites 

impostos pelo paradigma dominante e por modelos epistemológicos que não contemplam o 

movimento, a complexidade e reproduzem uma visão simplista da essência da contabilidade, 

visto que ainda não atende às reais necessidades da área. Os mesmos autores enfatizam que 

há necessidade em interagir com a contemporaneidade, através de sistemas abertos, que 

impactem na construção de um projeto Político Pedagógico, o qual, efetivamente, resulte na 

formação de um profissional qualificado, sob todos os aspectos.  
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 Para o curso superior de Ciências Contábeis, de acordo com o Parecer CNE/CES nº. 

008/2007, a carga horária mínima foi aumentada para 3.000 horas, podendo chegar as 3.200 

horas. Observa-se, igualmente, nessa última regulamentação, que os estágios e as atividades 

complementares, na graduação em Ciências Contábeis, não podem exceder a 20% (vinte por 

cento) da carga horária total do curso (Brasil, 2007). No mesmo documento legal, o tempo de 

integralização, quanto ao limite mínimo, passou a ser de quatro anos, embora em algumas 

IES continuem a ser oferecidos em 4,5 anos (9 semestres) e até 10 semestres (cinco anos). 

A partir da Lei Federal nº. 12.249, de 11 de junho de 2010, a realização e aprovação 

no Exame de Suficiência tornou-se obrigatória, para os profissionais Técnicos em 

Contabilidade e Bacharéis em Ciências Contábeis. Juntamente com a Resolução CFC nº. 

1.301, terminou por resolver uma pendência em relação ao citado Exame, que estava 

suspenso desde 2004 (Brasil, 2010; CFC, 2011; Martonio, 2014; Bugarim et al., 2014). O 

Exame passou a ser aplicado em duas edições anuais, em todo o território nacional, sempre 

de competência do CFC, na elaboração e divulgação dos conteúdos programáticos das 

respectivas áreas. Portanto, desde a vigência da Lei nº. 12.249/2010, o acesso à categoria 

profissional de Contador, no Brasil, passa pela aprovação no Exame de Suficiência. Além 

desse Exame, a cada três anos, os acadêmicos concluintes devem prestar as provas do 

ENADE.   

 

5.1.6 O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE  

 

 Instituído pela Lei nº. 10.861/2004, o ENADE é um componente curricular 

obrigatório, cuja prova é aplicada aos alunos concluintes, a cada três anos. Fazem parte da 

amostra aqueles alunos que, até o mês de julho, tenham concluído mais de 80% da carga 

horária mínima do seu currículo, ou colarão grau até o final do mês de julho do ano seguinte. 

O ENADE é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP (BRASIL, 2004a; Gregory, 2013). Conforme Kraemer e Verdinelli (2014) o 

INEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, de acordo com diretrizes 

estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, órgão 

colegiado de coordenação e supervisão do Sinaes.  

 De acordo com a Portaria nº. 202, de junho de 2012, o ENADE tem como objetivo 

geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos 

nas diretrizes curriculares, às habilidades e às competências para a atualização permanente e 

aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento 
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(INEP, 2012). Mesmo se tratando de componente curricular obrigatório, o resultado 

individual obtido pelo aluno não tem a possibilidade de reprová-lo, mas contribui para a 

avaliação da IES e do respectivo curso, sem que haja vinculação com o Exame de 

Suficiência, aplicado pelo CFC.  

 Cabe ressaltar que a nota obtida pelo aluno formando, na prova do ENADE, possui 

um peso considerável na composição do CPC - Conceito Preliminar do Curso, em que 55% é 

avaliação do estudante e 15% resulta de avaliação que o formando faz do curso que frequenta 

(Gregory, 2013). Para o mesmo autor, trata-se de uma séria distorção, visto que 70% do 

conceito final do curso está centrado no aluno formando, sendo que os demais indicadores 

resultam de avaliações em relação ao corpo docente, infraestrutura, projeto pedagógico e  

IDD, um indicador que mede o valor agregado do estudante entre a conclusão do ensino 

médio e o final da graduação..   

 Outro ponto em que Gregory (2013) manifesta sua discordância sobre o ENADE, é 

que seus resultados demonstram, em maior medida, a qualidade dos estudantes, independente 

dos indicadores de qualidade dos cursos e das IES, mas terminam por determinar o conceito 

do curso. Nesse contexto, Gregory (2013) possui o entendimento de que cada um desses 

indicadores deva ser analisado de forma diferente, não sendo correta sua utilização em 

conjunto, pois envolvem informações distintas, que medem coisas diferentes e apresentam 

resultados diversos.  

Ainda, conforme a Portaria nº. 202, a prova do ENADE tomará como referência um 

perfil profissional que compreenda questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 

financeiras; que tenha raciocínio lógico frente aos diferentes cenários; que manifeste 

capacidade crítico-analítica, raciocínio quantitativo e tenha visão sistêmica e holística.  

 Quanto às competências esperadas do estudante de Ciências Contábeis que realiza o 

ENADE, estas estão, igualmente, alinhadas com os objetivos (Artigo 4º.) e com o perfil 

desejado (Artigo 5º.). Assim, o aluno será avaliado quanto à correta utilização das 

terminologias e da linguagem das Ciências Contábeis, se possui domínio do processo de 

identificação, reconhecimento, mensuração e evidenciação contábil; se apresenta capacidade 

crítico-analítica em relação às atividades de apurações, auditorias, perícias e quantificações 

financeiras, patrimoniais e governamentais (Pinheiro de Sá, & Neco, 2015). Além dessas 

qualidades, o aluno será avaliado com relação à capacidade em gerar informações para o 

processo de gestão e ao desenvolvimento de sistemas de informações, além de demonstrar 

compreensão quanto à conduta ética no exercício das atividades contábeis.  
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 Por fim, ainda que não seja selecionado para realizar a prova aplicada pelo INEP, o 

candidato a contador terá que realizar o Exame de Suficiência. Na legislação em vigor, o 

acesso à profissão passa, necessariamente, pelo sucesso na realização da prova do CFC.  

 

5.1.7 Acesso à profissão de contador: o Exame de Suficiência  

 

 Na atual legislação, em vigor desde 2010, o estudante que deseja aceder à categoria 

de Contador deve prestar, a partir do 8º. semestre do curso, o Exame de Suficiência. Tendo 

concluído sua graduação e obtendo a aprovação no exame, estará apto a encaminhar o 

registro profissional junto ao respectivo Conselho Regional de Contabilidade.   

 Instituído através da Resolução CFC nº. 853/99 e alterado em 2002, por meio da 

Resolução CFC nº. 933, o Exame de Suficiência tem como objetivo garantir a qualidade dos 

serviços prestados, mediante a comprovação do nível mínimo de conhecimentos, necessário 

ao desempenho das atribuições dos profissionais da contabilidade. A Fundação Brasileira de 

Contabilidade (FBC), por meio de um termo de parceria com o CFC, é a entidade responsável 

pela elaboração e aplicação das provas.  

 A primeira edição do Exame de Suficiência ocorreu no ano de 2000 e foi suspenso 

por força de medida judicial, no ano de 2005, requerida pelo Ministério Público, sob a 

alegação de que a exigência não possuía respaldo legal, uma vez que foi instituído por 

resolução interna do CFC (Oliveira Neto & Kurotori, 2009; Bugarim, Rodrigues, Pinho, & 

Machado, 2014). A aplicação do Exame de Suficiência foi restabelecida em junho de 2010, 

mediante a aprovação da Lei nº. 12.249. No âmbito do CFC, a Resolução nº. 1.373, de 2011, 

traz a regulamentação atualmente em vigor (Hein, Kottwitz, & Wissmann, 2012).   

 A retomada da aplicação do exame, pelo CFC, no ano de 2011, trouxe à pauta, no 

contexto das IES que oferecem o curso superior de Ciências Contábeis, o estudo e adequação 

das disciplinas e dos conteúdos que compõem seus currículos. Isso foi vivenciado pelo 

próprio pesquisador, na IES onde atua39, em que os coordenadores procederam a comparação 

dos conteúdos ofertados, frente ao disposto na Resolução nº. 1.373, juntamente com  o 

resgate das provas aplicadas até a última edição, no ano de 2004, disponibilizados pelo CFC. 

Além da revisão das disciplinas e respectivos conteúdos, então ofertados, frente às novas 

exigências do Exame, foi necessário incluir, nas atualizações, as inúmeras mudanças 

ocorridas na contabilidade no período em que o exame esteve suspenso. Entre estas, destaca-

                                                 
39 Na sua estrutura com seis unidades, o curso, na época, era oferecido em cinco delas. 
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se a Harmonização das Normas Internacionais de Contabilidade, as alterações na Lei das 

Sociedades Anônimas e a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com a edição de 

mais de quarenta Pronunciamentos, com regulações relacionadas aos diversos ramos da 

contabilidade (Ribeiro, 2014; Trabelsi, 2015). 

 Observa-se, em relação às áreas de conhecimento elencadas de acordo com o Art. 6º 

da Resolução CFC nº. 1.373/2011, que nestas estão contemplados somente conteúdos 

específicos de contabilidade, não havendo total correlação com a proposta da 

ONU/UNCTAD/ISAR. Numa análise simplista, não constam, nas provas aplicadas pelo CFC, 

conhecimentos organizacionais e da atividade comercial; tecnologia da informação e no 

tocante aos conhecimentos gerais. Assim, não fazem parte das provas, conteúdos 

relacionados à economia, à tecnologia da informação e sistemas de gestão, comportamento 

humano, sociologia e filosofia, por exemplo.  

 Leite (2005) refere que mesmo não contemplando as mesmas exigências, quanto ao 

corpo de conhecimentos, o ENADE e o Exame de Suficiência se complementam. Isso, em 

razão de que o foco de avaliação do ENADE são os cursos de nível superior e as instituições 

onde são oferecidos. Por outro lado, o Exame do CFC tem como objetivo avaliar se os 

concluintes da graduação em Ciências Contábeis possuem condições para atuar como 

profissionais nas respectivas áreas de formação. 

 Bugarim e Oliveira (2014) enfatizam que a instituição do Exame de Suficiência 

como pré-requisito para o registro de profissional, configura-se como mais uma forma de 

salvaguardar o mercado contra os menos capacitados, protegendo a sociedade e os clientes 

que utilizam os serviços contábeis. Portanto, não se constitui em uma prova de capacitação, 

mas visa comprovar se a formação obtida pelo futuro profissional foi suficiente ou não, 

diante da natureza do curso e das suas diretrizes, a partir das autoridades competentes. Em 

linha ao tema, Martonio (2014) observa a existência de um aspecto extremamente 

interessante: a proteção da sociedade, propondo que o profissional fique o mais próximo 

possível da garantia à sociedade, de que está apto ao exercício da profissão.  

 Carneiro (2010) refere que o exame possibilita comprovar se os alunos, ao 

concluirem a graduação, ou aqueles formados há algum tempo e afastados do mercado de 

trabalho, possuem os conhecimentos médios necessários ao exercício da profissão, em linha 

com os conteúdos programáticos, disponibilizados durante o curso de Ciências Contábeis. 

Bugarim et al. (2014), partilham da opinião que a instituição do Exame de Suficiência se 

constitui em uma medida que visa suprir determinadas deficiências atualmente encontradas 
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no ensino da contabilidade, além de atender à necessidade em melhorar a qualidade dos 

serviços prestados pelos profissionais da contabilidade.  

 Sangster (2014) questiona os conteúdos presentes no Exame de Suficiência, bem 

como o nível de aprovações, mediante o argumento de que o nível de exigência do mesmo 

deva ser proporcional às exigências de um profissional competente, além do entendimento de 

que somente a metade dos acertos, nas provas, não permite a atuação como contador ou 

consultor financeiro. Sobre a melhora da qualidade de ensino e a qualificação dos 

profissionais, a partir da implantação do Exame de Suficiência, Leite (2005) enfatiza que o 

exame, além de ser utilizado como um dos requisitos para a obtenção do registro profissional, 

deveria, também, servir como parâmetro às IES, na forma de indicadores para melhorar a 

qualidade dos serviços que prestam. O Exame é aplicado duas vezes ao ano, na mesma data e 

com conteúdos idênticos, em nível nacional (CFC, 2014; Hein et al., 2012).  

 A partir das constantes mudanças na contabilidade, novos conteúdos passam a ser 

contemplados a cada edição do Exame de Suficiência. Além disso, há a interferência do MEC 

na programação pedagógica das IES, por conta de suas diretrizes curriculares. Assim, o 

processo de profissionalização dos contadores no Brasil, tanto por seus aspectos legais como 

por influências externas, não culmina no momento da diplomação, mas na aprovação no 

Exame de Suficiência, momento em que o corpo de conhecimentos exigido durante a 

graduação é colocado à prova.  

 

 5.2 CARACTERÍSTICAS E COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DE UM      
           CURSO SUPERIOR  
 

 No meio educacional, não parece haver discordância de que a coordenação de curso 

apresenta-se como uma função de grande relevância para a efetivação de um ensino superior 

de qualidade. Isso porque essa tarefa não é apenas administrativa, no sentido usual, mas 

também uma busca de eficiência dos meios de trabalho, com características de quem atua 

como gestor (Tanaka & Pessoni, 2011).  

 É preciso observar, de início, que o ambiente e a dinâmica da educação superior 

brasileira sofrem interferências legais - por conta da avaliação do MEC, influências políticas, 

econômicas e financeiras, contribuindo para aumentar as exigências em relação ao papel e 

atuação do gestor dos cursos superiores (Bonzanini, 2012; Carvalho, 2014). A atividade de 

coordenar é, certamente, uma das áreas-chave de uma instituição de ensino superior e, nas 
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IES brasileiras, as atribuições formais dos coordenadores estão previstas em regimentos 

gerais, aprovados por seus conselhos superiores, em complemento à legislação do MEC.  

 

5.2.1 Atuação e papel do coordenador de cursos superiores  

 

 A primeira atribuição do coordenador está relacionada ao conhecimento de legislação, 

contemplando o domínio dos instrumentos de regulação. Além disso, devem ter compromisso 

institucional, já que o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, não poderá mais ser uma peça 

isolada nas IES (Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, 2011). Portanto, 

deve saber se a missão institucional está expressa nos processos acadêmicos, promovendo a 

implantação da proposta do curso, objetivando a qualidade e aprovação nos exames da 

Ordem Profissional.  

  Com base na atual legislação brasileira, os coordenadores de curso têm ao seu 

encargo toda a análise da qualidade acadêmico-institucional dos serviços oferecidos à 

comunidade e da relação econômica da estrutura do curso e sua consequente margem de 

contribuição para o sucesso do serviço ofertado (Bonzanini, 2012; Araujo Silva, 2014). 

Assim, os coordenadores atuam na organização e gestão dos recursos materiais, do espaço 

físico e das instalações de uso geral e específico, destinados ao ensino de graduação. São 

docentes que assumem o cargo de coordenador, por conta da indicação de um conselho, da 

reitoria ou por eleição entre seus pares (Marcon, 2011). Nessa fase, em que ocorre a mudança 

da sua condição de professor para coordenador, o indivíduo inicia as atividades sob a 

responsabilidade da função gerencial, mas continua na função de docente. 

 Uma vez conduzido ao cargo, o coordenador é motivado a assumir uma postura de 

gestor, algo que não pode ser visto de forma simples, visto que boa parte desses profissionais, 

no momento da posse no cargo, não possui uma bagagem de conhecimentos essenciais, como 

gestão financeira, noções de marketing, gestão de pessoas e similares. Tais conhecimentos, 

via de regra, estão presentes na formação de contadores, administradores e profissionais de 

finanças, pertencentes ao ambiente de negócios (Bonzanini, 2012; Carvalho, 2014).  

  Quanto às atividades que desenvolve, a percepção inicial é de que os coordenadores 

de cursos de graduação atuam no trabalho em equipe e na elaboração de projetos, cujas ações 

e estrégias devem estar alinhadas com os objetivos estratégicos previstos no âmbito da 

instituição (Borrel & León, 2010; Marcon, 2011). Mesmo com tais atribuições, a comunidade 

acadêmica espera que ele apresente comportamentos característicos de um gerente, ainda que 

continue sendo professor, mas com nova identidade profissional.   
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 Sobre a particularidade em ser um gestor, Ferrari e Nascimento (2014) enfatizam 

que para atuar como tal, o coordenador de curso superior deve alcançar resultados que podem 

envolver, entre outros pontos, um conceito positivo nas avaliações a que o curso é submetido, 

manter baixos índices de evasão no curso que coordena, além de elevado nível de 

relacionamento com os professores, alunos e demais gestores da IES onde atua.   

 Palmeiras e Szilagyi (2011) afirmam que ainda não foi possivel chegar a um 

denominador comum quanto às funções, responsabilidades, atribuições e encargos do 

coordenador de curso. O que predomina é a figura de um coordenador que possui 

responsabilidades gerenciais, políticas e institucionais, em sentido restrito dessas atribuições, 

à frente de um colegiado composto por professores com diferentes titulações. 

  Coordenações de curso, segundo Walter et al. (2012), consistem em um colegiado 

que tem a responsabilidade de conduzir os assuntos diretamente relacionados ao ensino de 

graduação. Seu surgimento decorre das inovações da Reforma Universitária de 1968, em 

substituição aos Conselhos Técnicos e Administrativos e Congregações e na adequação às 

questões legais, as IES têm usado a denominação de coordenação de curso. Adicionalmente, 

as exigências sobre os coordenadores dos cursos de graduação envolvem atribuições e 

atuações no sentido de manter a IES competitiva, diante das pressões ambientais internas e 

externas (Domingues et al., 2011). Isso significa, no âmbito da gestão, os cuidados com 

pontos fortes e fracos, bem como das questões voltadas aos resultados e competências 

gerenciais, enquanto capacidade em mobilizar, integrar e bem aplicar recursos.  

 Durante muito tempo, o conceito de administrador educacional predominava nas 

instituições educacionais e que apresentavam grande relevância e administração burocrática, 

ou seja, o indivíduo não era reconhecido na sua amplitude (Tanaka & Pessoni, 2011; Walter 

et al., 2012). Assim, cabe ao gestor do curso exercer uma função de articulação entre os 

corpos docente e discente, na consecução do processo de ensino-aprendizagem (Chinchila & 

Cruz, 2011). Também, compete ao coordenador viabilizar as ações de interação entre 

acadêmicos, conhecimentos e o professor, tendo como apoio as reuniões que priorizam as 

discussões pedagógicas e as reflexões coletivas. 

 A necessidade em existir um corpo administrativo, com liderança e capaz de atuar 

frente à gestão de uma organização, tem sido citada desde 1970, a partir do pioneirismo de 

Fayol. Em tal contexto, Ferrari e Nascimento (2014) afirmam que esse corpo deveria se 

basear em certa prática e deveria ser aperfeiçoado, independente da natureza da organização.  

 O preparo mínimo do coordenador de curso é necessário para a melhor condução da 

gestão, atuando na capacitação individual e visando à compreensão dos processos de 
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planejamento, intervenção e resistência às mudanças (Palmeiras & Szilagyi, 2011; Carvalho, 

2014). Adicionalmente, o setor de recursos humanos das IES necessita estar estruturado de 

acordo com os objetivos em relação ao seu cargo mais estratégico, que é o de professor. 

Portanto, não bastam planos de carreiras e de gestão, mas o desenvolvimento de planos que 

qualifiquem o professor que atua dentro e fora da sala de aula.  

 Na gestão universitária, as decisões são tomadas por um colegiado e as IES devem 

possuir o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, o Projeto Pedagógico Institucional - 

PPI, Programa de Avaliação Institucional – PAI. Além de tais exigências, devem apresentar 

os Projetos Pedagógicos de cada um dos cursos em oferta (Carvalho, 2014; Araujo Silva, 

2014). Portanto, o ambiente de atuação do coordenador de um curso superior se apresenta 

como complexo e diferenciado em relação às demais organizações, o que dificulta a 

organização da IES, podendo comprometer o desenvolvimento acadêmico. 

 No ambiente das IES, o coordenador, normalmente, tem o apoio do seu colegiado, 

nas suas atividades rotineiras, cujas atribuições envolvem elaborar, avaliar e revisar o projeto 

do curso, além de definir e apresentar proposições aos departamentos competentes, apreciar 

propostas e recomendações sobre matérias de interesse (Marcon, 2011). Mesmo que sua 

função seja de auxiliar o coordenador, o colegiado pode ser considerado um dificultador da 

realização das atividades, pois diminui o poder individual das decisões, notadamente quando 

o coordenador precisa submeter suas proposições aos membros do colegiado.    

 O desempenho satisfatório do coordenador de curso superior, de acordo com Ferrari 

e Nascimento (2014), pode ser considerado essencial na efetivação de um curso de ensino de 

qualidade, por conta do papel do seu gestor, visto que assume, além das funções acadêmicas e 

científicas, além de outras, ligadas às questões administrativas. Contudo, conforme as 

mesmas autoras, a profissionalização dos coordenadores é algo muito recente no setor da 

educação, assim como a imagem da IES como uma empresa.  

 No Brasil, as atribuições dos coordenadores de curso são previstas pelo MEC, que 

estabelece vínculos e visa interligar a atual LDB e a lei do Sinaes - Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior. No Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação, o 

MEC instituiu, na Dimensão 2, os indicadores para o coordenador de curso, os quais são 

avaliados nos seguintes itens: titulação e área de graduação (pertinência com a área do curso), 

participação nos órgãos colegiados acadêmicos da IES; experiência profissional acadêmica; 

experiência profissional não-acadêmica (relacionada ao curso); e possuir regime de trabalho 

em tempo parcial ou integral na IES, relacionado ao número de vagas do curso que coordena 

(MEC, 2010; ABMES, 2011). 
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 Visando ilustrar a escala avaliativa do MEC, os piores indicadores serão atribuidos 

quando o coordenador não possui graduação na área do curso, não tenha titulação obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu, ou experiência de magistério superior de, no 

mínimo, dois anos. Quanto ao regime de trabalho na IES, a menor pontuação (um), é 

atribuida ao coordenador que não possui tempo tempo parcial ou integral. A maior pontuação 

(cinco), destina-se ao coordenador com tempo parcial ou integral, sendo que as horas 

reservadas à coordenação satisfaçam à relação máxima de uma hora para dezoito vagas, 

considerando o somatório das vagas anuais do curso, respeitado o patamar mínimo de dez 

horas semanais (MEC, 2010). Portanto, titulação, ser mestre ou doutor, experiência de 

magistério superior, além das horas dedicadas à coordenação do curso, são essenciais na 

avaliação do curso. 

  De acordo com Carvalho (2014), as atividades de planejar, organizar, executar, 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos cursos de ensino superior é parte dos processos 

administrativos e mostram-se como fundamentais para a qualidade dos serviços oferecidos. 

Para a autora, tal panorama resulta na necessidade de investimentos na gestão educacional, na 

forma de capacitação dos gestores educacionais, em linha com os novos modelos 

administrativos e das próprias demandas sociais.  

 Observa-se, contudo, que não se chegou a um consenso quanto às funções, às 

responsabilidades e às atribuições do coordenador de curso (ABMES, 2011). Por vezes, é 

identificado como o gerente e até como o “dono” do curso. No entanto predomina, de certa 

forma, a concepção de que lhe cabem, não somente os encargos acadêmicos, mas as demais 

responsabilidades e funções gerenciais, políticas e institucionais. 

 Levando em conta o ambiente de atuação e as exigências que pesam sobre o trabalho 

do coordenador, Carvalho (2014) aponta três aspectos fundamentais no processo de 

coordenar um curso superior: a liderança, o conhecimento e a capacidade de pensar e agir 

estrategicamente. Estes aspectos são capazes de promover as mudanças necessárias para o 

melhor desenvolvimento das potencialidades no interior dos cursos e embora não haja 

consenso sobre, as ações mais desenvolvidas pelos coordenadores estão voltadas às 

atividades internas, ponto que, na visão de Almeida-Santos, Domingues, Melo, e Cunha 

(2013), deve ser objeto de reflexão, visto que as ações consideradas como mais importantes à 

função, são as menos realizadas.  

Assim, existem discrepâncias entre ações desejadas e efetivamente realizadas, além 

da necessidade de maior clareza entre os superiores e os gestores, visando o alinhamento em 

relação ao desempenho dos gestores. 
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  Um perfil de coordenador de curso superior inicia com a particularidade de ser líder 

reconhecido na área de conhecimento do curso, ou seja, sua graduação deve ser a mesma do 

curso que coordena. Quanto ao grau de reconhecimento, poderá ser local, regional, nacional 

ou até mesmo internacional, mas será reconhecido à medida que se transforme em referência 

na área profissional do curso que dirige (ABMES, 2011). Este reconhecimento deve advir de 

artigos e demais publicações, pelas conferências para as quais seja convidado a proferir e na 

ação junto ao conselho profissional de sua categoria.  

 De acordo com o Manual das Condições de Ensino, elaborado pelo INEP/MEC, 

percebe-se a preocupação com a análise do desempenho dos coordenadores de cursos. 

Conforme a ABMES (2011), na Dimensão 1 desse manual - Organização Didático-

pedagógica, cogita-se da atuação do coordenador, de sua participação nos colegiados 

acadêmicos das IES, no comando dos colegiados ou congregações de curso, na titulação e na 

experiência do coordenador, seu regime de trabalho e na experiência não-acadêmica.  

 Sobre a particularidade da titulação e experiência fora da academia, esta última 

remete à dificuldade do coordenador conciliar sua atuação na gestão do curso, quase sempre 

com carga horária que exige dedicação exclusiva, concomitante à manutenção e gestão de um 

escritório particular, como é o caso dos contadores. Assim, tendo como referência a 

legislação imposta pelo MEC, as IES têm incluído, em seus regimentos internos, as 

atribuições dos coordenadores de curso, as quais estão, quase sempre, elencadas de forma 

genérica, sem indicação específica a um ou outro curso. No caso da URI - Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões40, onde atua o pesquisador, compete ao 

Coordenador de Curso: convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso; decidir sobre 

aproveitamentos de estudos; estimular o desenvolvimento da pesquisa em articulação com o 

ensino e extensão; a fiscalização da execução do regime didático e a distribuição das tarefas 

de ensino, pesquisa e extensão (URI, 1998). 

 Visando contribuir para a gestão dos cursos de graduação em suas afiliadas, a 

ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior41, identifica quatro 

requisitos que despontam como os básicos para o exercício das funções de coordenador de 

curso. O primeiro, propõe que o professor indicado tenha titulação de mestre ou doutor 

(ABMES, 2011). Assim, independentemente de sua função gerencial, a titulação necessária e 

definida pelo MEC (2010), mostra-se como fundamental para que o Coordenador possa 

comandar seus docentes com similar titulação e a ideia predominante é de que um 
                                                 
40 IES Comunitária, Multicâmpi, localizada no Estado do Rio Grande do Sul. 
41Associação privada, criada com o objetivo de representar a categoria nacionalmente e lutar pelos interesses legítimos das instituições 
particulares de ensino superior.  
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coordenador de curso, detentor tão somente de graduação ou especialização, encontrará 

dificuldades para comandar mestres e doutores. O segundo requisito, preconizado pela 

ABMES (2011) indica que o coordenador seja contratado pelo regime mensalista de 44 horas 

semanais de atividades, o que permite maior dedicação ao desenvolvimento do curso. Quanto 

ao terceiro requisito, a ABMES entende que o indicado deve ministrar aulas para, ao menos, 

duas turmas do curso que coordena, para manter o contato acadêmico com os alunos, além de 

proporcionar o melhor exemplo aos seus colegas. Em relação ao quarto requisito, a ABMES 

enfatiza que o coordenador deve ter eficaz competência gerencial para administrar o curso.  

 Tomando o conjunto dos requisitos apontados pela ABMES (2011), a titulação, o 

comando, a dedicação ao curso e o espírito gerencial, enquanto qualificação diretiva, são os 

aspectos que deveriam balizar a contratação ou qualificação para concorrer ao cargo,  de um 

dirigente de curso, seja ele identificado como coordenador ou diretor de curso. 

 A partir da abordagem de diversos autores, entre os quais Grunow, Sabadin, Fassina, 

& Domingues (2006); Araujo Silva (2014); Marcon (2011); Almeida-Santos et al. (2013); 

Domingues et al. (2011) e Walter et al. (2012), infere-se que em boa parte, as atribuições dos 

coordenadores dos cursos de graduação, nas IES brasileiras, são semelhantes. Contudo, o 

ponto que tem provocado dúvidas não está naquilo que é explícito ou definitivo, mas na 

existência de termos como ‘atribuições compatíveis com a função’ e ‘atividades inerentes ao 

cargo’, no conjunto das atribuições, o que permite generalizações. Portanto, de maneira geral 

e independente dos termos utilizados, a gestão dos cursos superiores no Brasil deve conduzir  

a ótimos resultados educacionais e financeiros. No contexto das instituições privadas, o 

coordenador deve atuar visando a atração de alunos, com baixos índices de desistências, além 

de garantir o bom relacionamento entre os docentes sob sua coordenação. 

 

5.2.2 Atribuições e atuação do coordenador de ciências contábeis  

  

 A formação do contador no Brasil está voltada ao exercício profissional, após a 

obtenção do respectivo registro no CRC. Quanto às possibilidades de carreira, além dos 

diversos ramos da contabilidade, tais como a auditoria fiscal e tributária, a controladoria e a 

contabilidade pública, é possível atuar como docente nos cursos superiores que se destinam a 

formar novos contadores (CRCRS,  2014). Nas disciplinas que compõem a grade curricular 

dos cursos superiores em Ciências Contábeis não estão contempladas aquelas destinadas a 

formar um contador apto a atuar na docência e os conhecimentos e qualificações para atuar 

como professor, normalmente, são obtidos na pós-graduação, principalmente em mestrados. 
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Contudo, nem todos os coordenadores de curso têm a responsabilidade de atuar em todas as 

áreas, como a gestão financeira, por exemplo, onde a gestão das receitas e despesas 

vinculadas ao curso podem estar vinculadas ao orçamento global da IES.  

 Carvalho (2014) referencia a própria experiência profissional, destacando algumas 

problemáticas que emergem da falta de definição clara das atribuições do coordenador, como 

no caso em que este assume o papel de executor das decisões e do próprio planejamento 

definido por Direções de Câmpus e/ou da Reitoria. Igualmente, ao receber atribuições 

burocráticas e administrativas, tais como alimentar sistemas operacionais, resolver problemas 

com alunos e professores faltosos, que podem, quase sempre, ser desenvolvidas por 

profissionais de apoio, a exemplo do que ocorre na gestão das empresas em geral.   

    Observa-se que o coordenador de Ciências Contábeis precisa atuar em conjunto com 

os docentes do curso, devendo possuir determinadas competências, as quais estão 

classificadas nas etapas do processo de gestão como planejamento, execução e controle 

(Domingues et al. 2011; Alencar & Araújo, 2011). Assim, o coordenador tem a visão de todo 

o curso, inclusive do corpo docente, sobre o qual tende a exercer influências. Ainda, por 

tratar-se de profissão legalmente regulamentada, no Brasil, o coordenador de curso de 

Ciências Contábeis necessita atuar em estreita ligação com os Conselhos de Contabilidade.  

 De acordo com Grunow et al. (2006), os coordenadores de curso de Ciências 

Contábeis, no contexto das IES, devem ter presente a preocupação quanto ao desempenho e 

qualidade da sua gestão, mediante a utilização de um conjunto de atividades inerentes. Essas 

atividades devem contemplar o incentivo à organização de uma estrutura de ensino crítico, 

que possibilite ampliar as fontes de informação sobre o ambiente social, o estímulo à 

consecução do projeto pedagógico de maneira clara, objetiva e democrática, em que as 

experiências do saber empírico sobre as Ciências Contábeis sejam consideradas como reserva 

estratégica para a construção do saber científico sobre o saber real e outras. 

 Para o exercício do cargo de coordenador de curso de Ciências Contábeis nas IES 

brasileiras, as exigências legais são as mesmas dos demais cursos de graduação, 

fundamentadas em três requisitos: ter titulação de mestre ou doutor, conforme exigências do 

MEC; atuar pelo regime mensalista de 40 horas semanais, com dedicação ao curso e 

ministrando aulas nesse mesmo curso (Walter et al., 2012). Embora o entendimento de 

Grunow et al. (2006), de que a coordenação do curso de Ciências Contábeis deva ser, 

preferencialmente, exercida por um contador, tal não pode ser tomado como definitivo, visto 

as questões ligadas ao exercício profissional. Ocorre que, ao atuar como coordenador e 
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docente, está exercendo atividade profissional, devendo seguir o código da categoria, o que 

remete à necessidade de ser graduado em Ciências Contábeis e com registro no CRC.  

 A Resolução 560/83 do CFC e que dispõe sobre as prerrogativas profissionais de 

que trata Decreto-Lei nº. 9.295/46 traz vários itens sobre o exercício do magistério, sem 

tratar, especificamente, sobre o coordenador de curso (CRCRS, 2014). Assim, ao elencar 

funções como educador, professor ou conferencista, no contexto das prerrogativas do 

contador, permite aplicar, por analogia, a exigência de registro para o exercício destas.  

 Do estudo realizado por Grunow et al. (2006), considerando a análise do perfil dos 

coordenadores de Ciências Contábeis, resultou em um conjunto de atribuições e 

competências, inerentes à função, conforme consta a seguir. 

  

Quadro 5.04 – Atribuições e competências do coordenador de Ciências Contábeis 

i) coordenar as atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso e organizar o currículo pleno do curso, 
ouvido o corpo docente; 
ii) aprovar, no âmbito de sua competência, planos e programas de ensino e alterações curriculares e propor 
medidas para o aperfeiçoamento do ensino e condições para pesquisa e extensão; 
iii) orientar, coordenar os trabalhos de conclusão de curso exigidos pela lei e elaborar horário de aulas e das 
demais atividades didáticas do curso; 
iv) supervisionar a integralização curricular e orientar alunos e deliberar sobre recursos ou representações de 
alunos a respeito de matéria didática e trabalhos escolares; 
v) verificar a execução do sistema de avaliação do corpo discente e docente e dar parecer na indicação e 
dispensa do docente; 
vi) convocar e presidir as reuniões do corpo docente do curso e coordenar os trabalhos dos membros do corpo 
docente do curso; 
vii) acompanhar a assiduidade dos docentes e profissionais técnico-administrativo vinculados ao curso e na 
fiscalização da observância do regime escolar e do cumprimento dos planos de ensino e dos demais planos de 
trabalho; 
viii) avaliar o desempenho docente, discente e técnico-administrativo segundo propostas dos colegiados 
superiores; 
iv) estabelecer, observadas as normas baixadas pelas Instituições de Ensino Superior, para aproveitamento de 
estudos, adaptações, dependências e avaliação da aprendizagem e deliberar sobre pedidos de transferências; 
x) apresentar propostas para aquisição de material bibliográfico e outros equipamentos necessários para o 
bom desempenho do ensino, pesquisa e extensão do curso; 
xi) deliberar sobre a organização e administração de laboratórios e outros materiais didáticos, quando esses 
constituírem parte integrante do ensino e da pesquisa; 
xii) apresentar a reitoria, no prazo estabelecido, relatórios das atividades do curso e propor admissão de 
monitor, quando necessário; 
xiii) zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado pelo curso e avaliar periodicamente o 
andamento e os resultados dos projetos de pesquisa e dos planos de extensão sob sua responsabilidade; 
xiv) cumprir e fazer cumprir as disposições do regimento geral e as deliberações dos órgãos colegiados e 
exercer outras atribuições que, pela sua natureza, recaiam dentro de sua competência, ou que lhe sejam 
delegadas pelos demais órgãos. 

Fonte: adaptado de Grunow et al. (2006). 

 

 É necessário ressaltar que a proposição de Grunow et al. (2006) não é definitiva e se 

assemelha, em boa parte, às atribuições referidas pela ABMES (2011), Walter et al. (2012) e 

Almeida-Santos et al. (2013). Dessa forma, as principais ações executadas pelos 
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coordenadores de Ciências Contábeis derivam para a atuação voltada ao mercado 

profissional; pesquisa e extensão; próxima aos acadêmicos e professores; atividades de 

planejamento político e pedagógico; capacitação de docentes e em reuniões de colegiado e 

departamento. Pela ordem, a atenção aos alunos, professores, reuniões e atividades político-

pedagógicas são aquelas que mais absorvem o tempo do gestor. A maioria dos gestores são 

homens, graduados em Ciências Contábeis e seu vínculo principal é na IES, na gestão do 

curso que coordenam (Domingues et al., 2011; Almeida-Santos et al., 2013). Mesmo com tal 

vínculo, boa parte dos coordenadores de curso atuam como docentes em outras IES.  

 Neste cenário, a formação de profissionais qualificados deve envolver a teoria e o 

conhecimento prático, capacitando-os para uma atuação plena, a aplicação das técnicas 

contábeis e como o profissional que gera informações aos usuários. Adicionalmente, no atual 

panorama do ensino superior brasileiro, além de contemplar os preceitos básicos da gestão, 

envolve muitas outras atribuições, ponto que esta tese, em contribuição, também propõe 

identificar.  

  

5.2.3 Coordenadores como gestores  

 

 O papel de um coordenador de ensino superior, a partir da revisão realizada nesta 

tese, demonstra uma série de atribuições, as quais aumentam ou diminuem de acordo com a 

IES onde atua. No caso de instituições públicas, além das atribuições propriamente ditas, há 

um viês mais voltado à pesquisa e às atividades acadêmicas. Nas IES particulares e 

comunitárias, emerge um papel com características muito próprias da gestão, inclusive na 

obtenção de resultados que devem contribuir para a sustentabilidade da própria IES. 

 A partir dos estudos realizados e referidos nesta tese, em que o coordenador de 

ensino superior é o principal sujeito de investigação, observa-se, muito mais, a figura de 

quem precisa atuar como gestor de uma equipe, dando conta de incontáveis atribuições, mas 

que continua sendo docente no próprio curso e em outros cursos da IES. Adicionalmente, no 

estudo realizado por Grunow et. al., (2006), além de atribuições que envolvem ensino, 

pesquisa e extensão, o coordenador deve atuar para organizar e fazer cumprir o currículo 

pleno do curso, em conjunto com o corpo docente.  

Por outro lado, além das atribuições regimentais, como aquelas enlencadas no 

Quadro 5.04, Ainda, suas atribuições envolvem outras, como citado pela ABMES (2011), em 

um conjunto de ações que pendem para uma atuação direcionada ao mercado profissional e 
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bem próxima dos acadêmicos, concomitante às atividades de planejamento político e 

pedagógico, além de planejar e conduzir reuniões com todo o corpo docente. 

Mesmo com toda essa carga de atividades, em IES não públicas, os resultados 

econômicos do curso que coordena devem ser positivos, visto a questão da própria 

sustentabilidade da organização, ao passo que nas IES públicas, os recursos previstos no 

orçamento nem sempre são disponibilizados, o que tende a trazer problemas aos 

Coordenadores. 

 

 5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA ESTRUTURA CONCEITUAL  
  

 Neste estudo, que trata das profissões regulamentadas, o objetivo principal envolve a 

análise crítica do corpo de conhecimentos exigidos aos contadores no Brasil, com base na 

percepção dos coordenadores dos cursos superiores em Ciências Contábeis. A 

problematização do estudo resulta de aspectos legais, como a LDB e a exigência do Exame 

de Suficiência, como requisito principal ao acesso como profissional. 

 A revisão conceitual realizada, parte do pressuposto que as profissões apresentam-se 

como um fenômeno de organização do mercado, em área de trabalho específica, cujo 

processo de profissionalização inicia a partir de ocupações que buscam criar abrigos 

específicos para atuar, através do monopólio de saberes de elevado grau e credenciais que 

possuem relação com o ensino superior. 

Como pano de fundo, as teorias sociológicas têm sido utilizadas em diversos 

estudos, a partir de três perspectivas: as teorias funcionalista e interacionista, juntamente com 

a perspectiva crítica. A teoria funcionalista tem origem na abordagem sociológica de 

Durkheim, mediante o estudo da sociedade e de como suas instituições se conectam, tal como 

um organismo vivo. Já a teoria interacionista parte do pressuposto de que a vida social está 

baseada em expressões, imagens e símbolos, com diferentes significados. Suas bases 

decorrem dos estudos de Weber, sendo, em resumo, voltado ao estudo da conduta humana. 

 Quanto ao fenômeno das profissões, este decorre, historicamente, de estudos 

realizados no final do século XIX, quando diversos pensadores, entre estes Spencer, Weber e 

Durkheim passaram a observar as profissões, atribuindo-lhes um valor positivo, algo como 

uma forma superior de organização social. Em relação à definição do termo “profissão”, a 

abordagem dada por Flexner (1915), mediante o conceito de que se trata da identificação da 

pessoa cujo tempo, em boa parte, está dedicado a uma mesma atividade, diferente daquele 

indivíduo cuja ocupação é provisória ou transitória. 
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 No âmbito da teoria interacionista, as profissões são apresentadas como ocupações 

que adquiriram e mantém a posse de títulos honoríficos, cujo modelo profissional reflete uma 

imagem que as próprias querem dar delas mesmas, tendo o Estado como o ente que lhes dá o 

poder de serem definidas como tal. 

 Decorrentes da criação das profissões, as associações e ordens profissionais 

surgiram como reunião de indivíduos com um mesmo trabalho, visando garantir, entre outros 

pontos, um mercado de trabalho privativo, dificultando o ingresso de outros membros, 

considerados como não qualificados para a atividade. São entes que não possuem atividade 

lucrativa e sua manutenção ocorre, via de regra, pela contribuição de seus associados. 

Juntamente com as IES e o Estado, sustentam o poder profissional a partir de três pilares: a 

autonomia, mediante o poder para decidir sobre o próprio trabalho; a expertise, ou monopólio 

sobre o conhecimento e o credencialismo, enquanto controle no acesso à formação), 

fornecido pelo Estado.  

 A profissão de contador está ligada ao surgimento da contabilidade, sendo 

reconhecida como tal há em torno de 160 anos. Sua atuação possui ênfase no controle do 

patrimônio de entidades físicas e jurídicas, sendo considerada tão antiga quanto o próprio 

homem. Historicamente, os primeiros profissionais e respectivas associações surgiram na 

Escócia, ainda por volta dos anos de 1770, sendo, as associações profissionais, as precursoras 

da ascenção profissional na Europa e, posteriormente, na América. Na atualidade, possuem 

atribuições diversas, entre as quais destaca-se o acesso à profissão, o controle e a fiscalização 

da atuação de seus afiliados e o impulso à pesquisa e o avanço da ciência contábil. Já a 

formação dos contadores, na atualidade é proporcionada por IES, em períodos que variam de 

quatro até dez anos, com a exigência, em muitos casos, de estágios práticos e até pela 

aplicação de provas de conhecimento, por parte das Ordens Profissionais.  

  No Brasil, as raízes da formação contábil estão ligadas às Aulas de Comércio, 

implantadas pelo Marquês de Pombal. Posteriormente, já no período da República, ocorre a 

criação dos primeiros cursos superiores em contabilidade, concomitante à criação do 

Conselho Federal de Contabilidade, como órgão máximo da profissão. Na atualidade, 

juntamente com os Conselhos Regionais, cuidam de registrar e fiscalizar o exercício 

profissional dos contadores, inclusive com a aplicação do Exame de Suficiência, necessário 

para o acesso à profissão.  

 Além desse exame, os acadêmicos concluintes – a cada três anos – prestam as 

provas do ENADE, aplicadas pelo MEC, visando aferir o desempenho dos futuros 

profissionais em cada um dos cursos superiores oferecidos no país. Os conteúdos dessas 
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provas, por sua vez, tendem a influenciar os conteúdos currículares utilizados na formação 

dos contadores, aspectos que foram determinantes na problematização e aplicação deste 

estudo, a partir de uma estrutura, modelo e metodologia de investigação específicas, 

apresentadas no Capítulo VI, a seguir, dentro da Estrutura Empírica desta tese. 

 

  

 

  

 



    

 

 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – ESTRUTURA EMPÍRICA  
 
  



 

 

 
 

 



    

 

CAPÍTULO VI – ESTRUTURA, MODELO E METODOLOGIA DE  
            INVESTIGAÇÃO  
 
 Naturalmente, que os estudos ou pesquisas científicas se distinguem dos demais 

porque, independente do nível em que são realizados, precisam seguir determinadas etapas, 

ou seja, são construídos como um processo ou conjunto de procedimentos, relacionados entre 

sí (Silvestre & Silvestre, 2012). Assim, e porque este trabalho assume caráter científico, neste 

capítulo são descritas as etapas e procedimentos adotados durante o processo de investigação.  

 Este estudo, no contexto das ciências sociais, classifica-se como sendo de natureza 

exploratória e descritiva, que combina os métodos quantitativos, qualitativos e bibliográfico. 

Em relação ao cruzamento de dados qualitativos com os dados quantitativos, tal 

procedimento permite enriquecer a nossa investigação e aprofundar o conhecimento do 

problema em estudo, nas suas diversas vertentes. A investigação que possui enfoque 

quantitativo recolhe e analisa dados, com o objetivo de responder às questões de pesquisa e 

integra o paradigma positivista (Araújo, 2012). Já a pesquisa quantitativa visa, 

adicionalmente, testar as hipóteses previamente estabelecidas, normalmente através da 

aplicação de procedimentos estatísticos, tais como a regressão ou modelagem de equações 

estruturais (Bhattacherjee, 2012; Richardson, 2010; Mendes, 2012).  

 Berg e Lune (2014) enfatizam que a pesquisa qualitativa remete aos significados, 

conceitos, definições, características, metáforas, símbolos e descrições de coisas, em 

contraste com a pesquisa quantitativa, a qual refere-se à contagem e medidas de coisas. 

Conforme Beuren (2013), é comum a utilização da pesquisa quantitativa em estudos de 

levantamento ou survey, visando entender o comportamente de determinada população, 

mediante a utilização de uma amostra. Ainda, quanto ao enfoque qualitativo, Richardson 

(2010) expõe que este surgiu como alternativa ao paradigma positivista e às investigações 

quantitativas, permitindo análises mais profundas em relação aos fenômenos estudados.  

No enfoque qualitativo são empregados, comumente ocorre a codificação ou análise 

e refinamento das questões de pesquisa, mediante descrições e observações não numéricas, 

ou seja, através de textos (Silva & Fossá, 2013; Bhattacherjee, 2012). Além destes atributos, 

a investigação qualitativa apresenta eficácia na análise e estudo da subjetividade relacionada 

ao comportamento e atividade das pessoas e organizações, visto que concentra-se na 

compreensão dos problemas, na análise de comportamentos, atitudes ou valores (Sousa & 

Baptista, 2011). Por outro lado, conforme Araújo (2012), estudos realizados no contexto das 

ciências sociais podem possuir enfoque misto ou multimodal.  

 Esta investigação também apresenta características de estudo exploratório. 
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Conforme Sousa e Baptista (2011), os estudos exploratórios têm por objetivo proceder ao 

reconhecimento de determinada realidade, a qual tenha sido pouca ou deficientemente 

investigada, além de possibilitar o teste de hipóteses sobre essa realidade. Beuren (2013), 

enfatiza que os estudos exploratórios permitem ao investigador aprofundar seus 

conhecimentos em torno de um determinado problema. Trata-se do primeiro passo no campo 

científico e possibilita a realização de outros tipos de pesquisa acerca do mesmo tema, entre 

estas, a pesquisa descritiva.   

 Com relação aos objetivos, trata-se de um estudo descritivo, caracterizado por 

descrever com exatidão os fatos e fenômenos que cercam determinada realidade. Na visão de 

Sousa e Baptista (2011), estes descrevem rigorosa e claramente um dado objeto de estudo na 

sua estrutura e funcionamento. Adicionalmente, estudos descritivos permitem descrever 

estatisticamente, agregar e evidenciar as construções de interesse ou de associações entre 

estes construtos (Bhattacherjee, 2012; Walonick, 2012).  

Esta tese também enquadra-se nos estudos bibliográficos. A investigação 

bibliográfica está fortemente determinada pelos conhecimentos prévios que já existem sobre 

a problemática em análise (Barañano, 2008; Beuren, 2013). O material relacionado à 

pesquisa bibliográfica compreende todo o referencial tornado público, no contexto do tema 

em estudo (Beuren, 2013), como as publicações avulsas, jornais, revistas, livros, pesquisas e 

teses, entre outros. Todas estas fontes foram utilizadas ao longo da presente investigação. 

 A estrutura deste capítulo segue o modelo sugerido por Barañano (2008) e Beuren 

(2013) sendo identificada a questão de partida, o desenho de investigação, os pressupostos de 

investigação e as técnicas de obtenção e tratamento dos dados. 

 

    6.1 QUESTÃO DE PARTIDA  

 

  O contato próximo que temos tido com o mundo universitário alertou a nossa 

consciência para a interdependência entre universidade e os organismos de regulação 

profissional. Em muitas reuniões em que eram debatidas as revisões e atualizações dos 

currículos dos cursos superiores de contabilidade, levantou-se a questão dos 

condicionalismos impostos pelas Ordens Profissionais (no Brasil, o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Contabilidade), no acesso à profissão. Nestas reuniões tornou-se 

claro que a relação entre a Academia e as Ordens Profissionais ia muito além da comunicação 
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institucional, superficial e desinteressada, assumindo-se ambas como stakeholders 

privilegiados uma da outra.  

 A observação e o contato com esta realidade despertou o nosso interesse e reflexão, 

fazendo surgir a nossa questão de partida. Conforme Quivy e Campenhoudt (2008) a questão 

de partida constitui, normalmente, o primeiro meio para colocar em prática uma das 

dimensões essenciais do processo científico: a ruptura com os preconceitos e noções prévias.  

 Na sua formulação original, a questão de partida foi pensada quanto à sua clareza, 

pertinência e exequibilidade (Quivy & Campenhoudt, 2008; Silvestre & Silvestre, 2012). 

Quanto às qualidades de clareza, devem estar ligadas à precisão e à consisão, as quais 

enfatizam a maneira de formular a pergunta de partida. Em relação à pertinência, esta diz 

respeito ao registro em que ocorre o enquadramento da pergunta de partida. Quivy e 

Campenhoudt (2008) infatizam que as qualidades de exequibilidade devem estar ligadas ao 

caráter - realista ou irrealista - do estudo, que a questão de partida deixa entrever. Mediante a 

observação dessas qualidades, a questão de partida desta tese está assim definida: Na 

sequência da regulação da profissão de contador, a Universidade perdeu autonomia na 

definição dos currículos dos cursos superiores de contabilidade?  

 Esta questão orientou todo o processo de investigação que se seguiu, visto que, a 

partir das primeiras leituras feitas, tornou-se claro que este projeto, embora ambicioso e de 

grande amplitude, cumpria as qualidades de clareza, pertinência e exequibilidade, 

identificadas anteriormente. Vários olhares poderiam ser cruzados na resposta a esta questão 

e as ciências econômicas e ciências políticas, a par com a sociologia, revelaram-se 

importantes pilares de conhecimento sobre a problemática. Todavia, havendo necessidade de, 

por uma questão de método, eleger uma abordagem científica mais específica na definição da 

problemática, escolhemos as perspectivas sociológicas.  

Esta escolha implicou um árduo estudo na área da sociologia, tendo resultado numa 

revisão geral dos conceitos e correntes teóricas da sociologia, tal como apresentado no 

Capítulo II. À medida que se buscavam as perspectivas sociológicas capazes de nos orientar 

na busca de uma resposta para a pergunta de partida, íamos percebendo, cada vez mais, a 

necessidade de explorar este vasto campo de conhecimento que é a sociologia, seus conceitos 

e ideias estruturantes. Todo este esforço de leitura e as subsequentes discussões conduziu-nos 

à sociologia das profissões e às suas correntes mais emblemáticas. Assim, para responder à 

questão formulada optamos por cruzar as diversas correntes da sociologia das profissões: 

perspectiva funcionalista, perspectiva interaccionista e a perspectiva crítica. Estas três 

perspectivas inspiraram questões de investigação mais focalizadas e operacionais.  
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    6.2 QUESTÕES, PRESSUPOSTOS E DESENHO DE INVESTIGAÇÃO  

 

  Nesta tese, o objetivo principal consiste em captar a percepção crítica dos 

coordenadores de curso superiores em Ciências Contábeis sobre o corpo de conhecimentos 

atualmente exigidos aos contadores no Brasil. A partir da sua construção, foram traçados os 

objetivos específicos da investigação, resultando nos seguintes:  

a) Identificar os atributos que, na percepção dos coordenadores dos cursos superiores em 

Ciências Contábeis, distinguem o contador na qualidade de profissional;  

b) Captar a percepção dos coordenadores dos cursos superiores em Ciências Contábeis sobre 

os fundamentos papel da universidade no processo de construção social da profissão de 

contador; 

c) Captar a percepção dos coordenadores dos cursos superiores em Ciências Contábeis sobre 

os fundamentos da legitimidade social da profissão de contador;  

d) Captar a percepção dos coordenadores dos cursos superiores em Ciências Contábeis sobre 

a influência da ordem profissional nos respectivos currículos.  

 Com base no objetivo principal e nos objetivos específicos, foram elaboradas as 

questões de investigação específicas.  

 

6.2.1 Questões de investigação   

 

 As questões de pesquisa, ou de investigação, de acordo com Walonick (2012) são de 

natureza global e sua formulação é um dos passos mais importantes do estudo, visto que 

abrigam seus objetivos e suas metas. Apresentadas como um conjunto de perguntas, às quais 

o pesquisador pretende dar respostas no decorrer do estudo, possuem relação com a questão 

central - ou questão de partida -  do estudo (Sousa & Baptista, 2011; Beuren, 2013).  

  Questões de investigação, conforme Bhattacherjee (2012), são questionamentos 

específicos sobre comportamentos, fenômenos ou eventos de interesse do pesquisador. Para o 

autor, as questões de pesquisa mais interessantes são aquelas que envolvem uma população 

mais ampla e que tratam de problemas reais e complexos, o que as distancia de respostas 

normalmente óbvias. Nesta tese, as questões de investigação são as seguintes:  

Q1. Quais os atributos do contador que na perspectiva dos Coordenadores dos Cursos 

superiores em Ciências Contábeis no Brasil, o distinguem na sua qualidade de profissional?  
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Q2. Qual a perspectiva dos Coordenadores dos Cursos superiores em Ciências Contábeis 

sobre o papel da universidade no processo de construção social da profissão de contador?  

Q3. Qual o nível de criticismo dos Coordenadores dos Cursos superiores em Ciências 

Contábeis face aos fundamentos da legitimidade social da profissão de contador? 

Q4. Como é que os Coordenadores dos Cursos superiores em Ciências Contábeis 

percepcionam a influência da ordem profissional nos respectivos currículos? 

 

 6.2.2 Desenho de investigação 

 

Enquanto uma teoria busca explicar um fenômeno, um modelo ou desenho de 

investigação propõe representar um fenômeno, na forma forma de um esquema teórico 

representativo (Sousa & Baptista, 2011; Bhattacherjee, 2012). Portanto, trata-se de uma 

extensão da problemática do estudo, que visa explicar, de forma gráfica ou narrativa, as 

principais dimensões que irão compor a investigação.  

  O modelo ou desenho de investigação é composto por conceitos, dimensões e 

indicadores articulados entre si, com o objetivo de formar um quadro analítico coerente 

(Quivy & Campenhoudt, 2008). Nesta tese, o desenho de investigação, representado na figura 

a seguir, traduz a abordagem teórica adotada, nomeadamente quanto aos conceitos, ideias e 

relações chave que serão analisadas, na tentativa de explicar influência das Ordens 

Profissionais na definição dos currículos dos cursos superiores. 

 

 
           Figura 6.01 – Desenho de Investigação 
             Fonte: Elaboração própria. 
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 O Desenho de  Investigação, apresentado na Figura 6.01, parte da premissa, intuída, 

de que: Os coordenadores dos cursos superiores de contabilidade ministrados no Brasil 

reconhecem o contador enquanto “profissão”. Visando testar essa premissa, foram 

colocadas três questões42 do inquérito aos respondentes:  

 

Quadro 6.01 - Questões do inquérito vinculadas à premissa principal 

Questões do inquérito vinculadas  

3.1 A habilitação e o exercício da profissão contábil pressupõe qualificação e domínio de 
um corpo de conhecimentos suficientes à atuação como contador. 
3.2 A Existência de Ordem Profissional (CFC/CRCs) é necessária para a definição das 
atribuições essenciais, gestão dos conflitos entre seus membros, proteção legal e 
definição do código de Ética.  
3.3 A imagem social dos Contadores sai beneficiada do controle que o Conselho Federal 
de Contabilidade exerce no acesso à profissão. 
Fonte: elaboração própria. 

  

Além desta premissa geral, esta investigação tem, subjacentes, um conjunto de 

pressupostos que importa identificar e analisar. Pressupostos, conforme Minayo (2014) são 

parâmetros que permitem encaminhar a investigação empírica qualitativa, ou seja, trata-se da 

hipótese reinterpretada, sem a sua dinâmica formal comprobatória. Nesta tese, os 

pressupostos são os seguintes: 

Pressuposto 1 (P1): As universidades brasileiras perderam sua autonomia na 

definição dos currículos dos cursos superiores em Ciências Contábeis. A composição e 

organização dos currículos dos cursos superiores em Ciências Contábeis, foi abordada por 

Soares et al. (2011; 2012), Frosi et al. (2013), Quintana et al. (2013) e Souza et al. (2012). 

No entanto, tais estudos não investigaram - em sua totalidade - a percepção dos 

coordenadores, relativamente à perda da autonomia das IES. 

Seguindo uma concepção funcionalista das profissões, o reconhecimento do 

contador, enquanto profissional, corresponde a reconhecer um conjunto de atributos 

específicos que distinguem a profissão de uma mera ocupação profissional.  

Neste contexto, formulou-se a 1ª. questão de investigação, assim constituída: Quais 

os atributos do contador que o distinguem na sua qualidade de profissional, segundo a 

percepção dos Coordenadores dos Cursos superiores em Ciências Contábeis? 

                                                 
42 A numeração exibida antes de cada uma das questões, refere-se ao número da pergunta, atribuído no questionário original.  
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 Para responder a esta questão de investigação, através de questionário com questões 

fechadas, os coordenadores dos cursos superiores de contabilidade ministrados no Brasil 

foram chamados a expressar o seu nível de concordância com as seguintes afirmações: 

 

Quadro 6.02 - Questões do inquérito vinculadas a 1ª. questão de investigação 

Questões do inquérito vinculadas  

3.5 Os conhecimentos exigidos para acesso à profissão só podem ser ministrados ao nível 
do ensino superior. 
3.6 Os conhecimentos exigidos para acesso à profissão são complexos e inacessíveis aos 
leigos.  
Fonte: elaboração própria.  

 

   Pressuposto 2 (P2): O corpo de conhecimentos, atualmente exigidos dos 

contadores em atuação Brasil, são complexos e inacessíveis aos leigos. Sendo 

conhecimentos ministrados ao nível do ensino superior, presume-se que sejam complexos e 

inacessíveis aos leigos. Acrece, além disso, que o corpo de conhecimentos exigidos dos 

contadores no país são medidos por ocasião das provas de acesso à categoria profissional e, a 

cada três anos, aos estudantes de Ciências Contábeis – ainda antes da diplomação - por conta 

do ENADE, aplicado pelo MEC. Nesse contexto, mesmo que tenham tratado do Exame de 

Suficiência e das provas do ENADE, os estudos realizados por Alves, Pasini, e Assumpção 

(2014), Bugarim et al. (2014), Oliveira Neto e Kurotori (2009), Kraemer e Verdinelli (2014), 

Segantini et al. (2010) e Hein et al. (2012), não trouxeram conclusões em relação a este 

pressuposto.   

 A corrente interacionista, conforme já referido no capítulo II desta tese, foca-se mais 

no processo de profissionalização do que propriamente nos atributos dos profissionais. Além 

destas características, interpreta a profissionalização como o processo através do qual um 

grupo profissional, motivado pelos seus próprios interesses - e não necessariamente motivado 

pelas necessidades e interesse público - procuram convencer os outros da legitimidade de 

suas reivindicações de estatuto e poder social.  

 Nesta lógica, surge a nossa 2ª. questão de investigação, assim formulada: Qual a 

perspectiva dos Coordenadores dos Cursos superiores em Ciências Contábeis sobre o 

papel da universidade no processo de construção social da profissão contábil? Para 

responder a esta questão de investigação, duas afirmações foram utilizadas, conforme consta 

no Quadro 6.03, a seguir.  
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Quadro 6.03 - Questões do inquérito vinculadas a 2ª. questão de investigação 

Questões do inquérito vinculadas  

3.12 O conhecimento proporcionado pela Universidade é o principal pilar da formação 
dos futuros contadores, pois permite construir o perfil do profissional ideal tipo e 
desenvolver as competências necessárias ao exercício da profissão. 
3.4 O corpo de conhecimentos e o tempo de formação do contador, exigidos para acesso à 
profissão, estão ajustados às necessidades práticas para o seu pleno exercício. 
Fonte: elaboração própria. 

  

   Pressuposto 3 (P3): As Universidades, na condição de credenciadas para 

diplomar os futuros contadores, são instrumentalizadas pelas Ordens Profissionais, 

visando legitimar sua própria existência. A atuação dos coordenadores, enquanto gestores 

dos cursos superiores que se destinam a diplomar os contadores, está presente na abordagem 

de Domingues et al. (2011), Santos et al. (2013), Grunow et al. (2006), Walter et al. (2012). 

O contexto das ordens profissionais, por sua vez, está presente em Moreira (2013), Soares 

(2006), Valentino (2012), Fernandes (2012) e Carvalho (2006). Mesmo diante das 

contribuições apresentadas nesses estudos, nenhum deles tratou |de aspectos relacionados à 

influência exercida pelas Ordens Profissionais, na legitimação dos cursos e das próprias IES.    

A visão crítica do processo de profissionalização olha com ceticismo a 

argumentação dos teóricos funcionalistas, questionando a neutralidade dos seus argumentos. 

De um modo geral, os autores enquadrados nesta corrente teorizam a profissionalização em 

termos de poder social e econômico, entendem-na como um processo de luta por recursos 

escassos e preservação de monopólios econômicos.  

Neste processo, o conceito de interesse público e a exigência de um corpo de 

conhecimento técnico-científico inacessível aos leigos, são instrumentalizados e manipulados 

em favor dos interesses próprios dos profissionais e a  universidade, ao conferir e credenciar 

o caráter esotérico ao conhecimento tido como necessário para o exercício da profissão, 

assume um papel decisivo no processo de legitimação social dessa profissão.  

   Seguindo esta linha de pensamento, a 3ª. questão de investigação pode ser 

formulada nos seguintes termos: Qual o nível de criticismos dos Coordenadores dos 

Cursos superiores em Ciências Contábeis face aos fundamentos da legitimidade social 

da profissão de contador? Para responder a esta questão de investigação, através de 

questionário com questões fechadas, os coordenadores dos cursos superiores de Ciências 

Contábeis, ministrados no Brasil, foram chamados a expressar o seu nível de concordância 

através das seguintes afirmações: 
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Quadro 6.04 - Questões do inquérito vinculadas a 3ª. questão de investigação 

Questões do inquérito vinculadas  

3.7 O controle no acesso à profissão funciona como um instrumento de “reserva de 
mercado”, que visa proteger os atuais profissionais da concorrência dum mercado 
completamente livre. 
3.8 O reconhecimento de interesse público, concedido às Ordens Profissionais, deve ser 
periodicamente revisto pelo  Estado. 
3.9 Os saberes, atribuições e prerrogativas do contador precisam ser melhor divulgados na 
sociedade. 
3.10 Com a formalização da “profissão contábil”, passou a existir uma certa “divisão moral 
do trabalho” na área da contabilidade, com determinadas funções mais valorizadas que 
outras e consideradas como “sagradas” pela  sociedade.   
3.11 As  Universidades, ao diplomar os alunos com um saber científico de nível superior, 
são muitas vezes instrumentalizadas pelas Ordens Profissionais que as usam para legitimar 
a sua própria existência, mais do que para realmente preparar os futuros profissionais. 
Fonte: elaboração própria.  

 

  Pressuposto 4 (P4): O conhecimento proporcionado pelos cursos superiores é o 

principal pilar da formação dos futuros contadores, pois constrói o perfil do profissional 

ideal tipo, além de desenvolver as competências necessárias ao exercício da profissão. Os 

estudos de Coelho (2000), Capacchi et al. (2007), Souza e Vergilino (2012), Peleias et al. 

(2007), Fank et al. (2011) e Lemes e Miranda (2014), tratam dos conhecimentos ministrados 

pelos cursos superiores e sua relação com as exigências profissionais e o mercado de 

trabalho. Os resultados encontrados, no entanto, não trazem conclusões que possam 

representar a percepção dos coordenadores dos cursos superiores, a nível do país.  

  Nas instituições de ensino superior brasileiras, normalmente o Coordenador do 

Curso é responsável pela gestão acadêmica do curso. Naturalmente que o exercício das suas 

funções de Coordenador o colocam numa posição de informador chave em relação às 

questões em estudo. Sendo a relação ordem profissional – universidade uma relação de poder 

multidimensional, com várias partes interessadas envolvidas, e sendo os Coordenadores uma 

espécie de mediadores de interesses dessas partes, a nossa 4ª. questão de investigação surge 

formulada nos seguintes termos: Como é que os Coordenadores dos Cursos superiores em 

Ciências Contábeis percepcionam a influência da ordem profissional nos respectivos 

curriculos?  

  Para responder a esta questão de investigação, através de questionário com questões 

fechadas, foram colocadas as seguintes afirmações, conforme consta no Quadro 6.05, a 

seguir. 
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Quadro 6.05 - Questões do inquérito vinculadas a 4ª. Questão de investigação 

Questões do inquérito vinculadas  

3.14 O tempo de duração do curso que coordeno é adequado a formação do aluno, visando 
sua atuação profissional plena.   
3.15 O tempo de duração do curso que coordeno é adequado a preparar o aluno, visando 
sua aprovação no Exame do CFC. 
3.16 Os instrumentos que utilizo, para monitorar e medir os índices de aprovação no Exame 
de Suficiência dos alunos do curso que coordeno possuem fiabilidade e são suficientes para 
tal. 
3.17 O grau de dificuldade das provas aplicadas, seus conteúdos, bem como os resultados, 
após cada edição do Exame de Suficiência, são apresentados e debatidos com os professores 
do curso e são do conhecimento da direção da Instituição. 
3.18 A grade curricular adotada no curso que coordeno, em razão da implantação do 
Exame de Suficiência (2010), necessitou de ajustes e adequações significativas nas 
disciplinas contempladas no referido Exame. 
3.19 Por conta do Exame de Suficiência, é perceptível o comprometimento e a motivação 
dos docentes do curso que coordeno, visando melhores resultados dos alunos. 
3.20 No curso que coordeno, é perceptível o comprometimento e a motivação dos alunos, 
visando a aprovação no Exame de Suficiência, no menor tempo possível. 
3.21 A função de coordenar um curso superior em Ciências Contábeis – face à exigência do 
Exame de Suficiência, é apenas um dos fatores de sucesso/insucesso para os resultados do 
mesmo. 
3.22 O Papel do professor, no curso de Ciências Contábeis, passou a ter maior importância, 
a partir da implementação do Exame de Suficiência. 
3.23 O papel do aluno, como agente e responsável pelo próprio conhecimento, passou a ter 
maior  importância, após a implantação do Exame de Suficiência.  
Fonte: elaboração própria.  

 

 A partir do conjunto de perguntas elencadas no Quadro 6.05, foi necessário construir 

um ultimo questionamento. Pressupondo que a percepção dos Coordenadores inquiridos 

poderia vir influênciada pela percepção que os mesmos têm, em relação à sua própria 

influência e autonomia na definição dos currículos dos cursos que coordenam, foi colocada 

no questionário a seguinte pergunta: 3.13 Aponte o grau de influência (numa escala de 0 a 

5, onde 0 significa nenhuma influência e 5 significa total influência), nas opções a seguir, 

em relação à participação na definição do plano de estudos (Conteúdos/métodos 

pedagógicos/grade curricular).   

 Esta questão, por sua vez, foi desdobrada em sete alternativas, conforme está 

apresentado a seguir, em que os respondentes manifestaram suas percepções em relação aos 

direcionadores identificados no referencial teório desta tese.  
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    Quadro 6.06 – Questões do inquérito sobre a influência nos currículos 

Questões do inquérito vinculadas  

3.13.1 Definido pela própria instituição; 
3.13.2 Diretrizes Curriculares Nacionais; 
3.13.3 Conselho Federal de Contabilidade; 
3.13.4 Conteúdos presentes no Exame de Suficiência do CFC; 
3.13.5 Sugestões do corpo docente do curso; 
3.13.6 Orientações da ONU/UNCTAD/ISAR; 
3.13.7 Particularidades regionais. 

     Fonte: elaboração própria.  

 

 Conforme já referido no Capítulo I desta tese, além dos questionários enviados aos 

coordenadores dos cursos superiores de Ciências Contábeis, optou-se por inquirir os 

Presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade, mediante a utilização de quatro 

questões abertas, mais uma questão com espaço para a apresentação de comentários 

relacionados ao tema, as quais estão elencadas a seguir.  

a) O acesso à Profissão de Contador exige o cumprimento de vários requisitos, entre 

os quais a conclusão de um curso superior com determinado plano de estudos e a 

aprovação no Exame de Suficiência. Concorda com essas exigências? Na sua 

opinião, qual a justificação para este tipo de controle no acesso à profissão? 

Considera o atual corpo de conhecimentos exigido pela Ordem necessário e/ou 

suficiente para o exercício profissional? 

b) As Instituições de Ensino Superior perderam autonomia na definição dos   planos 

de estudos em seus cursos pois estes não têm procura se não cumprirem os 

requisitos exigidos pela Ordem. Com relação à profissão de Contador, comente a 

afirmação acima. 

c) As Ordens Profissionais estão reféns das Instituições de Ensino Superior, pois não 

podem interferir na qualidade do ensino ministrado por estas. Com relação à 

profissão de Contador, comente esta afirmação. 

d) Relativamente ao processo de Profissionalização dos Contadores no Brasil, como 

comenta a relação, a evolução desta relação, entre a Ordem e as Instituições de 

Ensino Superior, nomeadamente quanto ao grau de aceitação, ou de resistência, 

das instituições de ES e à participação e influência da Ordem no interior das 

mesmas. 

e) Espaço para suas ponderações, tanto sobre a formação dos contadores, quanto em 

relação à atuação dos Conselhos Regionais, no contexto da profissão. 
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 Em prosseguimento à evidenciação dos itens que compõem a estrutura do estudo, 

organizada de acordo com Barañano (2008) e Beuren (2013), o próximo item dispõe sobre os 

métodos e técnicas de investigação.  

  

    6.3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO  

 

A revisão conceitual e bibliográfica realizada propõe que o método utilizado na 

investigação deva estar relacionado com seus objetivos. O termo “método”, conforme 

Saunders, Lewis & Thornhill (2012) é usado para se referir às técnicas e procedimentos 

utilizados para obter, analisar e justificar o uso de determinados dados, o que inclui os 

questionários e demais procedimentos estatísticos. 

Os instrumentos de medida, dependem, inicialmente, dos objetivos propostos e 

relacionados à população a ser pesquisada, objetivando captar as respostas necessárias ao 

estudo. De acordo com Beuren (2013), os instrumentos de pesquisa são entendidos como 

preceitos ou processos  que o pesquisador deve utilizar para direcionar, de forma lógica e 

sistemática, o processo e coleta, análise e interpretação dos dados. 

   Em se tratando de uma investigação qualitativa, a tipologia das ciências sociais 

caracteriza-se por incluir o inquérito, como um dos instrumentos de pesquisa. Trata-se de 

uma técnica de obtenção de informações em que o investigador seleciona e formula 

perguntas, com objetivo de obter os dados necessários à questão estudada (Walonick, 2012). 

O inquérito, de acordo com Barañano (2008), destina-se à recolha da informação com base 

numa amostra representativa de pessoas ou organizações, que respondem a questões de modo 

oral ou por escrito, utilizando, por exemplo, a técnica do questionário. 

 O questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas, as quais devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a 

presença do pesquisador (Beuren, 2013; Araújo, 2012). Adicionalmente, para Sousa e 

Baptista (2011), questionário é um instrumento de investigação que visa recolher 

informações, baseando-se geralmente, na inquirição de um grupo representativo da população 

a ser estudada, mediante uma série de questões relativas ao tema de interesse. 

Relativamente às perguntas que compõem o questionário, estas podem ser: fechadas 

- quando consideram um conjunto circunscrito de opções de resposta, normalmente com 

múltiplas opções e em escala ímpar; abertas - permitem uma resposta livre em relação ao 

conteúdo, a critério do entrevistado (Costa, 2012; Barañano, 2008). Em relação às questões 

fechadas, apresentam a vantagem da facilidade na codificação e na análise dos resultados.  
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 Os questionários aplicados no presente estudo foram desenvolvidos integralmente no 

âmbito da própria investigação. As bases para construção dos instrumentos foram 

essencialmente a literatura que envolve as profissões, suas características – embasadas nas  

teorias sociológicas citadas; bem como os processos de implantação das provas do ENADE e 

do Exame de Suficiência do CFC e o conhecimento intuitivo e as experiências do  

investigador sobre a realidade em estudo. Embora se trate de questionários não validados, 

antes de sua aplicação aos respondentes, foram submetidos a um teste piloto, realizado com 

oito coordenadores de curso, selecionados pelo critério de acessibilidade e identificados na 

lista fornecida pelo CFC. A partir do feedback desses respondentes, o conjunto de questões 

passou por ajustes e as respostas obtidas foram excluidas, iniciando-se a recolha dos dados 

em definitivo.   

 

6.3.1 Variáveis   

 

 As variáveis estão presentes em todos os tipos de pesquisa, quer sejam exploratórias, 

descritivas ou explicativas. Segundo Beuren (2013), variável é tudo que possa assumir 

diferentes valores ou atributos necessários para a compreensão do fato ou fenômeno que está 

sendo indagado. Reforça que, nos estudos qualitativos, os aspectos não são mensuráveis, mas 

devem ter capacidade de assumir distintos valores.  

 Rodrigues (2012a) expõe que as variáveis qualitativas podem ser qualificadas em 

ordinais, nominais e dicotômicas. Conforme os mesmos autores, no caso das variáveis 

dicotômicas, esta é composta unicamente por duas categorias mutuamente exclusivas. Já as 

variáveis nominais não podem ser ordenadas, visto ser impossível estabelecer uma relação de 

ordem ou grandeza. Na escala ordinal, as respostas são medidas em classes, em que é 

possível definir alguma ordem segundo uma relação descritível, como a Escala de Likert, 

amplamente utilizada nas ciências sociais, visto existir uma relação de ordem ou grandeza em 

que os inquiridos apresentam seu grau de concordância, neutralidade ou discordância 

(Dalmoro & Vieira, 2013; Bhattacherjee, 2012).   

 A escala do tipo Likert possui origem no estudo apresentado por Rensis Likert, em 

1932, mediante a utilização de cinco pontos em uma escala (Dalmoro & Vieira, 2013). Nesse 

modelo, os respondentes escolhem apenas um dos pontos fixos, estipulados pelo pesquisador, 

para cada uma das linhas. O sistema Likert se utiliza de cinco categorias de resposta, 

variando da discordância total até a plena concordância em relação à afirmação do 
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pesquisador (Likert, 1932; Dalmoro & Vieira, 2013). A escala de Likert (1932) também 

introduziu o caráter bidimensional, além do ponto neutro, exatamente em seu meio.  

 Para que uma análise possa ser conduzida de forma consistente, há necessidade de 

definir e classificar as variáveis de interesse para a investigação, como as variáveis 

dependentes e independentes. As variáveis que explicam outras variáveis são conhecidas 

como variáveis independentes  e mesmo não estando relacionadas entre sí, afetam as outras 

variáveis (Bhattacherjee, 2012; Richardson, 2010). Trata-se, portanto, de um tipo utilizado 

pelo investigador para observar os efeitos produzidos nas variáveis dependentes.  

  Bhattacherjee (2012) expõe que as variáveis que são explicadas por outras variáveis 

recebem a denominação de variáveis dependentes, uma vez que são influenciadas ou afetadas 

pela variável independente. Sousa e Baptista (2011) referem que as variáveis dependentes 

medem os fenômenos em estudo, os quais o investigador pretende explicar. Em resumo, 

variáveis dependentes são medidas ou registradas, ao passo que variáveis independentes 

possuem a característica de ser manipuladas. As variáveis independentes e dependentes deste 

estudo estão identificadas na Figura 6.02, a seguir. 

 

 

  Figura 6.02 – Modelo de Investigação - variáveis 
   Fonte: elaboração própria. 

 

 O modelo apresentado (Figura 6.02), procura explicar a percepção dos 

coordenadores de curso sobre a adequabilidade dos currículos dos respectivos cursos que 

coordenam. Atendendo a que este trabalho de investigação é exploratório e não existe na 

literatura, estudos que procurem explicar o comportamento da nossa variável dependente, 

Variáveis Independentes Variável Dependente

Variável 1 (conjunto de questões 1) Aceitação da Profissão e  sua 
O rdem Profissional

Variável 2 (conjunto de questões 2) Reconhecimentos dos Atributos 
das Profissões (Perspectiva Funcionalista)

Variável 3 (conjunto de questões 3) Papel da Universidade no 
processo de construçãoda Profissão (Perspectiva Interaccionista)

Variável 5 (conjunto de questões 5) 

Adequação dos curricula do curso 

Variável 4 (conjunto de questões 4) Legitimidade social da profissão 
(Perspectiva Crítica)

Variável 6  (Item 3.13.4. Conteúdos presentes no Exame de Suficiência 
do CFC) Influência da ordem na definição dos curricula do curso
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optou-se por não avançar com qualquer hipótese sobre a relação de associação/casualidade 

entre as variáveis do modelo. 

 

6.3.2 População, amostra e coleta de dados    

 

 O termo população, nos estudos científicos, pode ser referido como equivalente ao 

universo da  pesquisa. Ambos estão diretamente relacionados ao tema a ser trabalhado e 

invariavelmente, as amostras, frações ou parcelas da população devem ser obtidas através de 

técnica específica de amostragem (Beuren, 2013). Segundo a autora, população é a totalidade 

de elementos distintos que possui certa paridade nas características definidas para 

determinado estudo, ou seja, se trata de um subconjunto da população. 

 Neste estudo, a população pode ser definida como os coordenadores dos cursos 

superiores em Ciências Contábeis em atividade no Brasil. A partir da população, faz-se 

necessário a definição da amostra a ser estudada. Sousa e Baptista (2011) definem amostra 

como sendo a inquirição de um número restrito de pessoas, com a condição de que estas 

tenham sido corretamente escolhidas e onde se possa obter as mesmas informaçãoes com 

pequena margem de erro. Beuren (2013), reforça que amostra é uma pequena parte da 

população, dentro do universo selecionado, ou ainda, um subconjunto da população, 

convenientemente selecionada e que seja representativa da população. A precisão dos 

resultados de uma investigação, tende a ser muito superior quando permite analisar uma 

amostra representativa, de tal forma que os resultados obtidos possam ser generalizados a 

toda a população (Sousa & Baptista, 2011).  

Nesta tese, optou-se pela amostra por acessibilidade ou conveniência. Segundo 

Sousa e Baptista (2011) esta técnica usa a informação existente sobre a população, tornando o 

processo de amostragem mais eficiente. Beuren (2013), expõe que além do aspecto da 

economicidade, em relação ao tempo e recursos, esse tipo de amostragem fornece resultados 

com menor possibilidade de erro.  

Os métodos para seleção de uma amostra podem estar separados em dois conjuntos: 

amostras causais, probabilísticas ou aleatórias e amostras não causais, não probabiliísticas ou 

não aleatórias (Sousa & Baptista, 2011). Ao selecionar os indivíduos da população de forma 

que todos tenham as mesmas condições em participar da amostra, os métodos de amostragem 

probabilística devem ser utilizados quando há, no estudo, a pretenção de elevar o nível de 

confiança dos resultados obtidos a partir da amostra (Triola, 2013).  
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 Nesta tese, a população inquerida caracteriza-se como finita, representada por 980 

pessoas e comprende todos os Coordenadores dos Cursos Superiores em Ciências Contábeis 

em atividade no Brasil, a partir de relatório fornecido pelo CFC, em janeiro de 2014.  

 A pesquisa desenvolvida nesta tese foi realizada em dois momentos, com grupos e 

métodos distintos, visando realizar a coleta dos dados primários. O primeiro grupo é 

representado pelos Coordenadores dos Cursos superiores em Ciências Contábeis  

identificados através de relatório fornecido pelo Conselho Federal de Contabilidade43. O 

segundo grupo é composto pelos Presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade, os 

quais atuam em cada um dos Estados da Federação e no Distrito Federal. Cada um desses 

grupos forneceram diferentes conjuntos de dados, conforme apresenta-se a seguir: 

  1º. Grupo: Coordenadores dos Cursos Superiores em Ciências Contábeis  

- Universo pesquisado: 980 respondentes; 

-  Amostra (respostas obtidas): 436;   

     - Dados primários coletados: dados qualitativos e quantitativos. 

2º. Grupo: Presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade  

- Universo pesquisado: 27 respondentes; 

- Amostra (respostas obtidas): 11;   

     - Dados primários coletados: dados qualitativos.  

Todas as investigações envolvem a recolha de dados, cuja precisão, conforme Sousa 

e Baptista (2011), apresenta os melhores índices quando o pesquisador analisa a população 

em sua totalidade, ao invés de uma pequena parcela representativa. Assim, é necessário que a 

amostra apresente características semelhantes às da população ou universo, ou seja, os 

indivíduos apresentam uma característica comum, semelhante ao proposto neste estudo, em 

que todos os indivíduos - em ambos os grupos - possuem a mesma função.  

O inquérito foi aplicado mediante o uso de formulário, inserido na ferramenta 

Google docs, o qual ficou disponível na Web a partir de 21 de janeiro de 2014 até 15 de 

agosto de 2014. Foi inserido na parte inicial do questionário eletrônico, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). Ao todo, foram efetuados sete envios de e-

mails, informando os objetivos do estudo e solicitando a participação na pesquisa.    

Para validar a pesquida do 1º. Grupo, utilizou-se um inquérito original (Apêndice 

C), contendo quarenta e três questões, distribuidas em três blocos:  

                                                 
43 O relatório que identifica os cursos em atividade, seus coordenadores e demais informações utilizadas no envio dos questionários, está 
organizado em arquivo digital e disponível mediante solicitação.  
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- Bloco 1: 10 questões, qualitativas e quantitativas, com foco no perfil dos 

respondentes; 

- Bloco 2: 10 questões, qualitativas e quantitativas, com questões relacionadas ao 

curso e a IES onde é oferecido;  

 - Bloco 3: 23 questões quantitativas, relacionadas à percepção dos respondentes, 

visando responder à premissa de investigação e às questões de pesquisa.  

 Relativamente ao 2º. Grupo, o inquérito foi estruturado em cinco questões abertas 

(conforme Apêndice D), aplicadas com o uso de formulário, inserido na ferramenta Google 

docs, o qual ficou disponível na Web a partir de 25 de abril de 2014 até 03 de setembro de 

2014. Ao todo, foram realizadas três tentativas, mediante o envio de e-mails, informando 

sobre os objetivos do estudo e convidando os Presidentes dos Conselhos Regionais de 

Contabilidade, para responder as questões. Nesse inquérito, ao invés de encaminhar o Termo 

de Esclarecimento, optou-se por enviar correspondência, anexada aos e-mails, informando 

sobre os objetivos do estudo (Apêndice B).     

Em relação às questões do inquérito realizado com o 1º. Grupo, sua divisão em três 

blocos teve como objetivo possibilitar a análise das informações obtidas no próprio grupo, 

bem como das respostas às questões abertas, aplicadas com os respondentes do 2º. Grupo.  

Todo o conjunto de questões formuladas nesta tese, além de permitir obter as 

respostas das questões da investigação, inseridas no início deste capítulo, possibilita a 

identificação do perfil dos respondentes quanto à sua formação, tempo de atividade, genero, 

idade, carga horária na atividade, entre outras, com objetivo de enriquecer as informações. 

 

    6.4 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS  

 
 Uma vez concluído o recolhimento dos dados, faz-se necessário, antes da 

apresentação e discussão dos resultados, o uso de ferramentas e procedimentos estatísticos, 

visando encontrar resposta para as possíveis divergências.  

   Inúmeras ferramentas estão disponíveis para que o pesquisador realize a 

investigação proposta. O uso dessas ferramentas, conforme Rodrigues (2012a) depende muito 

da natureza e dos objetivos da investigação que está sendo realizada. O uso de ferramentas, 

nos estudos científicos, permite testar a sua  confiabilidade, colocando um limite superior em 

relação à validade (Walonick, 2012; Triola, 2013). Dessa forma, a precisão de uma medida 

está na sua capacidade em ser consistente e a confiabilidade de dados se refere à consistência 
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com a qual os resultados ocorrem, enquanto a validade dos dados se refere a quão bem 

medem o que se espera que meçam.  

  Quanto à validação de uma amostra, tem por objetivo confirmar se essa representa a 

população como um todo, ou seja, refere-se à extensão em que uma medida representa a 

construção subjacente que é suposto medir (Bhattacherjee, 2012; Saunders & Rojon, 2014). 

  Em relação à amostra obtida, está dividida em dois grupos. No 1º. Grupo, a amostra 

é representada por 436 respostas (n=436), obtidas a partir de uma população de 980 

inquéritos, representado os cursos em funcionamento no país. Visando confirmar a validade 

da amostra, utilizou-se uma fórmula para cálculo do erro de proporções em populações 

finitas44 e que está apresentada a seguir.  

                      

                       ���� = � ∙ ��∙	
���
 ∙ ���

��
 

         Figura 6.03 - Fórmula utilizada para cálculo de erro                                    
      Fonte: Triola (2013). 
 

 A partir das informações constantes na Figura 6.03, tem-se a seguinte interpretação:  
 

• � = 1,96 está associado a um nível de significância de 5% (confiança de 95%); 

• � = 0,5 é proporção utilizada para os casos em que não se sabe a verdadeira 
proporção do fenômeno estudado; 

• � = 436 é o tamanho da amostra; 

• � = 980 é o tamanho da população. 

Mediante a aplicação da fórmula (conforme a Figura 6.03), obtém-se o indicador 

Erro = 0,035, o que permite afirmar, com com 95% de confiabilidade, que as proporções 

encontradas na pesquisa possuem margem de erro máxima de 3,5%.  

Quanto ao 2º. Grupo a amostra está representada por onze respostas (r=11), obtidas 

a partir da população de 27 questionários enviados, contendo cinco questões abertas. Nesse 

caso, a amostra representa 41% da população, em que os participantes responderam questões 

com abordagem qualitativa.  

Para o tratamento dos dados relacionados aos questionários do 1º. Grupo, visto que 

utilizou-se a escala de Likert (1932), a percepção dos coordenadores, em cada uma das 

questões, está relacionada a um numeral (1 a 5). Dessa forma, possibilitou serem tratados 

                                                 
44 Amostra  superior a 5% e que permite ter 95% de certeza de que representa a população dentro dos limites de confiança (Saunders & 
Rojon, 2014) . 
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através do software Statistical Package for Social Science – SPSS, Versão 20.0, permitindo a 

comparação em percentuais.  

No caso das respostas dos Presidentes, os quais formam o 2º. Grupo e que foram 

inquiridos em questões abertas, optamos por analisar de modo a identificar as ideias chave 

presentes no discurso de cada um dos respondentes. Visando realçar a partilha de ideias entre 

os sujeitos, agrupamos, por semelhança, essas mesmas ideias. 
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CAPITULO VII – APRESENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS    

 

Neste capítulo, estão evidenciados os resultados obtidos no inquérito realizado, cuja 

amostra compreendeu 436 Coordenadores de Curso de Ciências Contábeis, em atuação no 

Brasil, identificados no Capítulo VI como componentes do 1º. Grupo e, doravante, 

designados como Coordenadores. Além das respostas obtidas junto aos Coordenadores 

respondentes, apresentam-se igualmente os resultados obtidos a partir da aplicação de 

questionário, com abordagem qualitativa, a onze Presidentes de Conselhos Regionais de 

Contabilidade, doravante designados como Presidentes, conforme consta no Capítulo VI. 

 

    7.1 QUESTÕES SOBRE O PERFIL DOS COORDENADORES  

 

 A identificação do perfil dos Coordenadores, nesta tese, decorre do primeiro bloco 

de questões, em número de dez, a saber: titulação, gênero, idade, atuação frente ao curso, 

atuação profissional, tempo de registro profissional e tempo como docente. Após, o tempo de 

atuação na função e as atribuições, subordinação hierárquica e autonomia profissional. 

 Os Coordenadores em atuação no país possuem, em maioria, o título de Mestre, 

representando 64%. Os Doutores representam 8% e pós-doutores não chegam a 1%, enquanto 

que os Especialistas representam pouco mais de 28% da amostra. Quanto ao gênero, mais de 

67% são homens (293). No quesito idade, a mínima é de 23 e a máxima de 74 anos, com 

média de 45 anos. A diferença entre o Coordenador com idade maior e o mais jovem é de 51 

anos e a faixa etária com maior número de respondentes está entre a faixa dos 40 e a faixa 

dos 50 anos, cada uma com 22 coordenadores. Quanto ao tempo dedicado às atividades dos 

Coordenadores, somente 36% da amostra atuam com dedicação exclusiva. Os demais, o que 

equivale a 64%, exercem atividades externas à IES onde atuam.  

             
 Tabela 7.01 – Perfil de atuação dos coordenadores de curso 

Forma de atuação Número Percentual  

Exclusiva 178 36,00 % 

Múltiplas atividades 278 64,00 % 

Total 436 100,00% 

                Fonte: dados do estudo. 
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 Com relação ao Registro como profissional junto ao respectivo Conselho Regional 

de Contabilidade, a média ficou na casa dos 16 anos. Observa-se, ainda, que 50 deles não 

possuem registro profissional. Quanto ao maior tempo de atuação, está em 48 anos. 

 Ao serem inquiridos sobre ao tempo de atividade como docentes no ensino superior, 

as respostas mostram alternância entre menos de um e quarenta anos de atuação, para uma 

média de 13 anos. Verifica-se que pouco mais de 18% dos coordenadores em atividade 

possuem tempo igual ou inferior a cinco anos no ensino superior e, com tempo igual ou 

superior a 30 anos na docência, foram 18 casos, o que representa pouco mais de 4%. Na 

questão relacionada ao tempo de atividade na função de Coordenador de curso, o período 

variou de menos de um, até vinte e nove anos na função, com média de cinco anos.  

 Levando em consideração os limites da IES onde atua como Coordenador, foi 

perguntado aos respondentes se desempenhavam outras atribuições além da coordenação do 

curso. Nesse item, mais de 91%, exercem a atividade de docente no curso que coordenam e 

222 Coordenadores ministram aulas em outros cursos de graduação. Vale ressaltar que os 

inquiridos podem exercer mais de uma atividade paralela à coordenação do curso. Outros 33 

Coordenadores também são responsáveis pelo controle e cobrança de inadimplentes, visto 

que atuam em cursos não públicos. Em segundo lugar, 58% dos Coordenadores atuam como 

orientadores ou monitores de estágios, além das demais atividades.  

 Nas respostas em relação à subordinação dos Coordenadores na hierarquia da IES 

onde atuam, aproximadamente 44,5% desses estão subordinados ao Diretor Acadêmico e, em 

segundo lugar, 17,7% declararam subordinação à Direção Geral do Câmpus, seguido de 

15,13% subordiandos ao Diretor do Centro. Por outro lado, considerando a autonomia dos 

Coordenadores frente aos docentes que atuam no curso, em boa parte, podem contratar, 

manter, substituir ou até demitir professores. Pouco mais de 12% possuem responsabilidade 

apenas em relação aos docentes das disciplinas de contabilidade e 11,7%  atuam de acordo 

com o Plano de Cargos e Salários da instituição45. 

 Em resumo, o perfil do Coordenador indica que se trata de profissional que, em 

maioria, possui Título de Mestre, é homem e com idade média de 45 anos. Em torno de 32% 

deles atuam exclusivamente na função e a maioria não possui atuação exclusiva frente ao 

curso. Especificamente na função de Coordenador, a mediana apresenta quatro anos e, em 

alguns casos, o tempo é superior a quinze anos. Com relação ao tempo de Registro como 

profissional, em média, está na casa dos 16 anos. Todavia, 11,56 % não possuem registro 

                                                 
45 Equivalente ao Plano de Carreira, normalmente homologado pelo Sindicato da categoria. 
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profissional. Sobre o tempo de atividade como docente no ensino superior, a média está em 

13 anos, sendo que em 18 casos, o tempo é superior a 30 anos.  

 Quanto à atuação dos Coordenadores, boa parte deles (91,5%) é docente no curso 

que coordena, além de ministrar aulas em outros cursos da mesma IES. Também exercem 

atividades adicionais das acadêmicas, principalmente nas IES privadas, onde atuam na 

divulgação das vagas do curso, no controle e na cobrança de inadimplentes, entre outras. Na 

hierarquia das IES, quase 50% deles estão subordinados ao Diretor Acadêmico, seguido da 

Direção Geral do Câmpus. No tocante à autonomia frente aos docentes do curso, os 

Coordenadores, em boa parte, podem contratar, manter, substituir e até despedir professores.    

 

    7.2 CARACTERÍSTICAS DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 

Os Coordenadores foram submetidos a um segundo bloco de perguntas onde se 

buscou informações sobre o funcionamento, oferecimento do curso, duração da hora-aula e 

total de horas do curso, modalidade da oferta, tipo da IES onde é ministrado e, ao final do 

bloco, três questões sobre a gestão do curso, quanto ao uso de informações.  Inicialmente, na 

distribuição das respostas, destaca-se a participação das regiões Sul e Sudeste, onde os 

estados de São Paulo (SP), Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR), Minas Gerais (MG) e Santa 

Catarina (SC) somaram 61,7% das IES onde atuam os Coordenadores. Do estado do Acre 

(AC), resultou somente uma resposta, sendo esta a menor participação.  

 

    Gráfico 7.01 – Origem das respostas do inquérito  

 

   Fonte: dados do estudo. 
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 No que concerne ao tempo de duração dos cursos, observa-se que o tempo mínimo é 

de 7 semestres (3 cursos) e o máximo de 11 semestres (1 curso). A ampla maioria, 89,2%, 

oferece o curso em oito semestres e a duração da hora-aula nos cursos, em 57,8% dos casos, 

obedece ao tempo de 50 minutos, seguido do tempo de 60 minutos, com aproximadamente 

24,8% das respostas. Neste item, o mínimo foi de 40 e máximo de 90 minutos, com média de 

54 minutos.  

Quanto à carga horária total dos cursos, a média está em 3.210 horas, com mínimo 

de 2.000 e o máximo de 4.000 horas. Constata-se, igualmente, que em torno de 50% dos 

cursos tem a carga horária distribuida entre 3.001 e 3.500 horas, com alguns casos (1,15%), 

com menos de 2.500 horas. 

Com relação à modalidade de ensino em que os cursos são oferecidos, a ampla 

maioria, 92,43%, está na modalidade presencial e poucos deles (somente 3), atuam 

exclusivamente com ensino à distância, enquanto que outros 30 oferecem ambas as 

modalidades. Quanto ao tipo de IES onde o curso é oferecido, a maior parte (60,6%), 

pertence às IES privadas, seguidas das comunitárias, com 14,9%, enquanto que as públicas 

(municipais, estaduais ou federais) correspondem a pouco mais de 13% das IES inqueridas. 

 Na sequência, os Coordenadores foram motivados a informar se recebem 

informações econômicas e/ou financeiras, oriundas das instâncias superiores, com o objetivo 

de melhorar a gestão do curso. Pouco mais da metade, 53% dos Coordenadores, responderam 

de forma positiva. A partir disso, foram inqueridos quanto à qualidade, finalidades e 

utilização dessas informações. Sobre a qualidade das mesmas, 58% dos respondentes 

concordam que são suficientes para as finalidades e atendem aos atributos da periodicidade e 

tempestividade. Quanto à utilização dessas informações, 3% dos Coordenadores não o fazem, 

enquanto que 48% deles as utiliza regularmente, ao tomar decisões inerentes à função.   

   No último bloco do inquérito, os Coordenadores foram submetidos aos 

questionamentos sobre a profissão de contador, o Exame de Suficiência e a definição dos 

conteúdos que compõem o currículo do curso. 

 

    7.3 PERCEPÇÕES SOBRE A PROFISSÃO, O EXAME DE SUFICIÊNCIA E OS 
       COMPONENTES CURRICULARES  

 

Contemplando vinte e três questões, organizadas conforme a Escala de Likert 

(1932), os Coordenadores manifestaram suas opiniões em relação aos temas relacionados à 

premissa principal e às quatro questões de investigação. Conforme já referido no Capítulo VI 
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desta tese, tanto a premissa principal, quanto as questões de investigação estão vinculadas a 

duas ou mais perguntas do inquérito, igualmente identificadas no inquérito encaminhado aos 

Coordenadores (Apêndice A). Com o objetivo de melhor visualizar as respostas, optou-se por 

agrupar, em um mesmo gráfico, as opiniões dos respondentes, dentro da referida vinculação.  

Compondo a premissa principal: os coordenadores dos cursos superiores de 

contabilidade ministrados no Brasil reconhecem o contador enquanto “profissão”, os 

Coordenadores responderam três questões do inquérito (Quadro 6.01). Indagados se a 

habilitação e o exercício da profissão contábil pressupõem qualificação e domínio de um 

corpo de conhecimentos suficientes à atuação como contador, o nível de concordância chega 

a 71% das respostas.  

Sobre a necessidade da existência de Ordem Profissional  (CFC/CRCs) para a 

definição das atribuições essenciais, gestão dos conflitos entre seus membros, proteção legal 

e definição do código de Ética, 67,9% dos Coordenadores concordam com a afirmação. No 

terceiro questionamento sobre se a imagem social dos contadores sai beneficiada do controle 

que o CFC exerce no acesso à profissão, uma ampla maioria (86,9%), concorda com a 

afirmativa.  

 

     Gráfico 7.02 - Respostas à premissa principal de investigação 

 

    Fonte: dados do estudo. 

 

 Em se tratando da primeira questão de investigação (Quadro 6.02), a qual propõe 

identificar quais os atributos do contador que na perspectiva dos Coordenadores dos 

Cursos superiores em Ciências Contábeis no Brasil, o distinguem na sua qualidade de 

profissional?, está vinculada aos itens 3.5 e 3.6. Ao responder se os conhecimentos exigidos 
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para acesso à profissão só podem ser ministrados ao nível de ensino superior, a maioria dos 

Coordenadores concorda com a afirmação, pois a soma dos dois maiores itens é 64%, sendo 

que 30% deles discordam parcial ou totalmente. Indagados se os conhecimentos exigidos 

para acesso à profissão são complexos e inacessíveis aos leigos, 36,6% dos Coordenadores 

concordam parcialmente e 28% concordam totalmente com a afirmação. 

 

Gráfico 7.03 – Respostas da primeira questão de investigação 

    

Fonte: dados do estudo. 

 

 Na segunda questão de investigação (Quadro 6.03), que busca esclarecer qual a 

perspectiva dos Coordenadores dos Cursos superiores em Ciências Contábeis sobre o 

papel da universidade no processo de construção social da profissão de contador, os 

coordenadores concordam que o conhecimento proporcionado pela Universidade é, no 

momento, o principal pilar da formação dos futuros contadores, visto que permite construir o 

perfil do profissional ideal tipo, além de desenvolver as competências necessárias ao 

exercício da profissão.  

Nessa questão, observa-se que o nível de concordância, entre parcialmente e 

totalmente, é de mais de 90%. Na sequência, indagados se o corpo de conhecimentos e o 

tempo de formação do contador, exigidos para acesso à profissão, estão ajustados às 

necessidades práticas para o seu pleno exercício, as respostas indicam mais de 86% de 

concordância nos maiores níveis.  
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Gráfico 7.04 – Respostas da segunda questão de investigação 

 

         Fonte: dados do estudo. 

 

 A terceira questão de investigação (Quadro 6.04), teve como objetivo identificar 

qual o nível de criticismo dos Coordenadores dos Cursos superiores em Ciências 

Contábeis face aos fundamentos da legitimidade social da profissão contábil. 

Questionados se o controle no acesso à profissão funciona como um instrumento de “reserva 

de mercado” e que visa proteger os atuais profissionais da concorrência de um mercado 

completamente livre, 53% dos Coordenadores concordam com a afirmação, enquanto que 

41% deles manifestaram discordância. Já os indiferentes representam quase 7%.  

 Os Coordenadores também foram questionados se o Estado deveria revisar 

periodicamente o reconhecimento de interesse público, concedido às Ordens Profissionais. 

Nessa questão, houve concordância em 65,8% dos casos, com 20% deles manifestando 

discordância parcial ou total. A maioria dos Coordenadores (99,1%), também concorda que 

os saberes, atribuições e prerrogativas do contador precisam ser mais bem divulgados na 

sociedade. Com relação à existência, enquanto consequência da formalização da profissão 

contábil, de uma certa “divisão moral do trabalho” na profissão, com determinadas funções 

mais valorizadas que outras e consideradas como “sagradas” pela sociedade, 71,3% dos 

Coordenadores manifestaram concordância com a afirmação.  

 Por outro lado, pouco mais da metade dos Coordenadores (55,9%), concordam que 

as Universidades, ao diplomar os alunos com um saber científico de nível superior, são 

muitas vezes instrumentalizadas pelas Ordens Profissionais, que as usam para legitimar a 

sua própria existência, em detrimento à preparação dos futuros profissionais.  

  Nessa questão, indiferentes e os que discordam somam 44,1%, conforme consta no 

gráfico a seguir. 
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Gráfico 7.05 – Respostas da terceira questão de investigação 

 

       Fonte: dados do estudo. 

 

Na quarta questão de investigação (Quadro 6.05), a qual buscou esclarecer como é 

que os Coordenadores dos Cursos superiores em Ciências Contábeis percepcionam a 

influência da ordem profissional nos respectivos curriculos. Inicialmente, 51,8% e 41,7% 

dos Coordenadores concordam (respectivamente: totalmente e parcialmente),  que o tempo de 

duração dos seus cursos estão adequados para uma atuação profissional plena. 

Quanto ao tempo de duração do curso que coordenam, 61,5% dos Coordenadores 

concordam totalmente que está adequado a preparar o aluno, visando sua aprovação no 

Exame do CFC. Nesse mesmo item, 32,1% dos casos concordam parcialmente com a 

afirmação. Além disso, mais de 74% dos Coordenadores (entre concordância total e 

concordância parcial), afirmam confiar na fiabilidade dos que usam para monitorar e medir 

os índices de aprovação no Exame de Suficiência. Igualmente, 76,9% dos Coordenadores 

acompanham e discutem em reuniões de trabalho o grau de dificuldade das provas, seus 

conteúdos e os resultados alcançados.   

Em decorrência da implantação do Exame de Suficiência pelo CFC (2010), em 

58,9% dos casos a grade curricular do curso passou por adaptações, face aos conteúdos 

contemplados nas provas. Além disso, após a implantação do Exame do CFC, em mais de 

74% dos cursos os Coordenadores percebem um maior comprometimento e motivação dos 

docentes e em mais de 80% deles, há a percepção do comprometimento e motivação dos 

próprios alunos, visando a melhora dos resultados.  

Adiante, mais de 70% dos Coordenadores concordam que a função de coordenar um 

curso superior em Ciências Contábeis, face à exigência do Exame de Suficiência, não é o 
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único fator de sucesso ou insucesso frente aos resultados. Quanto ao papel do professor no 

curso de Ciências Contábeis, em 24,1% dos casos há a concordância total dos Coordenadores, 

de que passou a ter maior imporância, a partir da implantação do Exame de Suficiência. e 

em 37,8% das respostas, houve concordância parcial.    

No último ítem deste conjunto de questionamentos, 43,3% dos Coordenadores 

concordam totalmente e 38,3% deles concordam parcialmente, de que o papel do aluno, 

enquanto agente e responsável pelo próprio conhecimento, passou a ter maior importância, 

após a implantação do Exame de Suficiência.  

O gráfico 7.06, na sequência, sintetiza os resultados descritos em relação à quarta 

questão de investigação. 

 

     Gráfico 7.06 – Respostas da quarta questão de investigação 

   

 Fonte: dados do estudo. 

  

   Conforme já referido no Capítulo VI, para evitar que os Coordenadores pudessem 

ser influenciados pela percepção que possuem, em relação à própria influência e autonomia 

na definição dos currículos dos cursos que coordenam, uma outra questão foi inserida no 

inquérito.  

    Nesta questão, os Coordenadores foram motivados a apontar o grau de influência 

em relação à participação na definição do plano de estudos (Conteúdos/métodos 

pedagógicos/grade curricular), a partir dos seguintes direcionadores: Definido pela própria 

instituição; Diretrizes Curriculares Nacionais; Conselho Federal de Contabilidade; Conteúdos 

presentes no Exame de Suficiência do CFC; Sugestões do corpo docente do curso; 

Orientações da ONU/UNCTAD/ISAR e; Particularidades regionais. 
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 Gráfico 7.07 – Graus de influência na definição dos currículos 

 

 Fonte: dados do estudo. 

 

    Conforme o Gráfico 7.07, os conteúdos são influenciados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (3.13.2); Sugestões do corpo docente do curso (3.13.5); Exame de 

Suficiência (3.13.4); pela Própria IES (3.13.1) e CFC (3.13.3). Quanto à participação da 

ONU/UNCTAD/ISAR (3.13.6), a soma dos percentuais em que há discordancia/indiferente, 

esta chega a 50,4%.  

    Ainda, em relação à participação na composição dos currículos, por ordem de 

importância, no indicador de nenhuma influência (zero), ONU/UNCTAD/ISAR apresenta 

20,6%; o CFC com 8,3% e; a própria IES 7,1% dos casos, não exerce qualquer influência. 

 

    7.4 MODELO DE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE DE REGRESSÃO  

 

 Entre os diversas procedimentos estatísticos, possíveis de aplicar nas investigações 

com abordagem quantitativa, cita-se o grau de correlação e a consistência interna, mediante o 

uso, por exemplo, do coeficiente Alpha de Cronbach, o que permite uma estimativa 

conservadora de confiabilidade (Rodrigues, 2012a; Walonick, 2012).  

 Alfa de Cronbach é uma medida de confiabilidade projetada por Lee Cronbach em 

1951, como forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em um estudo 

(Hora, Monteiro, & Arica, 2010). Essa medida mede a correlação entre respostas em um 

questionário, através da análise do perfil das respostas dos respondentes, ou seja, trata-se de 

uma correlação média entre as questões (Bhattacherjee, 2012; Hora et al., 2010). Nessa 

medida, o coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância 
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da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário que utilizem a 

mesma escala de medição. 

 Neste estudo, tanto a premissa principal, quanto as questões de investigação, estão 

ligadas a uma ou mais perguntas que compõem o inquérito original, contemplando vinte e 

três questões, todas de múltipla escolha. Em vinte e duas delas, os respondentes manifestaram 

seu grau de concordância, em uma escala de cinco pontos, nos moldes da Escala de Likert 

(1932). Para expressar sua opinião, o respondente dispunha das seguintes opções: 1 - 

Discordo totalmente; 2 – Discordo parcialmente; 3 -  Indiferente; 4 – Concordo parcialmente 

e, 5 – Concordo totalmente. Na 23ª. pergunta do inquérito, os coordenadores apontaram 

(numa escala de zero a cinco), o grau de influência na definição dos componentes 

curriculares do curso, onde zero representava a menor influência e cinco, a maior influência, 

relativamente a cada um dos sete itens apresentados.  

As respostas dos 436 participantes, capturadas através da ferramenta Google Docs, 

foram agrupadas em seis conjuntos (conforme identificado no ponto 6.2.2). Na sequência, 

foram submetidas ao teste de consistência de Alpha de Cronbach, mediante o uso do 

Software Statistical Package for Social Science – SPSS, Versão 20.0, amplamente utilizado 

em tratamento estatístico de dados. O SPSS classifica a confiabilidade dos conjuntos em: 

excelente, bom, aceitável, questionável, pobre e inaceitável. Neste estudo, foi considerado o 

Conjunto 5 como variável dependente e os itens do intervalo 3.1 até 3.12, mais o Conjunto 6, 

como variáveis independentes.  

 

     Tabela 7.02 – Variáveis e graus de Confiabilidade conforme Alpha de Cronbach  

Variável 1 (conjunto de questões 1) Aceitação da Profissão e sua Ordem - alfa = 0,573 (Pobre) 

3.1 A habilitação e o exercício da profissão contábil pressupõe qualificação e domínio de um corpo de conhecimentos 
suficientes à atuação como contador. 
3.2 A Existência de Ordem Profissional (CFC/CRCs) é necessária para a definição das atribuições essenciais, gestão 
dos conflitos entre seus membros, proteção legal e definição do código de Ética.  
3.3 A imagem social dos Contadoressai beneficiada do controle que o Conselho Federal de Contabilidade exerce no 
acesso à profissão. 
Variável 2 (conjunto de questões 2) Reconhecimentos de Atributos das Profissões - alfa = 0,461 (Inaceitável) 

3.5 Os conhecimentos exigidos para acesso à profissão só podem ser ministrados ao nível do ensino superior. 
3.6 Os conhecimentos exigidos para acesso à profissão são complexos e inacessíveis aos leigos.  
Variável 3 (conjunto de questões 3) Papel da Universidade no processo de construçãoda Profissão alfa = 0,165 

(Inaceitável) 

3.12 O conhecimento proporcionado pela Universidade é o principal pilar da formação dos futuros contadores, pois 
permite construir o perfil do profissional ideal tipo e desenvolver  as competências necessárias ao exercício da 
profissão. 
3.4 O corpo de conhecimentos e o tempo de formação do contador, exigidos para acesso à profissão, estão ajustados 
às necessidades práticas para o seu pleno exercício. 
Variável 4 (conjunto de questões 4) Legitimidade social da profissão alfa = 0,542 (Pobre) 

3.7 O controle no acesso à profissão funciona como um instrumento de “reserva de mercado”, que visa proteger os 
atuais profissionais da concorrência dum mercado completamente livre. 
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3.8 O reconhecimento de interesse público, concedido às Ordens Profissionais, deve ser periodicamente revisto pelo  
Estado. 
3.9 Os saberes, atribuições e prerrogativas do contador precisam ser melhor divulgados na sociedade. 
3.10 Com a formalização da “profissão contábil” passou a existir uma certa “divisão moral do trabalho” na área da 
contabilidade, com determinadas funções mais valorizadas que outras e consideradas como “sagradas” pela  sociedade.   
3.11 As  Universidades, ao diplomar os alunos com um saber científico de nível superior, são muitas vezes 
instrumentalizadas pelas Ordens Profissionais que as usam para legitimar a sua própria existência, mais do que para 
realmente preparar os futuros profissionais. 
Variável 5 (conjunto de questões 5). Adequação dos currículos do curso alfa = 0,761 (Aceitável) 

3.14 O tempo de duração do curso que coordeno é adequado a formação do aluno, visando sua atuação profissional 
plena.   
3.15 O tempo de duração do curso que coordeno é adequado a preparar o aluno, visando sua aprovação no Exame do 
CFC. 
3.16 Os instrumentos que utilizo, para monitorar e medir os índices de aprovação no Exame de Suficiência dos alunos 
do curso que coordeno possuem fiabilidade e são suficientes para tal. 
3.17 O grau de dificuldade das provas aplicadas, seus conteúdos, bem como os resultados, após cada edição do Exame 
de Suficiência, são apresentados e debatidos com os professores do curso e são do conhecimento da direção da 
Instituição. 
3.18 A grade curricular adotada no curso que coordeno, em razão da implantação do Exame de Suficiência (2010), 
necessitou de ajustes e adequações significativas nas disciplinas contempladas no referido Exame. 
3.19 Por conta do Exame de Suficiência, é perceptível o comprometimento e a motivação dos docentes do curso que 
coordeno, visando melhores resultados dos alunos. 
3.20 No curso que coordeno, é perceptível o comprometimento e a motivação dos alunos, visando a aprovação no 
Exame de Suficiência, no menor tempo possível. 
3.21 A função de coordenar um curso superior em Ciências Contábeis – face à exigência do Exame de Suficiência, é 
apenas um dos fatores de sucesso/insucesso para os resultados do mesmo. 
3.22 O Papel do professor, no curso de Ciências Contábeis, passou a ter maior importância, a partir da 
implementação do Exame de Suficiência. 
3.23 O papel do aluno, como agente e responsável pelo próprio conhecimento, passou a ter maior  importância, após a 
implantação do Exame de Suficiência.  
Variável 6 Influência da ordem na definição dos curriculos do curso = Conteúdos presentes no Exame de 

Suficiência do CFC 

3.13.1 Definido pela própria instituição; 
3.13.2 Diretrizes Curriculares Nacionais; 
3.13.3 Conselho Federal de Contabilidade; 
3.13.4 Conteúdos presentes no Exame de Suficiência do CFC; 
3.13.5 Sugestões do corpo docente do curso; 
3.13.6 Orientações da ONU/UNCTAD/ISAR; 
3.13.7 Particularidades regionais. 

         Fonte: elaboração própria. 

 

 O grau de confiabilidade de cada um dos conjuntos, de acordo com o Coeficiente 

Alpha de Cronbach, demonstrou que: a confiabilidade do 1º. Conjunto é pobre (alfa = 0,573); 

o 2º. Conjunto apresenta confiabilidade inaceitável (alfa = 0,461); o 3º. Conjunto também é 

inaceitavel (alfa = 0,165); o 4º. Conjunto é considerado pobre (alfa = 0,542); o 5º. e 6º. 

Conjuntos apresentam confiabilidade aceitável, com alfa = 0,761 e alfa = 0,746, 

respectivamente. 

 Visto que o grau de confiabilidade dos seis conjuntos não se mostrou satisfatório, 

mediante o uso de Alpha de Cronbach, o passo seguinte foi direcionado à utilizar outras 

ferramentas no tratamento dos dados do estudo, como, por exemplo, a Estatística Descritiva.  
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 Considerando os resultados obtidos nos testes de confiabilidade das escalas 

propostas, houve a necessidade em reestruturar o modelo de investigação. A sua forma 

original era a seguinte: 

 

 

Figura 7.01 – Forma original do modelo de investigação 

 Fonte: elaboração própria. 

 

 Face ao comportamento das escalas propostas no inquérito, pois a análise estatística 

demonstrou que não seria possível somar os itens nos conjuntos inicialmente formados, 

substituímos no nosso modelo as variáves originais pelos itens que as compunham, passando 

a analisar item a item como variável independente.  

 Dessa forma, o modelo assume uma nova configuração, a qual está evidenciada na 

Figura 7.02, a seguir.  

 

Variáveis Independentes Variável Dependente

Variável  1 (conjunto de questões 1) Aceitação da Profissão e  sua 
O rdem Profissional

Variável  2 (conjunto de questões 2) Reconhecimentos dos Atributos 
das Profissões (Perspectiva Funcionalista)

Variável  3 (conjunto de questões 3) Papel  da Universidade no 
processo de  construçãoda Profissão (Perspectiva Interaccionista)

Variável 5 (conjunto de questões 5) 
Adequação dos curricula do curso 

Variável  4 (conjunto de questões 4) Legitimidade social  da profissão 
(Perspectiva Crít ica)

Variável 6  (Item 3.13.4. Conteúdos presentes no Exame de Suficiência 
do CFC) Influência da ordem na definição dos curricula do curso
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Figura 7.02 – Nova configuração do modelo de investigação 
  Fonte: elaboração própria. 

 

Na tabela 7.03 constam a média e o desvio padrão de cada uma das variáveis (itens) 

do novo modelo de investigação: 

 

     Tabela 7.03 – Variável dependente e variáveis independentes 

Estatísticas Descritivas 

 Média  Desvio-
Padrão 

          N 

Conjunto 5 - média dos itens 3.14 até 3.23 3,9229 ,60903 436 
3.1 Conh.Suf.Contador 4,62 ,728 436 
3.2 NecesiCFCCRC 4,58 ,734 436 
3.3 ImagSocialCont. 4,25 ,955 436 
3.4 ConhAjusProfis. 4,02 ,917 436 
3.5 ConhNivSuperior 4,24 1,099 436 
3.6 ConheCompl. 3,52 1,345 436 
3.7 ReservaMercado 3,10 1,509 436 
3.8 ReconhInterePublic. 3,64 1,295 436 
3.9 DivulProfSociedade 4,81 ,450 436 
3.10 FunValorizadas 3,76 1,098 436 
3.11 ConhecInstrumOrganiz. 3,15 1,300 436 

Variáveis Independentes Variável Dependente

Item 3.1. (Conh.Suf.Contador)

Item 3.2. (NecesiCFCCRC)

Item 3.3. (ImagSocialCont.)

Item 3.4. (ConhAjusProfis.)

Item 3.5. (ConhNivSuperior)

Item 3.6. (ConheCompl.)

Item 3.7. ( ReservaMercado)

Item 3.8. ( ReconhInterePublic.)

Item 3.9. (DivulProfSociedade)

Item 3.10. (FunValorizadas)

Item 3.11. (ConhecInstrumOrganiz.)

Item 3.12. (ConhecInstrumOrganiz.)

Item 3.13.3 e 3.13.4 (Influencia CFC)

Variável 5 (conjunto de questões 5) Adequação 
dos curricula do curso 
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3.12 ConhUniversi. 4,23 ,852 436 
3.13.3 e 3.13.4 Influência do CFC - média dos 
itens 

3,3842 1,29357 436 

     Fonte: Dados do estudo. 

 

 Na sequência, com base nas variáveis dependentes (Conjunto 5) e variáveis 

independentes (Itens de 3.1 até 3.12, mais a variável que mede a Influência do CFC), 

procedeu-se a aplicação da Técnica de Regressão Linear Múltipla, inicialmente com a 

inclusão de todas as variáveis independentes (Método Enter) e posteriormente com a seleção 

das variáveis independentes cujo efeito na variável dependente é estatisticamente 

significante. Esta seleção foi realizada através do Método de Seleção Stepwise46.  

 A análise com a inclusão de todas as variáveis independentes gerou, inicialmente, o 

cálculo do Coeficiente de Correlação (R) e o Coeficiente de Determinação (R2), além do R2 

ajustado e do erro padrão da estimativa. O Coeficiente de Determinação é igual ao quadrado 

do Coeficiente de Correlação e indica o percentual de variação da variável dependente que é 

explicado pelo modelo (ou pelo conjunto das variáveis independentes). A Tabela 7.04 

demonstra estes resultados.  

 

Tabela 7.04 – Grau de Explicação do Modelo, incluindo as variáveis 
independentes 

Modelo R R2 R2 Ajustado 
Erro Padrão da 

Estimativa 
1 0,582 0,339 0,318 0,50278 

      Fonte: dados do estudo. 

   

 A Tabela 7.04 indica que há uma correlação igual a 0,582 entre as variáveis 

independentes incluídas no modelo e a variável dependente (Conjunto 5), ou seja, indica que 

há uma correlação positiva e significativa entre essas variáveis. O valor R2 ajustado igual a 

0,318 indica que 31,8% das variações ocorridas no conjunto 5 são decorrentes da variação 

das 13 variáveis independentes.  

  Os restantes 68,2% são variações aleatórias ou decorrentes de outros fatores não 

considerados no Modelo. Adicionalmente, sugere-se a observação do valor do R2 Ajustado, 

pois este, ao contrário do R2, não aumenta com a inclusão de variáveis independentes não 

significativas. 

Em relação ao erro padrão da regressão (0,50278), este corresponde a raiz quadrada 

da variância estimada dos resíduos e indica o grau de dispersão dos erros de previsão dentro 
                                                 
46 Método passo a passo, em tradução literal.  
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da amostra na hipótese de normalidade. Na sequência, procedeu-se ao Teste da Significância 

do Modelo, com objetivo de verificar a existência da dependência significativa das variações 

do Conjunto 5, em relação às variáveis independentes, conforme consta na Tabela 7.05, a 

seguir.  

 

Tabela 7.05 - Teste da significância do Modelo  
Modelo Soma de 

Quadrados 
Gl           Quadrado  

         Médio 
        F           Sig. 

1 

Regressão 54,674 13 4,206 16,637 0,000 

Resíduo 106,676 422 ,253   
Total 161,351 435    

  Fonte: dados do estudo. 
 

 O valor evidenciado na Coluna Sig.= 0,000 da Tabela 7.05, indica que há uma 

dependência significativa das variáveis do conjunto cinco, em relação às treze variáveis 

independentes, ou seja, as variações do conjunto cinco podem ser explicadas pelo Modelo - 

não se devem apenas ao acaso. Mediante o tratamento estatístico aplicado, também foi 

possível identificar, no contexto das variáveis independentes, a significância estatística de 

cada uma delas, em relação à variação na variável dependente, conforme a tabela apresentada 

na sequência.  

 

 Tabela 7.06 – Coeficientes e Teste da significância das Variáveis Independentes 

Modelo 
Coeficientes 

Coeficientes 
Padronizados               t Sig. 

B                Erro Padrão              Beta 

1 

(Constant) 1,333 ,351  3,798 ,000 

3.1 Conh.Suf.Contador ,040 ,036 ,048 1,126 ,261 

3.2 NecesiCFCCRC ,065 ,040 ,078 1,632 ,104 

3.3 ImagSocialCont. ,135 ,032 ,211 4,266 ,000 

3.4 ConhAjusProfis. ,124 ,028 ,187 4,372 ,000 

3.5 ConhNivSuperior ,003 ,024 ,005 ,128 ,898 

3.6 ConheCompl. -,012 ,020 -,027 -,621 ,535 

3.7 ReservaMercado ,011 ,018 ,028 ,636 ,525 

3.8 ReconhInterePublic. ,039 ,020 ,084 1,957 ,051 

3.9 DivulProfSociedade -,053 ,054 -,039 -,983 ,326 

3.10 FunValorizadas ,105 ,025 ,189 4,208 ,000 

3.11 ConhecInstrumOrganiz. ,043 ,021 ,091 2,033 ,043 

3.12 ConhUniversi. ,076 ,030 ,107 2,504 ,013 

3.13.3 e 3.13.4 Influência do 
CFC - média dos itens  

,087 ,020 ,186 4,413 ,000 

a. Dependent Variable: Conjunto 5 - média dos itens 3.14 até 3.23 

 Fonte: dados do estudo.    
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 Os dados apresentados na Tabela 7.06 mostram que nem todas as variáveis 

independentes, incluídas no modelo, têm influência estatisticamente significante na variável 

dependente (Conjunto 5). As variáveis com coeficientes estatisticamente significantes são 

aquelas com valor-p < 0,05 na coluna Sig. Com o objetivo de se obter um modelo final, com 

as variáveis independentes que realmente impactam na variável dependente, foi utilizado o 

Método de Seleção Stepwise47.  

 
Tabela 7.07 - Variáveis com maior influência na variável dependente - Método Stepwise 

Modelo Variáveis Incluídas 
Variáveis 

Removidas 
Método 

1 3.3 ImagSocialCont. . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-
of-F-to-remove >= ,100). 

2 3.10 FunValorizadas . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-
of-F-to-remove >= ,100). 

3 
3.13.3 e 3.13.4 Influência do 
CFC - média dos itens 

. 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-
of-F-to-remove >= ,100). 

4 3.4 ConhAjusProfis. . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-
of-F-to-remove >= ,100). 

5 3.8 ReconhInterePublic. . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-
of-F-to-remove >= ,100). 

6 3.12 ConhUniversi. . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-
of-F-to-remove >= ,100). 

7 3.11 ConhecInstrumOrganiz. . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, Probability-
of-F-to-remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Conjunto 5 - média dos itens 3.14 até 3.23 

 Fonte: dados do estudo.  
 

Conforme a Tabela 7.07, são sete as variáveis independentes que permaneceram no 

modelo, após o processo de seleção Stepwise. A próxima Tabela (7.08) indica que, mediante 

a escolha dessas sete variáveis independentes (Tabela 7.07), é possível explicar 31,7% (R2 

ajustado) das variações ocorridas no Conjunto cinco.   

 

Tabela 7.08 - Grau de Explicação do Modelo em cada passo do Método Stepwise 

Modelo R R2 R2 Ajustado 
Erro Padrão da 

Estimativa 

1 ,392a ,154 ,152 ,56087 
2 ,479b ,229 ,226 ,53597 
3 ,520c ,270 ,265 ,52199 
4 ,549d ,301 ,295 ,51136 
5 ,560e ,313 ,305 ,50766 
6 ,567f ,322 ,313 ,50497 
7 ,573g ,328 ,317 ,50325 

a. Predictors: (Constant), 3.3 ImagSocialCont.  
b. Predictors: (Constant), 3.3 ImagSocialCont., 3.10 FunValorizadas 
c. Predictors: (Constant), 3.3 ImagSocialCont., 3.10 FunValorizadas, Influência do CFC - 
média dos itens 3.13.3 e 3.13.4 
d. Predictors: (Constant), 3.3 ImagSocialCont., 3.10 FunValorizadas, Influência do CFC - 
média dos itens 3.13.3 e 3.13.4, 3.4 ConhAjusProfis. 

                                                 
47 Método passo a passo, em tradução literal.  



206                                                                                                      Apresentação, Interpretação e Discussão dos Resultados             

Osmar Antonio Bonzanini 
 

e. Predictors: (Constant), 3.3 ImagSocialCont., 3.10 FunValorizadas, Influência do CFC - 
média dos itens 3.13.3 e 3.13.4, 3.4 ConhAjusProfis., 3.8 ReconhInterePublic. 
f. Predictors: (Constant), 3.3 ImagSocialCont., 3.10 FunValorizadas, Influência do CFC - 
média dos itens 3.13.3 e 3.13.4, 3.4 ConhAjusProfis., 3.8 ReconhInterePublic., 3.12 
ConhUniversi. 
g. Predictors: (Constant), 3.3 ImagSocialCont., 3.10 FunValorizadas, Influência do CFC - 
média dos itens 3.13.3 e 3.13.4, 3.4 ConhAjusProfis., 3.8 ReconhInterePublic., 3.12 
ConhUniversi., 3.11 ConhecInstrumOrganiz. 

                         Fonte: dados do estudo. 

 

Objetivando confirmar se as variações de todas as sete variáveis independentes, 

encontradas pelo Método Stepwise (Tabela 7.07), realmente possuem influência sobre o 

Conjunto 5, procedeu-se ao Teste da Significância. Esse teste foi aplicado para cada um dos 

coeficientes do modelo final. Nesse caso, os valores encontrados para Sig. (p < 0,05), 

indicam que as variáveis independentes consideradas no modelo possuem influência 

estatisticamente significante na variável dependente. Somente a variável 3.8 ficou com valor-

p um pouco acima de 0,05, no entanto, satisfez os critérios de permanência no modelo final. 

 

Tabela 7.09 – Coeficientes e Teste da significância das Variáveis Independentes    
selecionadas pelo Método Stepwise 

Modelo 
Coeficientes 

Coeficientes 
Padronizados      t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

7 

(Constant) 1,423 ,191  7,470 ,000 

3.3 ImagSocialCont. ,160 ,028 ,251 5,616 ,000 

3.10 FunValorizadas ,107 ,024 ,192 4,426 ,000 

Influência do CFC - média dos 
itens 3.13.3 e 3.13.4 

,095 ,019 ,202 4,896 ,000 

3.4 ConhAjusProfis. ,129 ,028 ,194 4,601 ,000 

3.8 ReconhInterePublic. ,037 ,020 ,079 1,877 ,061 

3.12 ConhUniversi. ,075 ,030 ,105 2,516 ,012 

3.11 ConhecInstrumOrganiz. ,041 ,021 ,087 1,982 ,048 

a. Dependent Variable: Conjunto 5 - média dos itens 3.14 até 3.23 

Fonte: elaboração própria. 

 

Com base no Modelo Stepwise e a partir dos coeficientes encontrados, foi possível 

chegar ao modelo matemático de regressão, evidenciado na Figura 7.03, a seguir. 

 

�� = 1,423 + 0,160� . + 0,107� .#$ + 0,095%&% + 0,129� .' + 0,037� .(+ 0,075� .#) + 0,041� .## 
Figura 7.03 – Modelo matemático de regressão  
Fonte: dados do estudo. 
 
 A partir do modelo matemático citado, constata-se, efetivamente, que a variação de 

todas as sete variáveis independentes influenciam o Conjunto 5, identificado como variável 
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dependente. Todavia, aquelas com maiores coeficientes, possuem a particularidade da maior 

influência, como é o caso de � . , � .', %&%, � .#$, respectivamente. 

Diante do exposto, ao se confirmar a existência de correlação entre as variáveis  

independentes e a variável dependente (Conjunto 5), além da existência de uma correlação 

positiva e significativa entre essas variáveis, fica descartada a casualidade das respostas. Essa 

afirmação decorre do valor encontrado para o R2, o qual indica que 31,7% das variações 

ocorridas no Conjunto 5 são decorrentes das variações das sete variáveis independentes, 

concomitante às confirmações demonstradas no Teste da Significância do Modelo.  

 

    7.5 PERCEPÇÃO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS   

 
Com o intuito de complementar o estudo, procuramos igualmente captar a perceção 

dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade, sobre a formação ministrada 

pelas IES, seu papel no processo de profissionalização dos contadores e no acesso à Profissão 

de Contador.  

 Dessa forma, foi perguntado aos Presidentes se concordam com essas exigências e 

qual a justificativa para este tipo de controle no acesso à profissão. Questionou-se, ainda, se 

consideram o atual corpo de conhecimentos exigido pela Ordem como necessário e/ou 

suficiente para o exercício profissional. Nas respostas, a maioria dos Presidentes concorda 

com as exigências. Entre as justificativas apresentadas, estão a percepção de que através dos 

requisitos e regras atuais é possível verificar o mínimo de aprendizagem, visto que para o 

bom desempenho da profissão contábil é necessário estar atualizado, pois o conhecimento é 

diferencial competitivo no mercado de trabalho.  

Considerando o avanço desenfreado no mercado da educação, em especial pela 

grande quantidade de faculdades que surgiram na última década, o Exame de Suficiência tem 

um papel importante. Um dos Presidentes salienta: É um crivo, que exige o mínimo, mas 

necessário para o atual momento e também para que haja um maior compromisso do aluno, 

dos professores e das IES com o conhecimento. Há o entendimento de que os investimentos 

na qualificação dos professores ainda são muito tímidos, demostrando que as IES ainda não 

se sentem responsáveis pelos resultados do Exame. Destaca-se, ainda, que o nível de 

qualificação exigido é muito variado, principalmente em função dos currículos elaborados e 

ofertados pelas IES, com vistas ao atendimento das necessidades de mercado.  

 Quanto aos conteúdos do Exame de Ordem, os Presidentes consideram-nos como 

sendo de bom nível e suficientes, no que é exigido nas avaliações. Outra justificativa 
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apresentada é que, face à ausência de um nível de ensino uniforme, a ponto de fazer com que 

todos os bacharéis cheguem ao mercado de trabalho em igualdade de condições, o Exame de 

Suficiência estimula a melhoria desse nivelamento. No entanto, questionam até que ponto o 

exame de suficiência cumpre seu papel no acesso ao exercício profissional e consideram 

como aspecto importante o constante aperfeiçoamento do plano de estudos e a formação 

acadêmica, para resultar na diplomação de bons profissionais. Com a realização do Exame, 

alia-se a prática à teoria, pois permite averiguar se a teoria ensinada nas IES alinha-se às 

necessidades do mercado, inclusive quanto às recentes mudanças na contabilidade societária. 

Por sua vez, uma minoria dos Presidentes não concorda com as exigências. Alegam, 

como justificativa,  que o corpo de conhecimentos atualmente exigido, é insuficiente. Dessa 

forma, o acadêmico, ao concluir o bacharelado, acaba saindo da IES com uma pequena e 

modesta visão, levando-se em consideração que o processo de ensino e aprendizagem 

depende, igualmente,  da vontade do aluno de querer aprender. 

 A segunda questão foi colocada da seguinte forma: sabe-se que as Instituições de 

Ensino Superior perderam autonomia na definição dos planos de estudos em seus 

cursos pois estes não têm procura se não cumprirem os requisitos exigidos pela Ordem. 

Com relação à profissão de Contador, foi solicitado aos Presidentes que comentassem a 

afirmação anterior. A maioria das respostas não está de acordo com a afirmação, ou seja, 

discorda que as IES perderam a autonomia para definirem seus currículos, pois a grade 

curricular é estabelecida pelo MEC, sem interferência da "Ordem”. Salientou-se o fato de que 

muitas IES perdem a oportunidade de atualizar seus currículos e contratar bons professores, 

com a exigência de qualificação técnica e profissional que agreguem valor para estas e, 

consequentemente, influam na formação dos futuros profissionais.  

Um dos Presidentes obervou: Além disso, com abertura de várias faculdades, houve 

defasagem na equipe de professores e alunos que não estão preparados para um curso 

universitário. Infelizmente muitas faculdades são meramente comerciais, com intuitos 

financeiros. Salientou-se, ainda, que as IES buscam, junto ao CRC, apoio e ideias para as 

matrizes e planos de estudos. O CFC ajuda a delinear ideias, realizando encontro anuais com 

os Coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis, visando a troca de experiências. 

Destacou-se, ainda, a preocupação do vínculo das IES com o lucro. Outro Presidente, na sua 

resposta, salientou: Percebo que as instituições de ensino, ao menos as que conheço aqui no 

meu Estado, estão preocupadas apenas com a questão do lucro. Não percebo preocupação 

com qualificação dos docentes e a preparação dos alunos para o mercado de trabalho. 
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 Entre os Presidentes, ficou evidente que o Conselho Federal não estabelece 

conteúdos obrigatórios às IES, mas cumprindo suas atribuições institucionais, normatiza o 

exercício da profissão e estabelece normas e padrões de contabilidade a serem observados, 

para que o país esteja nivelado com as práticas internacionais e as IES estruturam seus planos 

de acordo com o que o mercado exige, para o exercício da profissão. Um deles observou: 

Para as IES é mais um desafio que, acredito, não deve ser encarado como inibidor e sim 

como motivador para novas conquistas. 

 Na terceira questão, foi solicitado aos Presidentes que comentassem a seguinte 

afirmação: Acredita-se que as Ordens Profissionais estão reféns das Instituições de 

Ensino Superior, pois não podem interferir na qualidade do ensino ministrado por 

estas. Com relação à profissão de Contador, comente esta afirmação. A maioria discorda 

desta afirmação, com o argumento de que grande parte dos cursos de Ciências Contábeis 

utilizam o referencial de ementas produzidos pelo CFC e que o Exame proporcionou maior 

qualidade nos ensinamentos, sendo considerado como uma forma de interferir para uma boa 

qualidade no ensino. Em sua resposta, um dos Presidentes afirma: Acho que essa atribuição 

tem que realmente estar nas mãos da Ordem, é esta responsável pelo controle do exercício 

profissional, e assim sendo deve também regular o ensino e a formação técnica profissional. 

Observou-se, nas respostas, que as atribuições das Ordens e das IES são distintas, 

embora paralelas, ou seja, as IES precisam ensinar os profissionais a entender, a utilizar e 

aplicar as normas contábeis editadas pela Ordem. No entanto, órgãos de classe não podem 

intervir, podem, somente, fiscalizar o exercício da profissão, coibindo a atuação dos maus 

profissionais. Outro Presidente, ao concordar parcialmente com a afirmação, salientou que as 

Ordens podem interferir neste processo, mas firmando boas parcerias e contribuindo de forma 

positiva na definição dos currículos ofertados nos diversos cursos. Destacou, ainda: Vejo uma 

incoerência ao não exigir dos docentes a inscrição no Conselho de Classe. Como exigir dos 

futuros profissionais? Talvez o sucesso ou fracasso dos alunos no exame deveria ser 

divulgado por instituições para forçar a revisão dos conteúdos. 

Quanto ao Presidente que concorda totalmente com a afirmação, este observa que os 

Conselhos estão, realmente, reféns das Instituições de Ensino Superior tendo em vista que os 

mesmos não tem autonomia para interferir na qualidade do ensino ministrado. Salienta que a 

atuação das Ordens Profissionais tem mudado em relação às IES, ou seja, estão mais 

próximas tanto dos alunos (com a criação de Comissões de Estudantes), palestras regulares e 

também com premiações aos melhores trabalhos acadêmicos. Destacou-se que essa atuação 
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deve ser ampliada e diálogos devem surgir em prol da manutenção de parcerias que resultem 

na garantia de uma qualidade mínima para o ensino. 

A quarta questão foi colocada aos Presidentes do seguinte modo: Relativamente ao 

processo de Profissionalização dos Contadores no Brasil, como comenta a relação, a 

evolução desta relação, entre a Ordem e as Instituições de Ensino Superior, 

nomeadamente quanto ao grau de aceitação, ou de resistência, das instituições de ES e à 

participação e influência da Ordem no interior das mesmas. Nas respostas, há o 

entendimento que a relação entre Ordem e IES está melhorando gradativamente, pois os 

Conselhos têm trabalhado a educação continuada junto às IES, sistematicamente. Acredita-se 

que a Ordem precisa estar alinhada com as Instituições de ensino superior, principalmente 

fomentando orientação a respeito do papel de cada uma. Logo, a profissão contábil será 

beneficiada, pois a profissionalização é essencial em qualquer área profissional e na área 

contábil é primordial, notadamente após a harmonização das normas brasileiras frente às 

normas internacionais.   

Nas respostas, fica evidente que o papel das entidades que regulamentam e 

fiscalizam a profissão é relevante, não podendo ser dissociado de uma ação efetiva junto às 

IES, seja, fomentando a melhoria dos currículos ou incentivando os profissionais, professores 

e formandos na busca de uma educação permanente. Os Presidentes também salientaram que 

a resistência das IES frente à interferência das Ordens (CFC/CRCs), tem muito a ver com a 

forma como estas entidades firmam suas parceiras. Um deles salientou: Os Conselhos tem 

procurado aproximar-se das instituições, inclusive com realização de palestras nestes 

estabelecimentos e mesmos eventos que reúnem coordenadores de cursos de Ciências 

Contábeis e de professores. A aceitação tem sido muito boa entre as entidades. 

Destacou-se, ainda, que no Brasil as Ordens e as IES andam juntas, cada uma 

desenvolvendo suas atribuições e as parcerias que existem entre ambas, têm permitido, ao 

longo dos anos, uma ampla participação dos professores em Grupos de Trabalho da Ordem. 

Em contrapartida, a participação de membros da Ordem em eventos promovidos pelas IES, 

proporcionando a qualificação de alunos e professores. Um dos Presidentes destaca: Estamos 

vivendo um momento ímpar para a profissão. A nossa Ordem tem respondido com elevado 

grau de disseminação do conhecimento, por meio da educação continuada.  

Os Presidentes, em suas respostas, destacaram que novos conceitos tem surgido, por 

meio das normas profissionais, para o atendimento da nova realidade da contabilidade. Com 

isto, a Ordem vem ganhando confiança e garantindo a credibilidade perante aos diversos 
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atores, dentre eles as IES. Um dos respondentes destaca: A Ordem, nos últimos anos, 

trabalhou muito para levar o nome da contabilidade brasileira para fora do nosso País.  

 Destaca-se, entre os Presidentes, a importância de um olhar mais voltado para o 

profissional, ou seja, para a interiorização e para a educação continuada, proporcionando um 

ambiente propício, visando maior interação e diminuição das resistências. Uma importante 

ferramenta seria o incentivo à construção dos núcleos de práticas contábeis nas IES. Acredita-

se que a ordem mantem boa relação com a Academia e assim, mantém um bom dialogo na 

construção do saber contábil, sendo de aceitação mútua, a relação da Ordem com as IES.

 Na última questão, foi solicitado aos Presidentes para que fizessem suas ponderações 

sobre a formação dos contadores em relação à atuação dos Conselhos Regionais, no contexto 

da profissão. Nos comentários, destaca-se que, adicionalmente ao programa de educação 

continuada, haveria necessidade de investir fortemente no marketing profissional de forma a 

aumentar o grau de importância percebido pela sociedade em relação aos contadores. Por 

outro lado, caso houvesse maior sintonia entre os Conselhos de Classe e as IES, a formação 

dos contadores seria melhorada. Um dos Presidentes questiona: Quantas IES subsidiam a 

participação de seus Coordenadores nos encontros patrocinados pelo CFC?. No entanto, 

acredita-se que há interesse em aperfeiçoar e qualificar o ensino da contabilidade no país e os 

Conselhos exercem um papel fundamental quando, por força da lei, passaram a promover a 

educação continuada, contribuindo para a capacitação profissional constante. 

Entre os Presidentes, há a percepção que a formação dos contadores deve estar 

voltada ao atendimento das necessidades do mercado, porém, sem esquecer a base científica, 

de maneira que os profissionais possam atender as demandas da sociedade, prestando serviço 

de qualidade, ajudando no crescimento e desenvolvimento das células sociais. Neste sentido, 

foi observado que o Sistema CFC/CRCs tem um papel fundamental na evolução da Ciência 

Contábil, tendo como consequência natural o crescimento e desenvolvimento da profissão.  

Em seus comentários, um Presidente observou que os Conselhos Regionais precisam 

fazer um trabalho de aproximação com os profissionais e além do registro e da fiscalização 

do exercício da profissão, devem contribuir para a educação continuada, aumentando assim a 

qualificação dos contadores, pois quanto melhor for esta qualificação, melhor serviço será 

prestado à sociedade. Na visão desse Presidente: Eu entendo que a formação dos contadores 

tem evoluído de forma positiva no Brasil nos últimos anos a partir da visão que as IES tem 

atualmente de ter conteúdos mais ajustados ao que o acadêmico encontrará em sua vida 

profissional. Os Conselhos têm buscado participar o mais ativamente possível neste processo 

através de convênios firmados com as IES, pois tem interesse direto na qualificação dos 
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futuros profissionais e no exercício da profissão com ética e de forma responsável, prestando 

um bom serviço à sociedade e valorizando a profissão. Outro Presidente acrescentou: Penso 

que os cursos no Brasil devam ser alterados e aumentados para uns 6 anos, onde nos últimos 

dois anos o aluno estaria voltado a um laboratório tendo aulas na prática, focado naquilo 

que ele optou em se especializar: perícia, auditoria, empresário contábil, etc. 

 Como destaque, entre os Presidentes que responderam ao questionário, está a 

adoção, por parte das IES, da disciplina de Ética, a criação do núcleo de práticas contábeis e 

adoção de atividades complementares que trabalhem com as questões que envolvem o 

Tribunal de Ética e Disciplina. Por sua vez, os Conselhos devem intensificar o programa de 

educação continuada e disponibilizar cursos que tragam outros conhecimentos aos 

profissionais, em especial os que trabalham temas como gestão, marketing pessoal, negócios 

e sustentabilidade.  

 A partir das respostas obtidas, acredita-se que a formação dos contadores está 

melhorando, pois os mesmos estão procurando o aperfeiçoamento nos serviços prestados e na 

sua qualificação profissional, além disso, a profissão é muito promissora, pois temos vários 

campos para atuação, basta somente o contador investir na capacitação.  

 

    7.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO  

 

Nesse estudo, o objetivo geral tem foco na análise crítica do corpo de conhecimentos 

atualmente exigidos dos contadores no Brasil, a partir da percepção dos coordenadores dos 

cursos superiores, na modalidade Bacharelado, em Ciências Contábeis. Também, houve a 

pretensão em analisar, dentro de dupla perspectiva sociológica - a perspectiva interacionista e 

a perspectiva crítica das profissões - o papel das universidades no processo de legitimação 

das organizações profissionais, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade e a sua 

influência no ensino ministrado nos cursos superiores em Ciências Contábeis no Brasil. 

Mediante a aplicação de um inquérito, se buscou captar a percepção dos 

Coordenadores dos Cursos Superiores em Ciências Contábeis no Brasil, frente aos objetivos 

do estudo. Também, visando agregar valor ao estudo, inquiriu-se aos Presidentes dos 

Conselhos Regionais de Contabilidade, com questões abertas sobre a formação do contador, a 

atuação das IES e das Ordens Profissionais (CFC e CRCs) no processo de profissionalização 

dos contadores.  
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7.6.1 Perfil dos Coordenadores  

 

A partir das questões iniciais do inquérito foi possível a identificação do perfil dos 

Coordenadores, notadamente em alguns aspectos que são determinantes na função. Um 

exemplo está no gênero dos Coordenadores, em que fica evidenciada a característica do 

domínio masculino,  o que já tinha sido identificado nos estudos de Domingues et al. (2001) e 

Almeida-Santos (2013). Portanto, ainda há, na função, uma hierarquia de gênero, aspecto 

muito próprio da profissão de contador, conforme apontado por Kirkham e Loft (1993).  

Mesmo diante da evidência de que a maioria dos Coordenadores detém o Título de 

Mestre, há que se observar o elevado número de Especialistas coordenando cursos, aspecto 

que, na avaliação do MEC (2010), resulta na menor pontuação. Ademais, no entendimento da 

ABMES (2011) os especialistas tendem a encontrar dificuldades na função, visto que 

estariam a comandar Mestres e Doutores. Outro fator que pode resultar em prejuízo à 

avaliação do curso está no regime de trabalho exercido pelo Coordenador junto à IES. Neste 

estudo, as evidências demonstram que a maioria dos Coordenadores possui outra atividade 

profissional, ou seja, embora atendam requisitos como carga horária na IES, esta não é a 

única atividade exercida, conforme evidenciado no estudo de Almeida-Santos et al. (2013).  

Na avaliação dos cursos, o MEC (2010) também observa o tempo de experiência no 

magistério superior, considerando, como nota máxima, a atuação igual ou superior a cinco 

anos e, como pior indicador, o tempo inferior aos dois anos. Embora a evidência de 

Coordenadores com tempo superior a 30 anos na docência, em 18% dos casos, estes possuem 

menos de cinco anos de atuação no ensino superior. 

 Um aspecto a ser analisado, em especial, está relacionado ao Registro Profissional. 

Constata-se, a partir das respostas obtidas, a atuação de Coordenadores que não possuem 

Registro Profissional como contador, junto ao respectivo CRC. Trata-se de uma incoerência, 

visto que atuam à frente de um curso que forma profissionais, os quais necessitam de registro 

para o exercício legal da profissão, conforme consta no Decreto-Lei n°. 9.295/46 e na 

Resolução 560/83 do CFC (CRCRS, 2014). Essa percepção também encontra consonância 

com a opinião de Presidentes, onde um deles, em particular, entende que é preciso exigir o 

Registro dos docentes, visto que há esta exigência aos futuros profissionais. Adicionalmente, 

o exercício da atividade no magistério superior configura-se como prerrogativa profissional, o 

que remete à exigência de registro, o que não ocorre, na totalidade dos casos analisados.  

 A atividade de coordenar um curso, sem outras atribuições adicionais, é privilégio de 

poucos Coordenadores de Ciências Contábeis. Os demais, além da atuação como docente no 
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próprio curso e em outros cursos da mesma IES, exercem outras atividades, como a 

divulgação externa do curso, a coordenação de cursos de pós-graduação e o controle e 

cobrança de inadimplentes. Assim, além das atribuições e competências da função, 

referenciadas por Grunow et al. (2005), ABMES (2011) e MEC (2010), desempenham 

tarefas adicionais ao cargo, aspecto que se mostra preocupante, pois nem todos possuem 

dedicação exclusiva e a maioria exerce outra atividade, concomitante à coordenação do curso.  

 Dessa forma, o quadro que se apresenta é de um gestor multitarefa, que precisa 

administrar muitas informações, conforme evidenciado por Gaglio (2013) e Walter et al. 

(2012), ou seja, precisa conciliar atividades administrativas e de docência, da atividade 

profissional e outras denominadas ‘inerentes à função’, o que tende a prejudicar sua atuação, 

além de estar em desacordo com as Diretrizes do MEC.    

 No contexto da gestão, a maioria dos Coordenadores não possui autonomia para 

administrar o corpo docente do curso. Podem, todavia, apresentar sugestões ao superior 

imediato, quanto a contratações ou demissões, por exemplo. Na hierarquia das IES, estão 

subordinados, pela ordem, a Direção Acadêmica, Direção Geral do Câmpus e Diretor de 

Centro. Portanto, mesmo sendo o responsável direto pelos docentes do curso, sua atuação 

frente aos mesmos fica condicionada à concordância das instâncias superiores.  

 

7.6.2 Estrutura e funcionamento dos cursos de Ciências Contábeis  

    

A formação do contador no Brasil é obtida em estabelecimentos especializados e 

credenciados para tal, como é o caso das universidades. Na maior parte das IES, é obtida em 

quatro anos (8 semestres), ao contrário de países como a França, Japão e Estados Unidos, 

onde esse tempo supera oito anos, chegando a dez, em alguns casos.  

Na proposição de Freidson (1987) e Rodrigues (2012), quanto às características 

inerentes às profissões, a formação profissional efetivamente decorre de um saber formal e 

especializado, obtido em cursos superiores. Quanto ao aspecto da formação longa, 

apresentada pelos autores, na comparação com outros países,  o tempo necessário, no Brasil, 

é menor. Todavia, a ampla maioria dos Coordenadores entende que está adequado à 

formação, permitindo a atuação profissional plena dos diplomados. Entendem, ainda, que o 

tempo de duração do curso está adequado à preparação do aluno, inclusive no que se refere à 

aprovação no Exame de Suficiência. Essa percepção dos Coordenadores não encontra total 

concordância entre os Presidentes, visto haver entendimento de que o tempo de formação 

deveria ser aumentado para mais de cinco anos, contemplando, nos últimos dois, aulas 
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práticas em laboratórios e com foco em ramos de perícia, auditoria e como empresário 

contábil, aspectos contemplados, por exemplo, na formação dos contadores no Japão.  

Em um ambiente em que a atuação dos profissionais está voltada à geração de 

informações, as quais são o produto final da atuação dos contadores, concomitante à atuação 

dos Coordenadores em inúmeras atividades (múltiplas tarefas), um outro indicador se mostra 

preocupante: pouco mais de 50% deles recebe informações econômicas ou financeiras para 

utilizar na gestão do curso. Além desta particularidade, no conjunto daqueles que as recebem,  

nem todos concordam que as informações disponibilizadas são suficientes para as finalidades.      

Dessa forma, além de atuar em um ambiente dinâmico, com características muito 

próprias, a atividade de coordenar precisa ser realizada, não raras vezes, sem muitas 

informações, as quais nem sempre atendem às finalidades específicas e, em alguns casos, 

sequer são utilizadas. Quanto à utilização nas decisões, menos de 50% dos Coordenadores 

utilizam regularmente as informações recebidas, mesmo percentual daqueles que as recebem 

com os atributos da tempestividade e da periodicidade. Esses indicadores ganham maior 

importância se levarmos em conta que as respostas originam-se, em mais de 85%, de IES não 

públicas, ou seja, são Coordenadores que atuam em instituições onde os recursos não estão 

garantidos por orçamento público e dependem das receitas oriundas das mensalidades dos 

alunos e do oferecimento de cursos de pós-graduação. Esse panorama reforça, ainda mais, a 

complexidade da atividade e das decisões tomadas, nem sempre sustentadas por informações. 

   

7.6.3 A autonomia da Universidade e influência das Ordens Profissionais    

 

A importância das IES, na estrutura formal que legitima o processo de 

profissionalização é enfatizada no referencial teórico desta tese, juntamente com as 

associações profissionais e o Estado, a partir da delegação deste último. Inicialmente, face à 

formação superior, como um atributo das profissões e que estabelece a separação entre estas e 

as ocupações, conforme referido por Greenwood (1957) e Caria (2013). Também, enquanto 

instituições centrais que atribuem licenças para atuar em uma ocupação, ponto que, conforme 

Hughes (1958) e Freidson (1987), estabelece a distinção entre leigos e profissionais. 

No Brasil, conforme a atual LDB, concomitante ao texto da Resolução 10/2004 do 

CNE, as IES possuem autonomia para flexibilizar os conteúdos dos currículos da graduação 

em Ciências Contábeis (Brasil, 2014; Brasil, 2004a). Todavia, a partir do entendimento de 

autores como Ott e Pires (2010), Bugarim et al. (2011), Cavalcante et al. (2011), Lemes e 
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Miranda (2014), essa flexibilização dos currículos, em princípio, pode levar ao entendimento 

de que existe ampla liberdade na construção, a partir das IES.  

No contexto das profissões, a sociedade confia às universidades a tarefa de construir 

e difundir os saberes científicos para, mediante a delegação do Estado, decidir qual a 

formação técnico-científica apropriada, visando preparar os profissionais para atuação no 

mercado. No entendimento de Rodrigues (2012) e Santos (2011), as IES são instituições de 

proteção dos diplomas, licenças e mandatos e em seu papel, conforme Muzio et al. (2011), 

está o processo que conduz o indivíduo ao status de profissional, por conta das credenciais 

para o acesso. Esse retrato da atuação e do papel da universidade, conforme o desenho de 

investigação (Figura 6.01), resultou na questão de partida desta tese.  

Observou-se, em relação à premissa principal deste estudo, que os Coordenadores 

dos cursos superiores de contabilidade ministrados no Brasil reconhecem o contador 

enquanto profissão, a partir das percepções apresentadas nas respostas às questões vinculadas 

(Gráfico 7.02). Inicialmente, a licença ou habilitação e o exercício da profissão, na visão dos 

Coordenadores, pressupõem o domínio dos conhecimentos necessários para tal, em linha com 

a proposição de Hughes (1958), para quem, a licença equivale a uma autorização para o 

exercício de atividades com domínio e competências específicas. Essa também é a percepção 

dos Presidentes, os quais consideram o atual corpo de conhecimentos como suficente para o 

exercício profissional, com o argumento de que através das atuais regras torna-se possível 

verificar a aprendizagem, embora mínima, dos profissionais. 

Essa premissa também se confirma, diante do reconhecimento por parte dos 

Coordenadores, da necessidade de atuação da Ordem Profissional, principalmente ao definir 

as atribuições essenciais, o código de ética e na gestão dos conflitos entre seus membros. 

Portanto, os Coordenadores consideram como legitima a existência e a atuação da Ordem, 

inclusive com o controle exercido pelo CFC no acesso à profissão, aspectos referidos por 

Carvalho (2006), Dubar (2012) e Rodrigues (2012).  

 Os atributos do contador, que o distinguem na sua qualidade de profissional, 

conforme a percepção dos Coordenadores, confirmam-se no sentido de que os conhecimentos  

necessários para acesso à profissão só podem ser ministrados ao nível do ensino superior 

(Gráfico 7.03). Concordam, igualmente, que os conhecimentos exigidos para ingressar na 

profissão são complexos e inacessíveis aos leigos, atributos próprios da concepção 

funcionalista das profissões, conforme referido por Dubar (2005), Angelim (2010), Rodrigues 

(2012), Larson (2012) e aos conhecimentos elevados que distinguem os profissionais, 

enfatizados por Gooede (1969) e Carr-Saunders (1982). 



Apresentação, Interpretação e Discussão dos Resultados                                                                                                       217 

Osmar Antonio Bonzanini 

 Quanto ao processo de profissionalização, característica da teoria interacionista que 

visualiza o grupo profissional motivado por seus próprios interesses e, não necessariamente, 

frente ao interesse público, os Coordenadores, na segunta questão de investigação, 

responderam sobre o papel da universidade no processo de construção social da profissão de 

contador. Conforme o Gráfico 7.04, há a concordância de que o conhecimento proporcionado 

pela Universidade é o principal pilar da formação do contador, assim como o corpo de 

conhecimentos e o tempo de formação estão ajustados às necessidades práticas para o pleno 

exercício profissional.  

 A concordância dos Coordenadores indica que estes percebem a Universidade como 

o ente capaz de proporcionar os conhecimentos ao futuro profissional, levando em conta 

outros aspectos, como os clientes e suas necessidades práticas, o mercado de atuação 

profissional e as relações econômicas e sociais, pontos elencados no desenho de investigação 

(Figura 6.01) e referido por Veloso et al. (2012). Portanto, os conhecimentos e a formação do 

contador, obtidos nos cursos superiores, precisam contemplar os aspectos da interação social, 

de acordo com a abordagem de Hughes (1958) e Rodrigues (2002), em que a capacidade 

técnica precisa responder às necessidades sociais, visto que o contador não atua isoladamente.    

 A partir da atuação da universidade, preparando e credenciando os contadores, o que 

reafirma seu papel no processo de legitimação social da profissão, os Coordenadores, na 

terceira questão de investigação, manifestaram suas percepções face aos fundamentos da 

legitimidade social da profissão. Na proposição de Freidson (1987), os valores profissionais 

fundamentam, entre outros pontos, a crença e o reconhecimento público na legitimidade 

profissional, também referidos por Larson (1977) nas características do projeto profissional 

(Figura 3.01). Nessa questão, percebe-se um equilibrio no entendimento dos Coordenadores, 

de que o controle ao acesso à profissão é um instrumento de reserva de mercado, protegendo 

os profissionais da concorrência. A reserva de mercado, na visão de Diniz (2001), decorre da 

regulação do exercicio profissional concedida aos diplomados, excluindo aqueles que não 

possuem tal qualificação, aspecto apresentado por Freidson (1987), de que os profissionais 

constroem barreiras de entrada aos seus abrigos de mercado de trabalho, com base em 

conhecimentos específicos que afirmam possuir.  

 Sobre o reconhecimento do interesse público concedido às Ordens Profissionais e 

que é um dos aspectos da legitimidade profissional proposto por Freidson (1987) e Larson 

(1977), os Coordenadores concordam que deve ser periodicamente revisto pelo Estado. Nesse 

caso, implicaria em revisar os conhecimentos dos profissionais e as articulações políticas 
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entre as Ordens e o próprio Estado, quando permite que uma ocupação seja transformada em 

profissão, aspectos identificados por Muzio et al. (2011) e Rodrigues (2012). 

 Os Coordenadores também concordam que os saberes, atribuições e prerrogativas do 

contador precisam ser melhor divulgados na sociedade, aspecto que também é ressaltado 

pelos Presidentes, mediante investimentos em marketing profissional, de forma a ampliar o 

grau de importância percebido pela sociedade em relações aos contadores.  Portanto, mesmo 

que prerrogativas, atribuições profissionais, funções e jurisdição constem nas leis 

regulamentadoras, conforme referido por Diniz (2001), há o entendimento de que estas não 

são do conhecimento da sociedade.  

 Adiante, a concordância dos Coordenadores sobre uma possível divisão moral do 

trabalho, com algumas funções mais valorizadas que outras, remete à proposição de Larsson 

(2005) e Öhman e Wallerstedt (2012), colocando a auditoria como um ramo superior da 

contabilidade. Dessa forma, há a percepção de que existem funções com maior destaque, no 

contexto da mesma Ordem Profissional, o que é percebido pela sociedade. 

 Universidades e Ordens Profissionais são parte da estrutura formal que legitima o 

processo de profissionalização, juntamente com o Estado, cada um com atribuições 

específicas e importantes, aspectos já referidos nesta tese a partir de Freidson (1987), Carr-

Saunders (1982); Angelim (2010); Santos (2011); Diniz (1998) e Rodriges (2002). No 

contexto do processo de profissionalização, há o entendimento de Veloso et al. (2012) 

propondo que as ordens profissionais exercem o controle sobre os conteúdos formativos dos 

acadêmicos, além dos requisitos necessários ao credenciamento profissional.  

 A função das ordens profissionais, a partir de Carvalho (2006), não contemplaria 

controles e verificações sobre a formação acadêmica, visto tratar-se de papel da IES, ficando 

limitado ao âmbito da deontologia profissional e às práticas do exercício profissional. No 

entanto, conforme o entendimento de um Presidente, a Ordem deveria atuar para ampliar a 

qualidade de ensino, concomitante às atribuições de controle e regulação da profissão.   

 Nesse panorama, há a concordância dos Coordenadores, embora mínima, de que as 

IES, ao diplomar os acadêmicos com saber científico ao nível superior, estariam sendo 

instrumentalizadas pelas Ordens Profissionais, que visam legitimar a sua própria existência, 

em detrimento à preparação destes profissionais. Quanto aos Presidentes, há o entendimento 

que a relação entre ordens e IES tem melhorado, mas precisam estar alinhadas, cada uma em 

seu papel, pois a regulação e fiscalização da profissão não pode estar dissociada de ações 

junto às IES. Ainda, entendem que as ordens contribuem para o aperfeiçoamento dos 

profissionais e dos docentes, através dos programas de educação continuada.  
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 Na quarta questão de investigação desta tese, objetivou-se captar a percepção dos 

Coordenadores em relação à influência da ordem profissional nos currículos dos cursos de 

Ciências Contábeis, mediante um conjunto de questionamentos (Quadro 6.05). A partir das 

respostas (Gráfico 7.06), embora as afirmações dos Coordenadores de que o tempo de 

duração dos cursos seja adequado à formação do aluno para a atuação profissional, 

concomitante à preparação para aprovação no Exame do CFC, há a preocupação em relação 

aos índices de aprovação dos acadêmicos, conteúdos das provas e os graus de dificuldade.  

 A influência da Ordem nos currículos também é percebida nas afirmativas de que 

estes sofreram ajustes e adequações significativas nas disciplinas contempladas no Exame de 

Suficiência. Há, também, o comprometimento dos professores e alunos, frente à exigência 

para o acesso à categoria profissional, o que amplia, na percepção dos Coordenadores, a 

importância atribuida ao Exame, como um todo. Quanto aos papéis e responsabilidades frente 

ao Exame, confirmam que eles próprios, na sua função, não são o único fator de influência 

nos resultados obtidos e ressaltam a importância de professores e alunos, no contexto.  

  Diante desse conjunto de respostas, ainda que alguns Presidentes manifestem o 

entendimento de que o CFC não interfere na composição dos currículos, isso fica evidente, 

mesmo que indiretamente, face à exigência do Exame de Suficiência. Complementando, em 

uma possível situação em que as Ordens Profissionais estão reféns das IES, pois não podem 

interferir na qualidade do ensino ministrado pelas mesmas, a maioria dos Presidentes 

discorda desta afirmação, argumentando que grande parte dos cursos de Ciências Contábeis 

utiliza-se do referencial de ementas produzidos pelo CFC e que o Exame ampliou a qualidade 

dos ensinamentos, o que é considerado uma forma de interferir nos conteúdos ministrados. 

 Visando quantificar o grau de influência na definição dos plano de estudos (Quadro 

6.06), os Coordenadores apresentaram suas percepções em relação à participação de sete 

organismos (Gráfico 7.07). Nas respostas, estes indicam que as IES participam da definição 

do plano de estudos, mas são influenciados pelo CFC, pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, conteúdos do Exame de Suficiência e sugestões dos docentes do próprio curso. 

Com menor participação, indicam as particularidades regionais e a ONU/UNCTAD/ISAR. 

Com relação à influência das particularidades regionais, é preciso observar que os conteúdos 

do Exame de Suficiência são os mesmos, com aplicação de provas uniformes em todo o País.  

 Resgatando a visão dos Presidentes sobre a autonomia das IES na definição dos 

planos de estudos dos cursos de Ciências Contábeis, a maioria entende que a grade curricular 

é estabelecida pelo MEC (nas Diretrizes Curriculares Nacionais) e sem interferência do CFC.  

Todavia, conforme já referido nesta tese, o CFC assinou um Termo de Colaboração Técnica 
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com o MEC, com objetivo de iniciar a sua participação, enquanto entidade representativa da 

classe, nos processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 

cursos de Ciências Contábeis.  Assim, podemos dizer que as proposições do nosso modelo 

foram, de um modo geral, confirmadas. Em concreto, no que se refere à P1, a evidência 

empírica revela que os respondentes entendem que há a perda da autonomia, por parte das 

IES brasileiras, na definição dos currículos de Ciências Contábeis.  

 Em relação à P2, há o entendimento dos Coordenadores, a partir das respostas 

apresentadas, de que o corpo de conhecimentos, atualmente exigido dos contadores no Brasil, 

apresentam-se como complexos e inacessíveis aos leigos. Observa-se, nas respostas, que a 

maioria delas estão distribuídas nas opções de concordância parcial e concordância total.  

 Quanto à P3, há a evidência empírica, embora mínima, de que as universidades, na 

sua condição de IES credenciadas para diplomar os futuros contadores, são 

instrumentalizadas pelas Ordens Profissionais, visando legitimar sua própria existência. 

Nessa questão, os percentuais dos respondentes que ‘discordam parcialmente’, ‘discordam 

totalmente’ e os ‘indiferentes’, fica próximo aos 45%. 

 No tocante à P4, de que o conhecimento proporcionado pelos cursos superiores é o 

principal pilar da formação dos futuros contadores, pois constrói o perfil do profissional ideal 

tipo, desenvolvendo as competências necessárias ao exercício profissional, há a concordância  

dos Coordenadores, sobre a proposição. Assim, as evidências empíricas demonstram que a 

percepção dos Coordenadores é de que o principal conhecimento dos futuros contadores 

advém da formação na universidade.   

 O modelo de regressão, desenvolvido com o intuito de explicar a perceção dos 

coordenadores de curso sobre a adequabilidade do atual curriculo do curso que coordenam ao 

exercício da profissão, evidenciou estatisticamente as seguintes relações: 

• Quanto maior o reconhecimento de que a imagem social dos Contadores sai 

beneficiada com o controle que o Conselho Federal de Contabilidade exerce no 

acesso à profissão, maior a percepção de que o atual curriculo do curso é adequado ao 

exercício da profissão. 

• Quanto maior o reconhecimento de que a formalização da profissão contábil trouxe a 

divisão moral do trabalho na área da contabilidade, maior a percepção de que o atual 

curriculo do curso é adequado ao exercício da profissão. 

• Quanto maior o reconhecimento de que o Conselho Federal de Contabilidade e os 

próprios conteúdos presentes no Exame de Suficiência do CFC influenciam os 
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curriculos do curso, maior a percepção de que o atual curriculo do curso é adequado 

ao exercício da profissão. 

• Quanto maior o reconhecimento de que o corpo de conhecimentos e o tempo de 

formação do contador, exigidos para acesso à profissão, estão ajustados às 

necessidades práticas para o seu pleno exercício, maior a percepção de que o atual 

curriculo do curso é adequado ao exercício da profissão. 

• Quanto maior o reconhecimento de que o interesse público concedido às Ordens 

Profissionais, deve ser periodicamente revisto pelo Estado, maior a percepção de que 

o atual curriculo do curso é adequado ao exercício da profissão. 

• Quanto maior o reconhecimento de que o conhecimento proporcionado pela 

Universidade é o principal pilar da formação dos futuros contadores maior a 

percepção de que o atual curriculo do curso é adequado ao exercício da profissão 

• Quanto maior o reconhecimento de que as Universidades são muitas vezes 

instrumentalizadas pelas Ordens Profissionais para legitimar a sua própria existência, 

maior a percepção de que o atual currículo está adequado ao exercício da profissão. 

 Paralelamente a estas percepções, a análise das respostas abertas dos Presidentes dos 

Conselhos Regionais de Contabilidade do Brasil, permite concluir que a relação Ordem 

Profissional – IES é vista, no essencial, como uma relação de complementariedade em favor 

da profissão e do ensino. Na tabela a seguir, é evidenciada uma síntese das ideias chave 

presentes na narrativa dos Presidentes:   

 

Tabela 7.10 – Síntese da narrativa dos Presidentes 

 

Fonte: elaboração própria. 

1- Exigência da Ordem: Curso 
Superior Específico; 
Aprovação no Exame de 
Suficiência. Concorda? 
Porquê controlar o acesso à 
profissão? Corpo de 
conhecimentos é 
necessário/suficiente para o 
exercício profissional?

2. Comente: As Instituições de 
Ensino Superior perderam 

autonomia na definição dos 
planos de estudos em seus 
cursos pois estes não têm 

procura se não cumprirem os 
requisitos exigidos pela 

Ordem. 

3. Comente: As Ordens 
Profissionais estão reféns das 

Instituições de Ensino 
Superior, pois não podem 
interferir na qualidade do 

ensino ministrado por estas. 

4. Relativamente ao processo de 
Profissionalização dos 

Contadores no Brasil, como 
comenta a relação entre a Ordem 

e as Instituições de Ensino 
Superior.

5. Espaço para suas 
ponderações, tanto sobre a 
formação dos contadores, 

quanto em relação à atuação 
dos Conselhos Regionais, no 

contexto da profissão.

10 SIM À AUTONOMIA 4 7 JÁ É BOA E TEM GRANDE EVOLUÇÃO: 1

3 +QUALIDADE E MOTIVAÇÃO

B; C; D; E; F; G; H; I; J; K A; C; D; I A; B, C; D, G; H; K

A; B; E A; J

1 2 SIM, MAS MAIOR PROXIMIDADE 4

NÃO À PERDA DE AUTONOMIA B, E 4 NOVAS ÁREAS CONTABILIDADE*

A 4 E; F; I; J B; D; E; G

4

3 SUFICIENTE/NECESSÁRIO C; D; F; K 3 APERFEIÇOAR, FISCALIZAR, ...

F; H; K F; H; J; K C; F; I

3 APERFEIÇOAMENTO CONSTANTE 4

C; I; G 1 2 NADA ACRESCENTAR

G; H; I; J H; K

G

* NOVAS ÁREAS CONTABILIDADE: 
ÉTICA, SUSTENTABILIDADE, 
MODELOS DE NEGÒCIO, 
MARKETING PROFISSIONAL 

CONCORDO COM CURSO SUPERIR E 
EXAME DE SUFICIÊNCIA

Conteúdos não obrigatórios, mas 
uniformização 

NADA SOBRE AUTONOMIA, MAS 
UNIFORMIZAÇÃO

SIM, EXAME DE INSUFICIÊNCIA 
CORRIJE

SIM, NÃO PODEM INTERVIR 
(INFELIZMENTE)

MELHORAR PARCERIAS/+ALINHAMENTO

NÃO, INTERFEREM PELO REFERENCIAL

MAIS ANOS DE ENSINO COM 
LABORATÓRIO, +LIGAÇÃO 
PROFISSIONAIS-ORDEM

Autonomia SIM / Desafio para 
Uniformização + Qualidade

CORPO DE CONHECIMENTOS 
INSUFICIENTE
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 As Instituições de Ensino Superior e a Ordem dos Contadores tem quadros de ação 

bem definidos e autônomos, nas respectivas áreas de intervenção, sendo claro para os 

inquiridos que a autonomia na definição dos planos de estudo na formação do Contador é 

inquestionável, ora defendendo a realidade atual, ora recusando a perda dessa autonomia ou 

até marginalizando esse aspecto. 

 Independentemente dessa perspectiva comum, há um caminho de paroximidade a 

percorrer, sob pena de os exames de suficiência, que serão para manter, virem, à posteriori, 

manifestar, de uma forma indesejável, essa falta de cordenação das duas instituições.  

 Nesse sentido, apontam para a necessidade de melhorar as parcerias existentes a 

nível local num duplo sentido: de alinhamento e uniformização, mas também do 

aprofundamento em direção a uma maior qualidade da docência ministrada e da motivação 

dos discentes que as frequentam, que inclusivamente pode constituir um marketing 

profissional.  

 O papel da Ordem é o de aperfeiçoar e fiscalizar de forma a convergir com as 

melhores práticas internacionais, imprescindível numa economia mais globalizada, através, 

eventualmente, de maior tempo de formação, com a introdução de um período de 

laboratório, nos últimos anos, a exemplo do que ocorre no Japão. O objetivo será sempre 

ajustar a profissão às necessidades atuais das empresas, introduzindo novas áreas de 

conhecimento – ética, sustentablidade, novos modelos de negócio são algumas. 

 

 

 



 

 

CAPITULO VIII – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO E SUGESTÕES   
PARA FUTURAS PESQUISAS  

 

 Pertencente ao grupo das Ciências Sociais e Humanas, a sociologia é apresentada 

como a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem à determinada 

comunidade ou aos diferentes grupos formadores da sociedade. Como uma característica da 

evolução da sociedade moderna, a sociologia das profissões vem merecendo destaque no 

contexto das pesquisas sociais,  por conta da sua contribuição para a compreensão das formas 

de estruturação social (Dubar, 2005; Suddaby & Muzio, 2013; Hughes, 1958 e 1960; 

Rodrigues, 2002; Carr-Saunders & Wilson, 1933; Freidson, 1988; Abbott, 1988). 

 Apresentada como um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade, a 

profissão geralmente é exercida por indivíduo com competências para tal fim, o que lhe 

confere um status diferenciado, com poder e prestígio, mediante a suposta existência de 

conhecimentos abstratos e inacessíveis a boa parte da sociedade, obtidos através de uma 

educação formal e diferenciada (Rodrigues, 2012; Larson, 1977; Evetts, 2003; Greenwood, 

1957; Brante, 2010; Brecher, 2014; Saks, 2012). 

 As Associações e Ordens Profissionais, em que pese o seu caráter associativo e 

voluntarioso, são órgãos políticos com finalidades voltadas a definir, organizar, assegurar e 

representar os interesses de seus membros, inclusive mediante o uso de barreiras de entrada 

no seu âmbito de atuação, a partir da concessão do Estado (Willmott, 1986; Carr-Saunders, 

1982; Angelim, 2010; Santos, 2011).  

 Em relação aos conhecimentos necessários para o acesso à profissão de contador, 

estes são obtidos atráves de cursos superiores ofertados pelas Universidades, as quais 

ministram saberes especializados, em linha com as exigências da evolução da sociedade, 

fazendo parte do sistema de credenciação, juntamente com o Estado e as Ordens Profissionais 

(Santos, 2011; Gooede, 1969; Freidson, 1998; Brecher, 2014). 

 Atuando como gestores dos cursos superiores em Ciências Contábeis, os 

Coordenadores, no contexto de suas atribuições, devem preparar os acadêmicos para o 

exercício profissional e para a aprovação no Exame de Suficiência, requisito para acesso à 

profissão. Por outro lado, face à existência de uma Ordem Profissional, além de outros 

organismos que interferem nos conteúdos ministrados ao longo da formação, emergiu a 

premissa principal desta tese e as demais questões de investigação, as quais estão vinculadas 

às perguntas que compõem o questionário aplicado aos Coordenadores.  
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 A percepção dos Coordenadores, nesta tese, foi identificada mediante a aplicação de 

questionário composto por 43 perguntas, as quais, uma vez tratadas estatísticamente, 

apresentam respostas para os questionamentos realizados, além de evidenciar alguns pontos 

do perfil dos respondentes e aspectos relacionados ao funcionamento dos cursos que 

coordenam. A seguir, estão elencadas as conclusões derivadas dos questionamentos, além das 

principais limitações, implicações e sugestões, no contexto do tema abordado nesta tese.  

 

    8.1 CONCLUSÕES  

 
A finalidade deste trabalho, concomitante à dimensão exploratória do conhecimento 

e da descrição da realidade investigada, foi a de responder às questões de investigação 

colocadas. Adicionalmente, este estudo permitiu traçar o perfíl dos Coordenadores em 

atividade no Brasil, bem como a estrutura dos cursos que coordenam. 

 Na maioria das IES, os Coordenadores em atividade no Brasil são homens, 

trabalham em regime de dedicação exclusiva, atuam como docentes no próprio curso e em 

outros cursos da mesma IES e possuem o título de Mestre. Além desta titulação, observa-se 

um número representativo de especialistas que atuam na função, com poucos Doutores 

atuando frente aos cursos de Ciências Contábeis. 

 Apesar de estarem obrigados a obter e manter atualizado o Registro Profissional 

junto ao Conselho Regional do Estado onde atua, constata-se que nem todos os 

Coordenadores mantém registro regular, mesmo que exerçam atividades definidas como 

exclusivas de profissional da contabilidade, como é o caso da docência em ensino superior. 

Ademais, há a exigência de registro aos futuros profissionais, os quais são diplomados em 

cursos sob a responsabilidade desses Coordenadores, aspecto que, para alguns Presidentes, 

precisa ser revisto. 

 Em relação ao tempo de duração dos cursos, a formação é obtida, em maioria, nos 

cursos com oito semestres, ressalvando que na legislação brasileira, a formação de contador 

precisa atender ao mínimo de 3.000 horas. Nesse quesito, a média evidenciada está em 3.210 

horas, o máximo de 4.000 horas. Embora tenha havido indicação de cursos com 2.000 horas, 

o que não atende às atuais exigências do MEC, essa informação não foi confirmada, podendo 

advir de digitação incorreta ou desconhecimento do próprio Coordenador, frente à legislação 

ou à efetiva carga horária do curso.  

 No tocante à posição na hierarquia das IES e da autonomia da função, a maioria está 

subordinada à Direção Acadêmica e Direção Geral, enquanto que nem todos tem liberdade 
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para atuar frente ao corpo docente do curso. Quanto aos aspectos mais voltados à gestão do 

curso, constata-se que nem todos os Coordenadores recebem informações 

econômico/financeiras para utilizar na função e, quanto aqueles que as recebem, uma parcela 

dos mesmos não faz utilização das informações que recebe. 

 De um modo geral, os Coordenadores reconhecem o contador enquanto profissão e 

afirmam que os profissionais, uma vez credenciados, possuem o domínio dos conhecimentos 

necessários ao exercício da profissão. Quanto ao modo como está organizada a profissão, em 

geral, aceitam a existência da Ordem Profissional e suas atribuições, bem como o controle 

direto e indireto, exercido pelo CFC no acesso à profissão e seus reflexos na sociedade. 

Portanto, além de não contestar a existência e atuação da Ordem, os Coordenadores afirmam 

que os contadores, ao obterem as credenciais, estão aptos para atender ao mercado de 

serviços contábeis e demais requisitos da profissão.   

  Também é possível concluir que os Coordenadores reconhecem no Contador 

Credenciado os atributos que diferenciam as profissões das ocupações, segundo a concepção 

funcionalista das profissões. A afirmação de que os conhecimentos necessários para o acesso 

à profissão só podem ser obtidos no ensino superior e que são complexos e inacessíveis aos 

leigos, remete ao argumento da existência de conhecimentos abstratos, no contexto da disputa 

profissional e como barreira frente aos domínios da profissão. Portanto, confirma-se o 

entendimento de que a profissão de contador encontra-se em uma situação privilegiada, face 

ao conhecimento científico e na forma como esse conhecimento é usado na sociedade.  

 O processo de construção social da profissão, no contexto da teoria interacionista, é 

percebido pelos Coordenadores enquanto fator de motivação do grupo profissional em 

interesse próprio, muito mais do que uma resposta às necessidades e ao interesse públicos. 

Reconhecem, igualmente, que o conhecimento proporcionado pela Universidade é o principal 

pilar da formação dos contadores, pois permite construir o perfil do profissional ideal tipo, 

além de desenvolver as competências necessárias ao exercício da profissão. Em linha com 

este entendimento, visualisam o corpo de conhecimentos e o tempo de formação, nos seus 

cursos, como ajustados às necessidades do exercício profissional. Dessa forma, o 

conhecimento necessário para atuar profissionalmente, confirma-se como decisivo no 

processo de legitimação e profissionalização do contador.    

 A percepção crítica dos Coordenadores, quanto aos fundamentos da legitimidade 

social, parte do princípio que o controle no acesso à profissão funciona como reserva de 

mercado, em que protege os profissionais da concorrência, mesmo diante de um panorama de 

livre mercado. Por outro lado, ao concordar que o reconhecimento de interesse público 



 226                                                             Conclusões, Limitações  da Investigação e Sugestões para Futuras Pesquisas             

Osmar Antonio Bonzanini 
 

concedido às Ordens Profissionais deva ser objeto de revisão periódica, entram em 

discordância com a manifestação inicial, em que aceitam a existência e o controle exercido 

por esta mesma Ordem.  

 Os Coordenadores também possuem o entendimento, em maioria, de que saberes, 

atribuições e prerrogativas do contador precisam ser melhor divulgados na sociedade. Essa 

também é a opinião dos Presidentes, os quais entendem que além do oferecimento de 

programas de educação continuada, é preciso investir fortemente em ações de marketing, com 

o objetivo de aumentar o grau de importância percebido pela sociedade em relação às 

atividades dos contadores e ao seu papel no contexto social. 

Em paralelo ao entendimento da necessidade de existência e da atuação da Ordem 

Profissional, os Coordenadores reconhecem a existência de divisões internas no contexto da 

profissão, em que alguns ramos da contabilidade são mais valorizados, frente aos demais. 

Dessa forma, mesmo vinculados a uma mesma Ordem Profissional, observa-se a existência 

de núcleos em seu interior, de acordo com as especialidades adquiridas na carreira.  

A visão dos Coordenadores, quanto ao aspecto de que as IES, ao diplomar os alunos 

com um saber científico de nível superior, são instrumentalizadas pelas próprias Ordens 

Profissionais, como instrumento de legitimação da própria existência, se mostra equilibrada, 

ou seja, o nível de condordância não é predominante. Nesse aspecto, os Presidentes possuem 

o entendimento de que tem havido melhora na relação entre Ordens e IES, deixando claro que 

precisam estar alinhadas, onde cada uma exerce seu papel, sem dissociar a regulação e a 

fiscalização da profissão, na forma de ações junto às IES. Portanto, a visão dos Presidentes, 

em concordância com a afirmativa, apresenta-se com maior ênfase do que aquela dos 

Coordenadores. 

 Na quarta questão de investigação, a percepção dos Coordenadores dos Cursos 

superiores em Ciências Contábeis, em relação às influências da ordem profissional nos 

respectivos curriculos também se confirma, por conta da concordância nas afirmativas que 

estão vinculadas à questão. Inicialmente, concordam que o tempo de duração dos seus cursos 

estão adequados para a atuação profissional e afirmam que preparam adequadamente seus 

alunos, para o Exame de Suficiência. Igualmente, fazem uso de instrumentos para monitorar e 

medir os índices de aprovação no citado Exame, além de atuar no acompanhamento dos 

respectivos conteúdos, do grau de dificuldade das provas e dos resultados alcançados pelos 

acadêmicos. Portanto, é evidente a atenção dos Coordenadores, frente à exigência do Exame, 

resultando na discussão dos resultados junto aos professores do curso e em outras instâncias 

das IES, o que permite concluir que sua implantação desencadeou mudanças nos currículos.  
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 Adiante, a influência direta e indireta da ordem profissional nos currículos dos 

cursos de Ciências Contábeis se mostra mais forte, visto a afirmação dos Coordenadores de 

que a grade curricular dos cursos sofreu adaptações, em razão dos conteúdos contemplados 

nas provas de acesso à profissão. Nesse aspecto, é possível concluir que a exigência do 

Exame resultou em maior comprometimento dos docentes e dos próprios acadêmicos, e que a 

atuação dos Coordenadores, a partir da implantação do Exame do CFC, tem seu foco 

direcionado aos resultados do curso. Mesmo que reconheçam sua atuação como não sendo o 

único fator de sucesso ou insucesso nos resultados do curso, os Coordenadores possuem a 

percepção de que a obrigatoriedade do Exame de Suficiência resultou em influência 

significativa nos conteúdos currículares, ou seja, uma série de requisitos passaram a ser 

observados, visando a melhor preparação e consequênte aprovação dos acadêmicos. 

 Concomitante às percepções dos Coordenadores sobre as influências nos conteúdos 

dos currículos dos cursos superiores, a visão que possuem frente à profissão de contador, a 

aceitação e necessidade de atuação da Ordem Profissional, a última questão do estudo, 

permite apresentar as conclusões em relação à questão de partida desta tese. 

 A resposta à questão de partida, apresentada no início desta tese e formulada nos 

seguintes termos: na sequência da regulação da profissão de contador, a universidade 

perdeu autonomia na definição dos currículos dos cursos superiores de contabilidade?, 

é confirmada tanto pelas percepções dos Coordenadores, quanto pelos graus de influência 

identificados pelos mesmos, nesta última questão. 

 Dessa forma, é possível concluir que as Universidades que oferecem o Curso 

Superior em Ciências Contábeis, no Brasil, não possuem autonomia na definição dos 

currículos dos cursos. Primeiramente, mesmo que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

indiquem a possibilidade da flexibilidade dos conteúdos, há, periodicamente, a necessidade 

de realização das provas do ENADE, em que uma série de conteúdos são exigidos. Portanto, 

nesse aspecto, não há total liberdade das IES, além do que, as provas são as mesmas em todo 

o país, prejudicando, por exemplo, a inclusão de conteúdos voltados às particularidades 

regionais, o que fica evidente nas respostas dos Coordenadores, em relação aos graus de 

influência dos currículos. 

  A conclusão de que as IES já não possuem autonomia na definição do plano de 

estudos fica mais evidente no momento em que os Coordenadores reconhecem que as 

influências advém de diversas fontes, além daquelas oriundas da própria instituição, do corpo 

docente e das orientações de organismos internacionais, como a ONU/UNCTAD/ISAR. 

Portanto, mesmo diante da afirmativa dos Coordenadores, de que o corpo de conhecimentos 
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atualmente exigido aos contadores seja tido como correto e suficiente, este precisa atender às 

Diretrizes Curriculares Nacionais, aos conteúdos exigidos no Exame de Suficiência e às 

exigências da sociedade, pois, ao final das provas, o contador terá que exercer suas atividades 

profissionais no contexto de uma determinada realidade social. Essa realidade, face à 

dimensão do país, concomitante às características das diversas regiões, certamente não será 

idêntica a todos os profissionais, o que pode exigir a retomada de conteúdos específicos e até 

a realização de cursos de especialização.  

 Por outro lado, conforme a percepção dos Presidentes e com base no referencial 

teórico deste estudo, os conteúdos exigidos no Exame de Suficiência são mínimos. Tais 

aspectos estão em linha com a observação feita por Sangster (2014), o qual questiona tais 

conteúdos, bem como as aprovações do exame, sob o argumento de que o nível de exigência 

do mesmo não é proporcional às exigências de um profissional competente, visto que 

somente a metade dos acertos, nas provas, não permite validar a atuação enquanto contador 

ou consultor financeiro. 

  Além das conclusões apresentadas, a partir da análise realizada sobre as respostas 

abertas dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade do Brasil, é possível  

concluir que existe uma relação de complementariedade entre Ordem Profissional e as IES 

que ofertam o Curso Superior em Ciências Contábeis, no tocante às questões de ensino que 

envolvem os futuros contadores e a própria profissão contábil. Adicionalmente, a partir das 

respostas dos Presidentes, conclui-se que a autonomia na definição dos planos de estudo 

aplicados na formação do contador é inquestionável. 

      Quanto ao Exame de Suficiência, a partir das respostas dos Presidentes é possível 

concluir que Ordens e IES possuem, ainda, um caminho a percorrer, no sentido de 

alinhamento e uniformização de procedimentos, melhorando as parcerias já existentes e 

encaminhando para uma maior eficacia no ensino das Ciências Contábeis, face às constantes 

exigências contábeis nas empresas, onde é o campo de atuação do Contador. 

 Na medida em que os resultados obtidos possibilitaram responder as quatro  

questões de investigação, a questão de partida e da premissa principal, cabe ressaltar que este 

estudo se mostrou desafiador, face a sua abrangência, em que foram contemplados todos os 

Cursos de Ciências Contábeis, em atuação no país, à época da aplicação dos questionários. 

 Dessa forma, para além dos contributos teóricos deste estudo, notadamente quanto 

aos estudos sobre a profissão contábil no Brasil, os quais se mostram muito incipientes, 

espera-se que este trabalho possa contribuir para um debate sobre questões como o regime em 

que os Coordenadores colaboram com a IES (exclusividade; acumulação com atividade 
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docente na mesma IES; acumulação com atividade docente noutras IES; acumulação com 

outras atividade, etc). Outro aspecto que merece ser dabatido é o papel dos Coordenadores 

enquanto gestores de IES e destinatários da informação contabilística, visto que o estudo 

realizado no contexto desta tese envolveu todos os contadores à frente de mais de 900 cursos 

em atuação no país, com uma amostra representativa e validada estatisticamente. 

  Como outro contributo, a figura dos Coordenadores, no papel de gestores dos cursos 

que coordenam, enquadram-se nos conjunto de stakeholders que tomam decisões e que 

impactam nos processos das IES onde atuam. No entanto, face às respostas obtidas, fica 

evidenciado que em torno de 47% dos Coordenadores não recebem informações 

econômico/financeiras relacionadas às suas atividades. Ademais, no conjunto daqueles que as 

recebem (53%), nem todos fazem utilização regular das mesmas e, em alguns pontos, estas 

não são suficentes para as finalidades. Dessa forma, mesmo diante da importância do insumo 

informação, observa-se a atuação de Coordenadores sem acesso a esse recurso, aspecto que 

requer um olhar mais apurado, a partir das IES. 

 É de destacar, também, a pertinência de debater a atuação do Conselho Federal de 

Contabilidade e dos Conselhos Regionais relativamente à necessidade de uma maior e melhor 

divulgação na sociedade dos saberes, atribuições e prerrogativas do contador. Outro 

importante contributo deste trabalho é o de fazer uma análise sistematizada do surgimento da 

profissão e sobre os processos de profissionalização dos contadores ao longo da história. 

 
    8.2 LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO  

 
 A interpretação dos resultados, nos estudos científicos, requer que sejam  

evidenciadas as principais limitações que foram detectadas durante a investigação. A 

dimensão da amostra é naturalmente uma dessas limitações. Contudo, importa realçar que 

face ao tamanho da população foi necessária muita persistência, muitas tentativas e tempo 

junto aos contatos, para conseguir o número de respostas tratadas neste estudo. 

 Por outro lado, sendo o Brasil um país de dimensões continentais, com 

Universidades mais concentradas em algumas regiões, a distribuição das respostas também 

está relacionada às regiões com número maior de cursos oferecidos. No entanto, houve 

respostas oriundas de todos os Estados da Federação, possibilitando obter a percepção dos 

Coordenadores de todo o país.  

 Mesmo diante do existência de expressivo número de IES que ofertam Cursos 

Superiores em Contabilidade na modalidade à distância, as respostas oriundas dessas IES não 
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chegam a 10% do total da amostra. Dessa forma, embora não tenha comprometido a validade 

da investigação, a diversidade das respostas, na forma de maior heterogeneidade das IES 

participantes, aliada a uma amostra mais expressiva, permitiria ampliar as percepções dos 

Coordenadores.   

 Outra limitação importante a reconhecer é a validade das escalas utilizadas. O 

questionário aplicado foi construído de raiz para esta investigação e não foi sujeito a estudo 

preliminar adequado. Por isso, em futuros trabalhos as perguntas terão de ser revistas e a sua 

validade estudada e testada previamente. Paralelamente, importa ainda reconhecer que a 

estrutura do questionário aplicado aos Coordenadores deveria ter sido definida em 

alinhamento com a estrutura da entrevista aos Presidente dos Conselhos Regionais de modo a 

proporcionar um maior confronto de posições e a enriquecer a análise de dados. 

 Mesmo diante das limitações apresentadas, as informações advindas do estudo 

permitem a visualização de novas investigações, bem como a utilização dos seus resultados, 

tanto nas IES, quanto para o CFC e CRCs e no contexto dos próprios cursos.  

 

    8.3 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

 

 A partir dos resultados obtidos nesta investigação, além da perspectiva em ampliar o 

debate e aprofundamento do tema, é natural que se vislumbrem novas possibilidades de 

investigação, tanto em relação à atuação dos Coordenadores, quanto dos profissinais da 

contabilidade e da Sociologia das Profissões.   

 A relação entre os conhecimentos adquiridos pelos futuros profissionais até a 

diplomação e sua efetiva aplicação nas provas do MEC e do CFC, se mostra como uma 

possibilidade de investigação, pois permitirá a análise da relação entre os componentes 

curriculares dos cursos e sua exigência nas citadas provas. 

 Até o momento, o CFC não tem divulgado os percentuais de aprovação de cada um 

dos cursos de Ciências Contábeis em atividade no país. Havendo tais informações, vislumbra-

se a possibilidade de investigar sobre uma possível relação entre as variáveis da estrutura do 

curso frente aos índices de aprovação no Exame de Suficiência.  

 Uma outra possibilidade de investigação e que emerge dos resultados obtidos nesta 

tese, está na identificação da perspectiva dos usuários e da própria sociedade, frente às 

competências, atribuições e saberes dos contadores, visto que boa parte dos Coordenadores 

afirmam que estes precisam ser melhor divulgados na sociedade.  
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Quanto ao estudo das profissões e sua sociologia, no campo da contabilidade, os 

estudos realizados não têm apresentado comparações entre profissionais de diferentes países. 

Dessa forma, outra possibilidade de investigação reside em aplicar o mesmo estudo em outro 

país, como Portugal - por exemplo, o que permitirá comparar as percepções dos 

Coordenadores de ambos os países.   

 No panorama atual da sociologia das profissões, as conexões entre os profissionais e 

as organizações, no contexto do profissionalismo moderno, também se mostra como 

possibilidade de novas investigações. Além destas, as atividades de grupos com atuação em 

ramos diferenciados no interior de determinada profissão amplia o leque de possibilidades de 

novas investigações relacionadas ao tema desta tese.   
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     APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 



 

 

 
 
  



 

 

     APÊNDICE B – CONVITE AOS PRESIDENTES DOS CRCS                                  

 
Frederico Westphalen/RS, Abril de 2014. 
 
 
Ilmo(a). Sr(a). 
Presidente - Conselho Regional de Contabilidade  
 
 
Ref. Participação em Pesquisa de Doutoramento 
 
Prezado(a), 
 
Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente venho, respeitosamente, convidar Vossa Senhoria a 
participar do estudo que estou concluindo, como parte da Tese de Doutorado atualmente em 
curso junto à UTAD – Portugal. 
 
O estudo em questão envolveu – na parte inicial, a participação de todos os coordenadores dos 
cursos de Ciências Contábeis do País, com 436 questionários respondidos e em fase de 
tratamento estatístico dos dados.  
 
Nesta segunda etapa, estamos encaminhando um questionário com cinco questões (abertas) aos 
Presidentes dos 27 Conselhos Regionais de Contabilidade do País, visando conhecer a 
percepção dos dirigentes, em relação à formação atual dos contadores, o papel das Instituições 
de Ensino e o Exame de Suficiência.  
 
A titulo de informação, sou Contador, Conselheiro do CRC/RS, professor universitário com 
mestrado e fui Coordenador de Bacharelado em Ciências Contábeis na URI – Campus de 
Frederico Westphalen-RS, por oito anos.  O PPG da UTAD tem a direção da Profa. Dra. Carla 
Marques e estou sendo orientado pelas Profas. Dra. Amélia Cristina Silva e Dra. Teresa 
Gabriela M. Leite. 
 
Para responder às questões, basta acessar o link abaixo.  
 
https://docs.google.com/forms/d/1-
vo1S9imncR9YsK8qk6E8Ak_HdTQs9goCvbv60n8Umg/viewform?usp=mail_form_link 
 
 
Agradeço por sua atenção e reitero votos de estima e consideração.  
 
Atte. 
 
 
 
Prof. Osmar Antonio Bonzanini 
CONTADOR CRC/RS – 38.635 
CPF 358.884.820-72 
Ch. Depto. Ciências Sociais Aplicadas – URI 

 

 
 
 
 



 

 

 
  



 

 

     APÊNDICE C – CONJUNTO DE QUESTÕES AOS COORDENADORES 

 
 

 “ANÁLISE CRÍTICA DO CORPO DE CONHECIMENTOS EXIGIDO DOS 
CONTADORES NO BRASIL: PERCEPÇÃO DOS COORDENADORES DOS 

CURSOS SUPERIORES” 
(Bonzanini, O., 2014) 

 
 
INSTRUÇÕES PARA RESPOSTAS:  
 
Sempre que houver uma caixa de resposta “(   )”, por favor assinalar com X a sua 
opção. 
 
(   ) Aceito participar deste inquérito, de acordo com o Termo de Consentimento 
enviado. 
 
1º. BLOCO – QUESTÕES SOBRE PERFIL DO COORDENADOR E 
PRINCIPAIS ATIVIDADES NA FUNÇÃO  
 
1.1 Titulação atual:  
(   ) Graduado; 
(   ) Especialista; 
(   ) Mestre; 

(   ) Doutorado; 
(   ) Pós Doutorado. 

 
1.2 Gênero e idade:  
(   ) Masculino;  (   ) Feminino; 
 
Idade __________ (em anos). 
 
1.3 Além de coordenador do curso, atua profissionalmente em outra atividade, 
fora da Instituição de Ensino? 
(   ) Sim; (   ) Não. 
 
1.4 Possui Registro regular no Conselho Regional de Contabilidade?   
(   ) Sim. Há _______ Anos; (   ) Não. 
 
1.5 Quanto tempo de atuação possui – em anos –, enquanto docente de ensino 
superior e atuando como coordenador de curso:  
1.5.1 – Docente de Ensino Superior: 
________ Anos. 

1.5.2 – Coordenador do Curso: 
_______ Anos. 

 
1.6 Levando em conta a sua atuação; nos limites da Instituição de Ensino onde 
coordena o curso, assinale outras atribuições que desempenha. (assinalar todas 
as alternativas que se aplicam)  
(   ) Não exerço nenhuma atividade 
adicional; 
(   ) Coordenador de cursos de pós 
graduação; 
(   ) Atrair/Angariar alunos; 

(   ) Divulgar o curso nos períodos  
de ingresso; 
(   ) Controlar/cobrar os 
inadimplentes (cursos não públicos); 



 

 

(   ) Atua como orientador/monitor 
de estágios; 
(   ) Atua em grupos de pesquisa; 
(   ) Docente no curso que coordena; 

(   ) Docente em outros cursos de 
graduação; 
(   ) Outra. Qual? 

________________________________ 
 
1.7 A quem está subordinado, diretamente, na hierarquia da Instituição? 
(Marcar apenas uma opção)  
(   ) Reitoria; 
(   ) Direção Geral do Câmpus; 
(   ) Diretor Acadêmico; 
(   ) Direção do Centro; 

(   ) Chefia do Departamento de 
Ciências Sociais; 
(   ) Chefe do Centro de Estudos; 
(   ) Outro. Qual? 

_______________________________. 
 
1.8 Quanto aos docentes que atuam no curso que coordena, possui autonomia 
para contratar, manter, substituir ou demitir?  (marcar apenas uma opção) 
(   ) Não. Em nenhuma situação; 
(   ) Sim. Em quaisquer situações; 
(   ) Limitado aos docentes das 
disciplinas de contabilidade; 
(   ) Posso apenas sugerir 
contratações/substituições/demissões; 

(   ) Devo atuar de acordo com o 
plano de cargos da Instituição; 
(   ) Outra situação. Identifique: 

______________________________. 

 
 
2º. BLOCO – SOBRE O FUNCIONAMENTO, OFERECIMENTO DO CURSO 
E ATUAÇÃO COMO COORDENADOR  
 
2.1 Dados gerais o curso:   
2.1.1 Unidade da Federação onde está localizado: _____. 
2.1.2 Tempo de duração do curso, em semestres: _____. 
2.1.3 Duração da hora-aula, em minutos: _____. 
2.1.4 Total de horas-aula do curso: ________. 
   
2.2 Modalidade em que o curso é oferecido:  
(   ) Presencial; (   ) A distância – 

EAD; 
(   ) Ambas. 

 
2.3 O curso que coordena está vinculado a uma instituição do tipo:  
(   ) Pública Federal; 
(   ) Publica Estadual; 
(   ) Publica Municipal; 
(   ) Privada; 

(   ) Comunitária;  
(   ) Mantida por Fundação Privada; 
(   ) Cooperativa. 

 
2.4 Recebe informações econômicas e/ou financeiras (a partir das instâncias 
superiores), visando a melhor gestão do curso que coordena?  
(   ) Sim; (   ) Não. 
 
Caso a resposta da questão 2.4 seja Sim, responda: 
 
2.4.1. Em relação à qualidade das mesmas: 
(   ) São suficientes para as finalidades; 



 

 

(   ) São insuficientes para as finalidades;  
(   ) São parcialmente suficientes para as finalidades.
 
2.4.2 Em relação à periodicidade e tempestividade: 
(   ) Atendem totalmente;  
(   ) Não atendem tais aspectos; 

(   ) Atendem parcialmente tais 
aspectos.

 
2.4.3 Sobre a utilização nas decisões enquanto coordenador: 
(   ) São utilizadas regularmente; 
(   ) São utilizadas periodicamente; 

(   ) São utilizadas eventualmente; 
(   ) Não faço utilização das mesmas. 



 

 

3º. BLOCO – A PROFISSÃO E O EXAME DE SUFICÊNCIA – utilização de 
variáveis codificadas – Escala de Likert (1932) 

Afirmações 

Escala 
1 – Discordo totalmente 
2 – Discordo parcialmente 
3 – Indiferente 
4 – Concordo parcialmente 
5 – Concordo totalmente  

3.1 Questões sobre profissão e corpo de conhecimentos 
3.1 A habilitação e o exercício da profissão contábil pressupõe 
qualificação e domínio de um corpo de conhecimentos suficientes 
à atuação como contador. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.2 A Existência de Ordem Profissional (CFC/CRCs) é necessária 
para a definição das atribuições essenciais, gestão dos conflitos 
entre seus membros, proteção legal e definição do código de Ética. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.3 A imagem social dos Contabilistas sai beneficiada do controle 
que o Conselho Federal de Contabilidade exerce no acesso à 
profissão. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.4 O corpo de conhecimentos e o tempo de formação do 
contador, exigidos para acesso à profissão, estão ajustados às 
necessidades práticas para o seu pleno exercício. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.5 Os conhecimentos exigidos para acesso à profissão só podem 
ser ministrados ao nível do ensino superior. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.6 Os conhecimentos exigidos para acesso à profissão são 
complexos e inacessíveis aos leigos. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.7 O controle no acesso à profissão funciona como um 
instrumento de “reserva de mercado”, que visa proteger os atuais 
profissionais da concorrência dum mercado completamente livre. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.8 O reconhecimento de interesse público, concedido às Ordens 
Profissionais, deve ser periodicamente revisto pelo Estado. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.9 Os saberes, atribuições e prerrogativas do contador precisam 
ser melhor divulgados na sociedade. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.10 Com a formalização da “profissão contábil”, passou a existir 
uma certa “divisão moral do trabalho” na área da contabilidade, 
com determinadas funções mais valorizadas que outras e 
consideradas como “sagradas” pela sociedade. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.11 As Universidades, ao diplomar os alunos com um saber 
científico de nível superior, são muitas vezes instrumentalizadas 
pelas Ordens Profissionais que as usam para legitimar a sua 
própria existência, mais do que para realmente preparar os futuros 
profissionais. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.12 O conhecimento proporcionado pela Universidade é o 
principal pilar da formação dos futuros contadores, pois permite 
construir o perfil do profissional ideal tipo e desenvolver as 
competências necessárias ao exercício da profissão. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.13 Nas opções a seguir, indique o grau de influência, numa 
escala de 0 a 5, onde 0 significa nenhuma influência e 5 significa 
total influência. 

0;1;2;3;4;5 

3.13.1 Definido pela própria instituição; aponte o grau de 
influência (numa escala de 0 a 5, onde 0 significa nenhuma 

0;1;2;3;4;5 



                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

influência e 5 significa total influência), em relação à participação 
na definição do plano de estudos (Conteúdos/métodos 
pedagógicos/grade curricular). 
3.13.2 Diretrizes Curriculares Nacionais; aponte o grau de 
influência (numa escala de 0 a 5, onde 0 significa nenhuma 
influência e 5 significa total influência), em relação à participação 
na definição do plano de estudos (Conteúdos/métodos 
pedagógicos/grade curricular). 

0;1;2;3;4;5 

3.13.3 Conselho Federal de Contabilidade; aponte o grau de 
influência (numa escala de 0 a 5, onde 0 significa nenhuma 
influência e 5 significa total influência), em relação à participação 
na definição do plano de estudos (Conteúdos/métodos 
pedagógicos/grade curricular). 

0;1;2;3;4;5 

3.13.4 Conteúdos presentes no Exame de Suficiência do CFC; 
aponte o grau de influência (numa escala de 0 a 5, onde 0 significa 
nenhuma influência e 5 significa total influência), em relação à 
participação na definição do plano de estudos 
(Conteúdos/métodos pedagógicos/grade curricular). 

0;1;2;3;4;5 

3.13.5 Sugestões do corpo docente do curso; aponte o grau de 
influência (numa escala de 0 a 5, onde 0 significa nenhuma 
influência e 5 significa total influência), em relação à participação 
na definição do plano de estudos (Conteúdos/métodos 
pedagógicos/grade curricular). 

0;1;2;3;4;5 

3.13.6 Orientações da ONU/UNCTAD/ISAR; aponte o grau de 
influência (numa escala de 0 a 5, onde 0 significa nenhuma 
influência e 5 significa total influência), em relação à participação 
na definição do plano de estudos (Conteúdos/métodos 
pedagógicos/grade curricular). 

0;1;2;3;4;5 

3.13.7 Particularidades Regionais; aponte o grau de influência 
(numa escala de 0 a 5, onde 0 significa nenhuma influência e 5 
significa total influência), em relação à participação na definição 
do plano de estudos (Conteúdos/métodos pedagógicos/grade 
curricular). 

0;1;2;3;4;5 

 
 

3.2 Questões sobre o Exame de Suficiência 
3.2.1 O tempo de duração do curso que coordeno é adequado a 
formação do aluno, visando sua atuação profissional plena.  

1; 2; 3; 4; 5 

3.2.2 O tempo de duração do curso que coordeno é adequado a 
preparar o aluno, visando sua aprovação no Exame do CFC.  

1; 2; 3; 4; 5 

3.2.3 Os instrumentos que utilizo, para monitorar e medir os 
índices de aprovação no Exame de Suficiência dos alunos do 
curso que coordeno possuem fiabilidade e são suficientes para tal. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.2.4 O grau de dificuldade das provas aplicadas, seus conteúdos, 
bem como os resultados, após cada edição do Exame de 
Suficiência, são apresentados e debatidos com os professores do 
curso e são do conhecimento da direção da Instituição.  

1; 2; 3; 4; 5 

3.2.5 A grade curricular adotada no curso que coordeno, em razão 
da implantação do Exame de Suficiência (2010), necessitou de 

1; 2; 3; 4; 5 



 
 

 

ajustes e adequações significativas nas disciplinas contempladas 
no referido Exame. 
3.2.6 Por conta do Exame de Suficiência, é perceptível o 
comprometimento e a motivação dos docentes do curso que 
coordeno, visando melhores resultados dos alunos. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.2.7 No curso que coordeno, é perceptível o comprometimento e 
a motivação dos alunos, visando a aprovação no Exame de 
Suficiência, no menor tempo possível.  

1; 2; 3; 4; 5 

3.2.8 A função de coordenar um curso superior em Ciências 
Contábeis – face à exigência do Exame de Suficiência, é apenas 
um dos fatores de sucesso/insucesso para os resultados do mesmo. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.2.9 O Papel do professor, no curso de Ciências Contábeis, 
passou a ter maior importância, a partir da implementação do 
Exame de Suficiência. 

1; 2; 3; 4; 5 

3.2.10 O papel do aluno, como agente e responsável pelo próprio 
conhecimento, passou a ter maior importância, após a implantação 
do Exame de Suficiência. 

1; 2; 3; 4; 5 

 
 
 

  



                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

     APÊNDICE D – CONJUNTO DE QUESTÕES AOS PRESIDENTES DOS CRCS 

 

PERCEPÇÃO DOS PRESIDENTES DOS CRCs, em relação à formação, IES e 

processo de profissionalização dos contadores  (Bonzanini, O., 2014) 

 

1. O acesso à Profissão de Contador exige o cumprimento de vários requisitos, entre os 
quais a conclusão de um curso superior com determinado plano de estudos e a aprovação 
no Exame de Suficiência. Concorda com essas exigências? Na sua opinião, qual a 
justificação para este tipo de controle no acesso à profissão? Considera o atual corpo de 
conhecimentos exigido pela Ordem necessário e/ou suficiente para o exercício 
profissional? 
 
2. As Instituições de Ensino Superior perderam autonomia na definição dos planos de 
estudos em seus cursos pois estes não têm procura se não cumprirem os requisitos 
exigidos pela Ordem. Com relação à profissão de Contador, comente a afirmação acima. 
 
3. As Ordens Profissionais estão reféns das Instituições de Ensino Superior, pois não 
podem interferir na qualidade do ensino ministrado por estas. Com relação à profissão de 
Contador, comente esta afirmação. 
 
4. Relativamente ao processo de Profissionalização dos Contadores no Brasil, como 
comenta a relação, a evolução desta relação, entre a Ordem e as Instituições de Ensino 
Superior, nomeadamente quanto ao grau de aceitação, ou de resistência, das instituições 
de ES e à participação e influência da Ordem no interior das mesmas. 

 
5. Espaço para suas ponderações, tanto sobre a formação dos contadores, quanto em 
relação à atuação dos Conselhos Regionais, no contexto da profissão. 
 

 


