
 1 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE VESTIBULANDOS: (RE) CONSTRUINDO O 
ESTEREÓTIPO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE 

 

Gilberto José Miranda 
Doutor em Controladoria e Contabilidade (FEA-USP) 

Universidade Federal de Uberlândia 
Av.João Naves de Ávila, 2121 – Campus Santa Mônica – Bloco 1F – Sala 1F215 

 CEP: 38.408-144 – Uberlândia-MG 
E-mail: gilbertojm@facic.ufu.br - Fone: (34) 3239-4176 

 

Edvalda Araújo Leal 
Doutora em Administração (FGV-SP) 
Universidade Federal de Uberlândia 

Av.João Naves de Ávila, 2121 – Campus Santa Mônica – Bloco 1F – Sala 1F215 
 CEP: 38.408-144 – Uberlândia-MG 

E-mail: edvalda@facic.ufu.br - Fone: (34) 3239-4176 
 

Cíntia Rodrigues de Oliveira Medeiros 
Doutoranda em Administração (FGV-SP) 

Universidade Federal de Uberlândia 
Av.João Naves de Ávila, 2121 – Campus Santa Mônica – Bloco 1F – Sala 1F215  

CEP: 38.408-144 – Uberlândia-MG 
E-mail: cintia@fagen.ufu.br - Fone: (34) 3239-4176 

 

Sirlei Lemes 
Doutora em Controladoria e Contabilidade (FEA-USP) 

Universidade Federal de Uberlândia 
Av.João Naves de Ávila, 2121 – Campus Santa Mônica – Bloco 1F – Sala 1F215 –  

CEP: 38.408-144 – Uberlândia-MG 
E-mail: sirlemes@uol.com.br - Fone: (34) 3239-4176 

 

RESUMO 
Estereótipos profissionais são frutos de representações sociais construídas em determinado 
contexto social e cultural que orientam sujeitos e grupos sociais na sua compreensão sobre o 
desempenho de papéis profissionais e, consequentemente, na escolha da profissão a seguir. 
No caso dos profissionais de contabilidade, as representações sociais atribuem a esses uma 
imagem não muito atrativa. Como as representações sociais são construídas em determinados 
contextos históricos, os estereótipos também se modificam, dependendo do contexto. Nesta 
pesquisa, lança-se o olhar para as representações sociais de vestibulandos, com o propósito de 
conhecer as suas representações sociais acerca do profissional contábil, de forma a compará-
las com o estereótipo tradicional desses profissionais. Para alcançar o objetivo estabelecido, 
realizou-se uma pesquisa descritiva com 807 vestibulandos, utilizando-se o fotoquestionário 
testado e validado por Azevedo (2010) como instrumento para a coleta de dados. Essa 
intenção de pesquisa origina-se do questionamento se a representação social do público 
pesquisado corresponde à imagem tradicional desse profissional no atual contexto permeado 
de mudanças. Os resultados apontam que as representações sociais dos vestibulandos acerca 
dos profissionais de contabilidade se modificaram, indicando uma congruência com as 
mudanças ocorridas na própria contabilidade, no mercado e na sociedade em geral.  
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1 INTRODUÇÃO 
Representações sociais são formas de conhecimento prático, portanto, referem-se ao 

conhecimento do senso comum. Ao contrário das teorias do conhecimento que se constituem 
de conjuntos de enunciados verificáveis e coerentes, as representações sociais são construídas 
e compartilhadas socialmente, ou seja, são manifestações das construções sociais sujeitas às 
determinações do contexto sócio-histórico (SPINK, 1993).  

Desse modo, as representações sociais sobre a realidade são construídas e 
reconstruídas pelos sujeitos que interpretam a realidade cotidiana, construindo e 
reconstruindo, sem cessar, o conhecimento do “senso comum”, forma pela qual as pessoas 
apreendem os acontecimentos e informações que vão orientar sua conduta e comunicação. 
Sendo assim, no caso da representação social de profissionais, essa não se dá, exclusivamente, 
em cursos de formação específicos, mas, sim, em variadas esferas, incluindo aqueles cursos 
que os antecedem.   
            O estereótipo do profissional, fruto das representações sociais construídas em 
determinado contexto social e cultural, é capaz de influenciar sujeitos e, consequentemente, 
grupos sociais, sendo possível afirmar que o estereótipo influencia a escolha profissional de 
indivíduos que se preparam para ingressar no ensino superior. Assim como a qualquer  
profissional, as representações sociais atribuem ao contador um estereótipo que vem sendo 
disseminado ao longo do tempo, influenciando as interpretações sociais a respeito do papel 
que esse desempenha. Ainda nos anos 1970, o estereótipo típico desse profissional retratava-o 
como frio, indiferente e impessoal (DeCOSTER; RHODE, 1971). Diversos estudos foram 
desenvolvidos sobre o estereótipo do contador e, de modo geral, a imagem do contador não 
tem sido muito atrativa, visto que o estereótipo sugere a irrelevância de seu trabalho,  com 
profissionais chatos, metódicos, inflexíveis e aborrecidos (FRIEDMAN; LYNE, 2001; HUNT 
et al., 2004; JEACLE, 2008, CARNEGEI NAPIER, 2010). O estereótipo tradicional do 
contador é ainda caracterizado, predominantemente, por um indivíduo do sexo masculino, 
conservador e pouco flexível. Essas características se justificam pelo contexto sócio-histórico 
em que essa profissão foi criada, quando o contador desempenhava o papel de “guarda-
livros”, em um curso de ingresso quase que exclusivo de homens. 

Todavia, no contexto contemporâneo, o profissional contábil não só assume papel 
relevante no desempenho organizacional, como tem sua área de atuação ampliada, podendo 
exercer funções de planejamento e análise, entre outras. As mudanças sociais e culturais têm 
impacto no funcionamento das organizações, o que, por sua vez, influencia o desempenho dos 
papéis dos profissionais. Considerando que as representações sociais são (re)construídas, 
estabeleceu-se a seguinte questão orientadora para este estudo: a representação social de 
vestibulandos acerca do profissional contábil  confirma o estereótipo tradicional desse 
profissional? 

Para tanto, com o objetivo de conhecer a representação social de vestibulandos acerca 
do profissional contábil de forma a compará-la com o estereótipo tradicional desse 
profissional, realizou-se uma pesquisa descritiva com 807 vestibulandos, utilizando como 
instrumento de pesquisa o fotoquestionário testado e validado por Azevedo (2010), com a 
finalidade de identificar se a representação social do público pesquisado corresponde à 
imagem tradicional desse profissional. 

A estrutura deste artigo compreende seis seções, sendo a primeira esta introdução. Na 
segunda e terceira seção, apresenta-se a revisão da literatura contemplando a teoria das 
representações sociais e os estereótipos, e aspectos relevantes quanto à formação do 
profissional contábil, bem como estudos já realizados sobre estereótipos desse profissional. 
Os procedimentos metodológicos são descritos na quarta seção e, na quinta seção, são 
apresentados os resultados. Por fim, encerra-se o artigo com as considerações finais.  
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2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO FORMA DE CONHECIMENTO: 
(RE)CONSTRUÇÃO DE ESTEREÓTIPOS PROFISSIONAIS 

O campo das representações sociais tem vocação de interessar a todas as ciências 
humanas (JODELET, 2001), visto estar ele relacionado às interações sociais. Sendo definidas 
como “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e compartilhada, que tem um 
objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” 
(JODELET, 2001, p.8), as representações sociais orientam o sujeito na identificação e solução 
dos problemas que se apresentam, constituindo-se, então, em uma forma de expressão da 
realidade. Não se trata do conhecimento gerado por meio de evidências e provas, mas, sim, 
daquele conhecimento construído fora do rigor do conhecimento formal, sendo compartilhado 
no seio de uma mesma sociedade.  

Tratando-se de um conhecimento do senso comum, longe de ser uma versão primitiva 
e falha do conhecimento científico (MOSCVICI, 2004), as representações sociais constituem-
se em uma forma de conhecimento que possui uma lógica que opera com regras distintas 
(GRIZE, 2001). Como Bergman e Luckman (1987) defendem, a construção social da 
realidade é fruto da ação humana na sociedade e reflete aquilo que os homens conhecem 
como real na vida cotidiana, orientando as suas práticas, o seu modo de decidir e agir. 

 Para Moscovici (1978, p.28), a representação social é um “corpus organizado de 
conhecimento e uma das atividades psíquicas pelas quais os homens tornam inteligíveis as 
realidades física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e 
liberam os poderes de sua imaginação”. O conhecimento construído define significados, dita 
comportamentos e, por conseguinte, influencia o julgamento do sujeito a respeito de situações 
com as quais ele se depara. Ainda, não se trata de uma opinião do sujeito, alerta Moscovici 
(1978), pois essa pode ser um posicionamento acerca de uma controvérsia. As representações 
sociais, por sua vez, se apresentam para o autor “como uma ‘rede’ de idéias, metáforas e 
imagens, mais ou menos interligadas livremente e, por isso, mais móveis e fluídas que 
teorias” (MOSCOVICI, 2004, p.210). 

Nesse sentido, Spink (1993) lembra que a representação é uma construção do sujeito 
social. Essa autora afirma que o sujeito social não é “apenas produto de determinações sociais 
nem produtor independente, pois as representações são sempre construções contextualizadas, 
resultados das condições em que surgem e circulam” (SPINK, 1993, p.303). Assim, as 
representações sociais situam-se na interface no individual e do coletivo, sendo construídas na 
mediação de indivíduos e grupos com o mundo por meio da linguagem e da comunicação, 
conforme o contexto histórico, social e cultural. 

As representações sociais construídas e (re)construídas resultam em imagens e  
padrões cognitivos que levam a percepções simplificadas e, geralmente, com ausência de 
matrizes, que são os estereótipos. Estereotipar é, conforme Hall (1997), um mecanismo 
utilizado na manutenção da ordem social e simbólica, visto que o estereótipo estabelece uma 
fronteira entre o “normal” e o “desviante”, o “normal” e o “patológico”, o “aceitável” e o 
“inaceitável”, o que “pertence” e o que “não pertence”, o “nós” e o “eles”. O autor considera 
que os estereótipos reduzem, essencializam, naturalizam e corrigem as ‘diferenças’, excluindo 
tudo aquilo que não se enquadra.  

Nesse mesmo sentido, Goffman (1988) delineia o conceito de estigma como uma 
relação entre atributo e estereótipo, distinguindo pessoas normais e estigmatizadas. As 
primeiras, segundo o autor, elaboram os atributos das segundas, os quais se transformam em 
expectativas normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso. Essas exigências 
reduzem o estigmatizado a uma pessoa estragada e diminuída. Goffman (1988), portanto, 
utiliza o termo estigma em referência a um atributo profundamente depreciativo, em uma 
linguagem de relações, e não de atributos em si. Isso porque Goffman (1988) entende que o 
estigmatizado tem duas identidades: (1) a real (os atributos que uma pessoa prova ter); e (2) a 
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virtual (exigências de atributos e imputações de caráter quanto ao que o estranho deveria ser). 
Os estigmas podem se perpetuar durante épocas. Muitos existem somente em um dado 
contexto histórico, social e cultural; e outros se modificam conforme o contexto histórico. 
Ainda, conforme Ainlay, Coleman e Becker (1986), a percepção de estigma modifica-se entre 
os contextos sociais.  

 
3 PROFISSIONAL CONTÁBIL: CONTEXTO E ESTEREÓTIPO TRADI CIONAL  

Esta seção oferece, inicialmente, um panorama do curso de graduação em Ciências 
Contábeis no Brasil e da formação do profissional contábil. Na sequencia, são abordados os 
estudos realizados sobre os estereótipos desse profissional. 

 
3.1. Panorama do Curso de Graduação em Ciências Contábeis no Brasil 

            A retrospectiva histórica sobre o desenvolvimento da contabilidade no Brasil aponta 
que, em 1870, o Decreto Imperial n. 4.475 reconheceu oficialmente a Associação dos Guarda-
Livros da Corte, tornando o guarda-livros uma das primeiras profissões liberais 
regulamentadas no Brasil. De modo geral, o “guarda-livros” se encarregava da escrituração 
dos livros mercantis das empresas comerciais, estando sua função totalmente voltada para a 
parte operacional de lançamentos das transações comerciais por meio das partidas dobradas. 
Mais tarde, o Decreto-lei n° 9.295 de 27/05/46 regulamentou a profissão contábil e, por meio 
desse Decreto-lei, foram criados o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos 
Regionais de Contabilidade, que atuam na fiscalização do exercício da profissão contábil, 
colaboram na definição de normas e procedimentos contábeis, por meio da promulgação das 
Normas Brasileiras de Contabilidade (PELEIAS; BACCI, 2004). 

Mais recentemente, o redirecionamento educacional fundamentado na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (1996) proporcionou condições favoráveis 
ao aumento do ingresso de alunos no Ensino Superior de modo geral. Percebeu-se, a partir 
daí, um significativo crescimento no número de instituições, sobretudo, privadas. Segundo os 
dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP 
(BRASIL, 2008), o número de cursos de Ciências Contábeis, que era de 406 , em 1998, saltou 
para 1.040, em 2010, um crescimento de 156,2%, se colocando em quarto lugar em número 
de cursos no Brasil. Da mesma forma, o número de matrículas nos cursos de graduação em 
Ciências Contábeis elevou-se de 122.427, em 1998, para 265.164, em 2010, apresentando um 
crescimento de 116,6%, conforme demonstra o Censo Nacional da Educação Superior relativo 
a 2010. Esse último censo ainda mostra que o curso de Ciências Contábeis é o quarto curso 
em número de matrículas no Brasil, respondendo por 4,2% do total de matrículas realizadas 
no ensino superior no país naquele ano. 

O número expressivo de matrículas reflete a ampla área de atuação do contador no 
mercado de trabalho. Como destaca Marion (2009), no ambiente empresarial, os profissionais 
da contabilidade podem atuar como planejadores financeiros, analistas financeiros, contadores 
fiscais, auditores internos, contadores de custos, contadores gerenciais, contadores 
internacionais, entre outros. Ainda, esses profissionais podem atuar como autônomos, ou seja, 
auditores independentes, consultores, empresários da contabilidade, peritos, investigadores de 
fraudes, etc. O autor ainda observa que os concursos públicos têm sido atrativos, pois abrem 
possibilidades para vários cargos que podem ser ocupados por contadores, entre eles, contador 
público, agente fiscal de renda, oficial contador, etc. Finalmente, cabe destacar as 
possibilidades no campo do ensino, em que os contadores atuam como professores, 
pesquisadores, escritores, pareceristas, conferencistas, dentre outras. 

O Conselho Federal de Contabilidade (2009) realizou uma pesquisa sobre o perfil do 
contabilista brasileiro e constatou que: 74,6% dos entrevistados são do sexo masculino; 60,9% 
têm curso superior; 18% têm renda inferior a $ 2.100,00; 38,7% são proprietários ou sócios de 
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escritório de contabilidade; e 75,5% têm mais de 15 anos de experiência na atividade. Essa 
pesquisa também identificou que as principais dificuldades encontradas pelos contabilistas no 
exercício da profissão são: constantes mudanças na legislação (59,4%); falta de valorização 
profissional (35,6%); e concorrência desleal (34,7%). De modo geral, a pesquisa verificou que 
90,9% do total de pesquisados estão satisfeitos com a profissão, tendo 21,8% desses 
pesquisados apontado a satisfação plena. 

De acordo com Miranda, Casa Nova e Cornacchione (2012), a Contabilidade brasileira 
vem passando, nos últimos anos, por profundas mudanças, as quais dão maior ênfase à 
pesquisa e valorização da profissão contábil. Os autores citam como exemplo: (a) o número 
de programas de pós-graduação stricto sensu (19 programas, em 2012); (b) o surgimento de 
importantes congressos científicos na área contábil; (c) o crescimento do número de 
periódicos científicos; (d) a implementação da Lei 12.249, em 2010, que torna obrigatório o 
exame de suficiência aos bacharéis em Contabilidade para que possam obter o registro junto 
aos Conselhos Regionais de Contabilidade; (e) O Conselho Federal de Contabilidade, com 
base no Decreto 5.773, de 9 de maio de 2006, inicia parceria com o Ministério da Educação 
para acompanhamento da qualidade dos cursos de Ciências Contábeis no Brasil; (f) a adoção 
dos padrões internacionais, a partir de 2007, por meio da Lei 11.608/2007 e da criação do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, um órgão que congrega várias instituições brasileiras 
ligadas à Contabilidade com o objetivo de emitir normas contábeis. 

Esse quadro de significativas mudanças exige, cada vez mais, qualificação por parte 
dos profissionais da contabilidade. A esse respeito, Martins, Diniz e Miranda (2012, p.58) 
enfatizam que “o grande drama dessa mudança, dessa história toda não é conhecer as novas 
normas, é a mudança de postura, mudança de comportamento”. Novas e maiores 
responsabilidades estão sendo atribuídas aos contadores, o que implica em maior 
reconhecimento profissional. Todas essas mudanças, associadas a outras que ocorrem no 
âmbito dos negócios e da sociedade, levam à emergência de um perfil diferente desse 
profissional para lidar com as exigências do mercado de trabalho. O mercado, mesmo que a 
passos lentos, passa a exigir um profissional com uma formação mais ampla e interdisciplinar, 
exigindo formação em conceitos econômicos, estatísticos e legais, voltada para a capacitação 
de um profissional para fazer análises e projeções de cenários e para decisões estratégicas, 
interna e externamente às organizações. 

Quanto à valorização salarial do profissional contábil, o estudo realizado pela empresa 
de recrutamento Page Personnel aponta que as funções Analista Contábil Júnior e Analista 
Fiscal Tributário estão entre as dez profissões que tiveram os maiores aumentos salariais em 
2012, os quais atingiram até 90%, entre 2011 e 2012 (UOL, 2012). 

No entanto, apesar desse cenário promissor em termos de imagem, a visão do “guarda-
livros” ainda está presente (MIRANDA; ARAUJO; MIRANDA, 2012). Pires, Ott e 
Damacena (2009), por exemplo, analisaram os textos de ofertas de empregos para 
contabilistas e identificaram a demanda por um perfil em que “predomina a ideia de que o 
contador é um profissional técnico, o que, por consequência, faz com que seja procurado para 
desempenhar funções mais próximas daquelas que caracterizam o ‘guarda-livros’ e não o 
‘parceiro de negócios’ descrito na literatura” (PIRES; OTT; DAMACENA, 2009, p.181). 

Nesse sentido, alguns estudos têm sido realizados no cenário internacional e, também, 
no Brasil, sobre os estereótipos dos profissionais da Contabilidade, como será apresentado, a 
seguir. 
 
3.2. Os Profissionais da Contabilidade e seus Estereótipos 

As representações sociais de profissionais são esquemas coginitivos que funcionam 
como lentes que filtram as informações a respeito das características de um grupo. Esses 
esquemas resultam em um padrão que será utilizado para futuros julgamentos, decisões, 
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inferências e predições. Os profissionais de contabilidade exercem importante papel na 
sociedade e, como ocorre com outras profissões, são estereotipados pelo perfil predominante 
no grupo profissional. O estereótipo, quando negativo, pode influenciar atitudes de 
desvalorização do profissional, inibindo possíveis escolhas profissionais, além de influenciar 
na construção de sua identidade.  

Vários estudiosos dirigiram sua atenção para pesquisar as representações sociais e o 
estereótipo do contador. No âmbito internacional, as pesquisas sobre o tema tiveram início 
nos anos 1970. Decoster e Rhode (1971), considerando que havia uma discrepância entre o 
estereótipo popular do profissional contábil e a sua imagem desejada e realizada, pesquisaram 
características de personalidade desses profissionais, comparando-as com outros grupos 
profissionais, e não encontraram evidências que sustentassem o estereótipo disseminado pela 
literatura de então, que retratava um profissional “negativamente estereotipado como frio, 
indiferente, não sociável, submisso, superficial, fraco, passivo e insensível” (DeCOSTER; 
RHODE, 1971, p. 661). 

Mais de três décadas depois, o estereótipo associado aos contabilistas, nas pesquisas 
de modo geral, é o de um “contador conservador” (ALBU et al., 2011), uma imagem que 
ainda persiste, conforme Wells (2010), a despeito das mudanças ocorridas no papel 
desempenhado por contadores e no ambiente empresarial. 

O estudo de Hunt et al. (2004) identificou estereótipos negativos na profissão contábil, 
apontando que os profissionais da contabilidade estão focados na apuração de impostos, 
cálculos matemáticos, são extremamente detalhistas e não têm capacidade de liderança. 
Ainda, os pesquisados não reconhecem a profissão como ética e dinâmica para os negócios. 
Convergente com esses autores, outras pesquisas apontaram que, quanto à profissão, o 
público pesquisado imagina que essa envolve atividades repetitivas e sistemáticas, ligadas a 
cálculos e a impostos (PARKER, 2000; FREEDMAN; LYNE, 2001; DMINIK; FELTON, 
2006; SCHLEE et al., 2007). Ainda em âmbito internacional, outros estudiosos apontaram 
que a imagem do contador percebida por estudantes, profissionais ou gestores (DIMMIK; 
FELTON, 2006; CARNEGIE; NAPIER, 2010) retrata uma pessoa do sexo masculino, 
conservadora, antissocial, inflexível, metódica, cautelosa e extremamente quantitativa.  

Em âmbito nacional, as pesquisas realizadas sobre representações sociais e 
estereótipos dos profissionais da contabilidade se iniciaram no início dos anos 2000, 
identificando, de modo geral, uma reprodução do estereótipo tradicional. Dias (2003), por 
exemplo, com o objetivo de avaliar o imaginário coletivo sobre a profissão contábil, aponta 
entre seus achados que, para a maioria dos pesquisados, o contador é apenas o profissional 
que cuida dos livros de escrituração da empresa e com quem se deve gastar muito dinheiro 
porque é obrigatório, pois é o profissional que entende de Imposto de Renda e que sabe como 
abrir uma empresa. 

Azevedo, Cornacchione e Casa Nova (2008) realizaram um estudo com o objetivo de 
identificar as possíveis diferenças nas percepções dos estudantes de Ciências Contábeis e de 
seus pares estudantes dos cursos de Administração, Atuária, Economia e Relações 
Internacionais. O estudo identificou diferenças significativas em relação à percepção que se 
tem sobre o curso de Contabilidade para os fatores ambição, propensão ao risco, 
independência, orientação para as pessoas, nível de estudo, trabalho em equipe, flexibilidade, 
nível de estudo, liderança. Em relação a esses fatores, a percepção externa dos pares de 
estudantes é, significativamente, mais negativa do que a percepção que os próprios estudantes 
de Contabilidade desenvolvem de si.  

Ampliando os estudos sobre o tema, Guerra et al. (2011) pesquisaram as 
representações sociais dos profissionais formados em Ciências Contábeis a respeito da sua 
profissão. Esses a consideram “uma profissão abrangente”, veem-se “como um amigo 
responsável e ético” que “atua numa área de constante evolução, cheia de desafios e adorada 
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por quem a pratica” (GUERRA et al., 2011, p. 157). Os resultados dessa pesquisa evidenciam 
a discrepância entre a imagem que o profissional tem de si com aquela construída e 
reproduzida socialmente.  

A prevalência da imagem do contador como um profissional que desenvolve apenas 
atividades técnicas, como o cálculo do imposto de renda, cuja formação se dá em um curso 
com enfoque em matemática, tributos e informática, também foi identificada por Miranda, 
Araujo e Miranda (2012). Esse resultado foi apontado no estudo realizado por esses autores, 
com o objetivo de avaliar a percepção e valorização da população sobre o curso de Ciências 
Contábeis e do seu mercado de trabalho, por meio de um websurvey respondido por 6.642 
indivíduos com formação superior completa ou em curso, por meio do uso de redes sociais.  

Com o objetivo de identificar e analisar se os profissionais da contabilidade são 
estereotipados de maneira negativa pela percepção pública, para as características 
criatividade, dedicação aos estudos, trabalho em equipe, comunicação, liderança, propensão 
ao risco e ética, Azevedo (2010) fez uma pesquisa envolvendo 1034 respondentes com a 
utilização de um fotoquestionário. Os resultados mostraram que, na percepção pública, os 
profissionais da contabilidade não eram estereotipados em nenhuma das características 
investigadas, mas o eram em relação ao gênero masculino. Na reaplicação desse estudo por 
Leal et al. (2012), na cidade de Uberlândia/MG, em uma amostra composta por 1030 
indivíduos (527 estudantes e 503 pessoas do público externo), os resultados foram 
convergentes com aqueles apontados por Azevedo (2010), no que diz respeito à percepção 
pública e à dos estudantes, que não confirmaram nenhum estereótipo. 

Esta pesquisa avança nos estudos de Azevedo (2010) e Leal et al. (2012) ao investigar 
a percepção sobre os estereótipos de estudantes de ensino médio, de modo a confirmar ou 
refutar os estudos mencionados quanto as variáveis investigadas. Para a realização da 
pesquisa, Azevedo (2010) investigou as variáveis presentes no Quadro 1 para o levantamento 
dos estereótipos com base no pronunciamento do IFAC (1995).  

 
Variáveis 

Investigadas 
Descrição Fonte 

Criatividade 
Capacidade de pesquisar, questionar, criar, tomar decisões e 
analisar criticamente. 

IFAC (1995) 

Dedicação aos estudos Compromisso com a aprendizagem e atualização contínua. IFAC (1995) 

Trabalho em equipe 
Trabalhar em grupos, habilidade de interagir com pessoas e 
culturas diversas. 

IFAC (1995) 

Comunicação 
Habilidade de localizar, obter, organizar e reportar 
informações. Apresentar, discutir, defender pontos de vista 
efetivamente, por via oral e escrita. 

IFAC (1995) 

Liderança 
Habilidade de liderar pessoas, motivar, desenvolver pessoas e 
resolver conflitos.  

IFAC (1995) 

Propensão ao risco Assumir riscos e exercer julgamentos. IFAC (1995) 

Ética 
Comprometimento em agir com integridade e objetividade; 
conhecimento dos padrões e princípios éticos da profissão; 
atitude de preocupação com a responsabilidade social. 

IFAC (1995) 

Fonte: Azevedo (2010). 
Quadro 1 : Variáveis Investigadas no Estudo de Azevedo (2010) 

 
Essas sete variáveis descritas foram analisadas em estudos anteriores à pesquisa de 

Azevedo (2010), embora não tenham sido pesquisadas em conjunto. Para a criatividade, os 
resultados indicaram o estereótipo negativo para o contador (PARKER, 2000; FRIEDMAN; 
LYNE 2001; DMINIK; FELTON, 2006; SUGAHARA; BOLAND, 2006; SCHLEE et al., 
2007). Em relação à dedicação aos estudos, os profissionais e estudantes de contabilidade são 
reconhecidos com elevado nível de dedicação ao estudo (HUNT et al., 2004; SUGAHARA; 
BOLAND, 2006; SCHLEE et al., 2007), o que não se confirma no estudo de Azevedo et al. 
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(2008), que caracterizou os estudantes de contabilidade com menor dedicação ao estudo 
quando comparados com outros estudantes da área de negócios.  

Quanto ao trabalho em equipe, a imagem do contador é percebida como inflexível e 
com pouca interação entre pessoas e trabalho em grupo (SUGAHARA; BOLAND, 2006; 
SUGAHARA et al., 2006; SCHLEE et al., 2007; JEACLE, 2008; AZEVEDO et al., 2008). A 
habilidade de comunicação do profissional contábil, comparada com profissionais de outras 
áreas, é percebida como menos habilidosos em comunicação (HUNT et al., 2004; 
SUGAHARA et al., 2006; SCHLEE et al., 2007; AZEVEDO et al., 2008). 

Em relação à liderança, os estudos realizados indicaram que os contadores são 
percebidos como profissionais que possuem limitadas capacidades de liderança e sem 
iniciativa (HUNT et al., 2004; SCHLEE et al., 2007; AZEVEDO et al., 2008). A propensão 
ao risco também é percebida como uma imagem negativa para os contadores, pois os mesmos 
são vistos como conservadores e avessos ao risco (HUNT et al., 2004; SCHLEE et al., 2007; 
AZEVEDO et al., 2008). 

E, por último, quanto à ética, o estereótipo do contador, em alguns estudos, é apontado 
como honesto e comprometido com a confidencialidade (FRIEDMAN; LYNE, 2001; 
DMINIK; FELTON, 2006), o que, de certa forma, foi apontado na pesquisa de Azevedo e 
Cornacchione Jr (2012), a qual não encontrou evidências que permitisse afirmar que os 
profissionais de Contabilidade sejam negativamente estereotipados em relação a sua ética 
profissional; já Hunt et al. (2004) constataram em sua pesquisa que o profissional contábil é 
percebido com falta de ética e envolvido em escândalos corporativos.  

Quanto ao gênero, a profissão contábil, tradicionalmente, esteve associada ao gênero 
masculino. Os estereótipos de gênero disseminados na perspectiva tradicional do termo 
dividem-se em duas categorias: masculino e feminino (FLETCHER; 1998). Essa 
categorização, segundo Fletcher (1998), decorre da separação do trabalho em duas esferas: 
pública (masculina) e privada (feminina), o que é reforçado pelo discurso (práticas sociais, 
estruturas e linguagem) que enfatiza o conhecimento de uma esfera como inapropriado para a 
outra, determinando, assim, os atributos que as diferenciam e definem a sua natureza. A esfera 
masculina está associada ao trabalho e às responsabilidades do homem enquanto mantenedor 
da família. Já a esfera feminina está associada aos deveres de cuidar da casa e dos filhos. 

Morgan (2004) discute as influências dos sexos nas culturas de organizações. Para 
esse autor, as formas tradicionais de organizações foram dominadas e determinadas por 
valores masculinos. O estereótipo masculino, tradicionalmente, está associado a uma ênfase 
na lógica, nos modos lineares de pensamento e ação e na preocupação com resultados, 
enquanto que a influência feminina tem mais probabilidade de “equilibrar e integrar o modo 
racional analítico com valores que enfatizam formas de comportamento mais intuitivo, 
orgânico e baseado na empatia” (MORGAN, 2004, p. 182), considerando-se o estereótipo ao 
qual está associada. 

Os estereótipos associados ao masculino e feminino influenciam, segundo Morgan 
(2004), as representações sociais construídas sobre a atuação profissional das pessoas e, 
consequentemente, no modo como essas lideram. Ao estereótipo masculino, são atribuídas as 
características: lógico, racional, dinâmico, empreendedor, estratégico, independente, 
competitivo, líder e tomar de decisão. Já ao estereótipo feminino, as caraterísticas atribuídas 
são: intuitiva, emocional, submissa, empática, espontânea, maternal, cooperadora, apoiadora e 
seguidora leal. Comparando os estereótipos de gênero disseminados na literatura com as 
variáveis investigadas por Azevedo (2010), é possível identificar alguma correspondência 
entre elas (Quadro 2).  
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Variáveis Investigadas Estereótipo de gênero 
Criatividade   Masculino – empreendedor, lógico, dinâmico 
Dedicação aos estudos  Feminino – Submissão, seguidora leal 
Trabalho em equipe  Feminino – oferece apoio, cooperadora 
Comunicação  Feminino – empática, espontânea, intuitiva 

Liderança  
Masculino – Líder e tomador de decisão, 
independente 

Propensão ao risco  Masculino – estratégico, lógico, racional 

Ética  
Masculino – Lógico  
Feminino – submissa 

       Fonte: Azevedo (2010) e Morgan (2004) 
Quadro 2 – Correspondência entre estereótipos de gênero e variáveis investigadas 

 
Os estereótipos de gênero, quando comparados às variáveis investigadas por Azevedo 

(2010), indicam uma correspondência do feminino com trabalho em equipe, comunicação, 
dedicação aos estudos e ética; já o masculino tem correspondência com liderança, propensão 
ao risco, criatividade e ética. A variável ética é descrita como relativa tanto a aspectos lógicos 
(conhecimento de padrões e princípios para agir), como emocionais (preocupação com a 
responsabilidade social), sendo, então, alocada como correspondente aos dois gêneros. Na 
próxima seção, descrevem-se os procedimentos metodológicos adotados. 

 
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo caracteriza-se com a abordagem quantitativa, e para identificar e analisar a 
representação social dos vestibulandos acerca do profissional contábil, foram testadas as 
hipóteses abaixo:  

• H1: os profissionais de contabilidade são negativamente estereotipados pela percepção 
dos vestibulandos em relação à criatividade. 

• H2: os profissionais de contabilidade são negativamente estereotipados pela percepção 
dos vestibulandos em relação à dedicação aos estudos. 

• H3: os profissionais de contabilidade são negativamente estereotipados pela percepção 
dos vestibulandos em relação ao trabalho em equipe. 

• H4: os profissionais de contabilidade são negativamente estereotipados pela percepção 
dos vestibulandos em relação à comunicação. 

• H5: os profissionais de contabilidade são negativamente estereotipados pela percepção 
dos vestibulandos em relação à liderança. 

• H6: os profissionais de contabilidade são negativamente estereotipados pela percepção 
dos vestibulandos em relação à propensão ao risco. 

• H7: os profissionais de contabilidade são negativamente estereotipados pela percepção 
dos vestibulandos em relação à ética. 

• H8: os profissionais de contabilidade são mais percebidos como sendo do gênero 
masculino pelos vestibulandos. 
 
Para o levantamento das informações, utilizou-se como instrumento de pesquisa o 

fotoquestionário (Figura 1) testado e validado por Azevedo (2010). Segundo Martins e 
Theóphilo (2007), os levantamentos podem ser empregados com o propósito de identificar 
relações entre variáveis, o que é realizado neste trabalho.   
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         Legenda: MAS (Masculino); FEM (Feminino); POS (positivo) e NEG (Negativo) 

Fonte: Azevedo (2010). Imagens elaboradas pelo artista Alexandre Ostan 
Figura 1 – Imagens utilizadas na pesquisa 

 
A amostra considerada para este estudo é de natureza não probabilística, sendo 

composta por 807 estudantes de nove escolas públicas e privadas do ensino médio 
fundamental da cidade de Uberlândia/MG. Essa amostra corresponde a 3,22% da população 
de estudantes em Uberlândia, nesse nível escolar, que é de 25.049 matriculados no ensino 
médio, segundo dados da Secretária do Estado da Educação de Minas. As respostas foram 
coletadas entres os dias 03/09/2012 e 10/11/2012, durante as visitas realizadas às referidas 
escolas. 

Para testar a validade das hipóteses mencionadas anteriormente, foram realizados 
testes por meio de um software estatístico, adotando-se o nível de significância 0,05 (α = 
0,05). Os resultados são apresentados na seção seguinte. 

 
5  (RE)CONSTRUINDO O ESTEREÓTIPO DA PROFISSÃO CONTÁBIL 

Nesta seção, são apresentados os resultados do estudo. Inicia-se com os aspectos 
descritivos da pesquisa e, em seguida, são discutidas as representações sociais dos estudantes 
pesquisados acerca do profissional contábil.  

 
5.1. Aspectos Descritivos dos resultados 

Foram coletadas 822 respostas, no entanto, 15 foram excluídas por não conterem 
respostas às variáveis investigadas. Assim, a amostra ficou composta por 807 respondentes, 
sendo 476 (59%) do sexo feminino e 320 (39,7%), do sexo masculino. Onze respondentes 
(1,4%) não informaram o sexo. Quanto à faixa etária, 89,6% dos respondentes têm idade igual 
ou inferior a 18 anos. 

O foco da pesquisa, inicialmente, foram estudantes que cursavam o terceiro ano, pois 
esses já se encontravam no momento da escolha em qual curso superior ingressar. No entanto, 
73 respondentes (9,1%) estavam cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio, e os 
demais, 90,9%, estavam matriculados no terceiro ano. Quanto ao período de aulas, tem-se 



 11 

que: 76% dos pesquisados estudavam no turno da manhã; 17%, no turno da tarde; e 7%, no 
turno da noite. 

Questionados sobre a escolha profissional, a pesquisa aponta que: 43 alunos (5,3%) 
responderam que pretendiam cursar Ciências Contábeis; 686 (85%) apresentaram outras 
escolhas; e 78 vestibulandos (9,7%) ainda estavam indecisos, pois não informaram nenhum 
curso. O percentual de alunos que optaram pelo curso de Ciências Contábeis é bastante 
próximo à média das vagas ocupadas pelos estudantes de Ciências Contábeis no ensino 
superior (4,2%) conforme apresentado no Censo da Educação Superior (2010). 

A Tabela 1 apresenta o número de participantes, a média e desvio padrão obtido por 
cada uma das variáveis investigadas nesta pesquisa. 

 
Tabela 1 – Estatística Descritiva das Variáveis 

Categorias n Média Desvio Padrão 
Criatividade 799 0,32 0,835 
Dedicação aos estudos 797 0,82 0,475 
Trabalho em equipe 795 0,71 0,646 
Comunicação 793 0,68 0,623 
Liderança 803 0,78 0,491 
Propensão ao risco 800 0,27 0,863 
Ética 802 0,25 0,754 

 
Nota-se que as médias de todas as variáveis foram positivas, o que significa que as 

representações dos vestibulandos acerca dos profissionais da contabilidade são positivas para 
todas as variáveis pesquisadas. Esse resultado corrobora os achados da investigação de Leal et 
al. (2012) e, também, os achados de Azevedo (2010)  na pesquisa realizada junto à percepção 
pública. 

É oportuno ressaltar que as médias apuradas junto aos vestibulandos foram muito 
próximas às médias apuradas junto à percepção pública no estudo de Leal et al. (2012), porém 
foram superiores às médias apuradas junto aos estudantes de Ciências Contábeis em cinco das 
sete variáveis pesquisadas. Isso quer dizer que, apenas nas variáveis “Propensão ao risco” e 
“Ética”, os estudantes obtiveram médias superiores de 0,29 e 0,40, respectivamente. Sobre 
esse aspecto, é importante mencionar que os vestibulandos foram os respondentes que 
apresentaram a menor média para a variável “Ética”, sendo ainda essa variável a que obteve a 
menor média entre todas investigadas, conforme Tabela 1. Embora o resultado tenha sido 
positivo (0,25), o fato de ser a menor média demonstra que “Ética” não parece ser um dos 
atributos que represente, socialmente, a imagem do contador perante os vestibulandos. 
 
5.2. Representações Sociais do Profissional Contábil 

Para testar as hipóteses investigadas, os desenhos com características negativas foram 
identificados com o valor -1, os desenhos com características positivas, com o valor 1, e os 
desenhos neutros, com o valor 0. As médias da amostra foram testadas estatisticamente em 
relação a serem, ou não, diferentes de zero. A análise dos intervalos de confiança (assumindo 
95%) e dos Testes t mostra que existem diferenças significativas para todas as variáveis, 
conforme demonstra a Tabela 2. Dessa forma, as hipóteses H1, H2, H3, H4, H5, H6 e H7 foram 
rejeitadas.  

Por um lado, esses achados são convergentes aos resultados apurados por Azevedo 
(2010) e também por Leal et al. (2012), uma vez que, nesses estudos, todas as sete hipóteses 
também foram rejeitadas. Por outro lado, os resultados encontrados são contrários aos 
achados de outros estudos que pesquisaram a imagem do contador (PARKER, 2000; 
FRIEDMAN; LYNE 2001; DMINIK; FELTON, 2006; SUGAHARA; BOLAND, 2006; 
SCHLEE et al., 2007). 
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Tabela 2 – Teste-t de diferenças de médias para as categorias de análise  
Intervalo de confiança: 95% 

Categorias n Estatística t Sig.  (bicaudal) Diferença de média 
Inferior Superior 

Criatividade 798 10,967 0,000 0,324 0,27 0,38 
Dedicação aos estudos 796 49,020 0,000 0,824 0,79 0,86 
Trabalho em equipe 794 31,089 0,000 0,712 0,67 0,76 
Comunicação 792 30,962 0,000 0,685 0,64 0,73 
Liderança 802 45,055 0,000 0,781 0,75 0,81 
Propensão ao risco 799 8,807 0,000 0,269 0,21 0,33 
Ética 801 9,275 0,000 0,247 0,19 0,30 
      Teste-t bicaudal 
 

Não se pode afirmar, portanto, que os profissionais de contabilidade sejam 
estereotipados de maneira negativa, pela percepção dos vestibulandos, para as variáveis 
criatividade, dedicação aos estudos, trabalho em equipe, comunicação, liderança, propensão 
ao risco e ética, segundo a amostra do presente estudo, mas, sim, que a imagem é positiva e 
significativamente diferente de zero para todas elas. 

Esses resultados podem estar relacionados às inúmeras mudanças ocorridas na área 
contábil nos últimos anos, conforme comentado anteriormente, reforçando a ideia de que 
emerge um novo perfil para a profissão nesse novo contexto. As representações sociais 
dependem do contexto sócio-histórico (SPINK, 1993), portanto as mudanças contextuais 
ocorridas refletem-se na quebra de estereótipos tradicionais. Como Moscovici (1978) observa, 
as representações não se reduzem a opiniões de indivíduos, mas, sim, em uma rede de 
imagens.  
 
6 CONTADOR E CONTADORA, NÃO APENAS CONTADOR  

Para analisar o estereótipo quanto ao gênero, hipótese H8, utilizou-se o software 
Minitab versão 14, com a aplicação do teste qui-quadrado (X2). O teste permite testar a 
significância estatística entre distribuições de frequência de duas (ou mais) variáveis de 
escalamento nominal em uma tabulação cruzada, para determinar se há alguma associação 
entre as variáveis, ou seja, medir a probabilidade de as diferenças encontradas em dois grupos 
da amostra terem ocorrido devido ao acaso, partindo do pressuposto de que não há diferenças 
entre esses grupos na população em estudo (HAIR et al., 2010). 

Para a aplicação do teste do qui-quadrado (X2), as respostas foram reclassificadas, 
utilizando-se o número 1 para os desenhos masculinos e o número 0, para os desenhos 
femininos. Dessa forma, foi possível testar se os respondentes associariam a imagem dos 
profissionais da contabilidade ao sexo masculino ou feminino (oitava hipótese), conforme 
demonstra a Tabela 3.  

Tabela 3 – Teste de X2 para a percepção por gênero / Vestibulandos 
Categorias Gênero Observado Esperado Qui-quadrado Sig. 

Masculino 406 399,5 Criatividade 
Feminino 393 399,5 

0,2115 0,646 

Masculino 421 398,5 Dedicação aos estudos 
Feminino 376 398,5 

2,540 0,111 

Masculino 400 397,5 
Trabalho em equipe 

Feminino 395 397,5 
0,031 0,859 

Masculino 408 396,5 
Comunicação 

Feminino 385 396,5 
0,667 0,414 

Masculino 360 401,5 Liderança 
Feminino 443 401,5 

8,579 0,003 

Masculino 377 400,0 Propensão ao risco 
Feminino 423 400,0 

2,645 0,104 

Masculino 377 401,0 
Ética 

Feminino 425 401,0 
2,8721 0,090 

Fonte: elaborada pelos autores 
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Os testes revelaram, na representação social dos vestibulandos, a existência de 
estereótipo para a variável “liderança” associada ao gênero masculino (Tabela 3). Isso implica 
que, no que se refere à capacidade de liderar, os vestibulandos percebem os profissionais da 
Contabilidade como sendo do gênero masculino. Os estudos de Azevedo (2010) e Leal et al. 
(2012) também obtiveram estereótipos de gênero (masculino) para a variável liderança junto à 
percepção pública, o que vai ao encontro da literatura compulsada (MORGAN, 2004).   

Ao se analisar a questão gênero, mudanças nas representações sociais dos profissionais 
de contabilidade se evidenciam. Embora o estudo de Azevedo tenha encontrado evidências de 
que os profissionais da contabilidade são mais percebidos como sendo do gênero masculino, a 
relação não é estatisticamente significante para as variáveis “trabalho em equipe” e 
“comunicação”. Essas duas variáveis são, conforme a literatura de gênero (MORGAN, 2004), 
associadas ao gênero feminino, o que implica em mudanças quanto ao estereótipo do 
profissional contábil, tradicionalmente, estar associado ao masculino. 

Essas características são apropriadas para o atual contexto da profissão, em que a 
demanda por um profissional flexível, capaz de desempenhar variados papéis e com 
habilidades para lidar com contextos complexos e situações de incertezas cresce cada vez 
mais. Ainda, essas características se distanciam do perfil predominante do contador como 
profissional puramente técnico ou um guarda-livros (MIRANDA; ARAUJO; MIRANDA, 
2012; PIRES; OTT; DAMACENA, 2009), como no início da criação da profissão. 

Essa mudança é congruente com as mudanças no ambiente universitário.  As mulheres 
já são maioria em grande parte dos cursos de nível superior (BRASIL, 2008), inclusive, já em 
2008, o curso de Ciências Contábeis apresentava o percentual de 54,8% de mulheres. Essas 
mudanças vêm ocorrendo há algum tempo: em 1991, o percentual de estudantes do sexo 
feminino no curso de Ciências Contábeis era de, aproximadamente, 44%, atingindo 50% em 
2004, e 53%, em 2008, evidenciando uma inversão no gênero predominante na área contábil. 
Essa tendência ocorre também nas demais profissões, pois o gênero feminino ocupava, em 
2008, 54,6% das matrículas no ensino presencial (MIRANDA, 2011). Em 2010, o percentual 
de matrículas presenciais e a distância do gênero feminino atingiu 57%, conforme demonstra 
o Censo Nacional da Educação Superior. 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do entendimento de que o estereótipo de uma profissão é fruto das 
representações sociais e é capaz de influenciar as pessoas de diversas maneiras, inclusive, na 
escolha profissional de indivíduos que se preparam para ingressar no ensino superior, esta 
pesquisa se propôs a identificar as representações sociais de vestibulandos acerca do 
profissional contábil de modo a compará-las com o estereótipo do contador disseminado ao 
longo do tempo. Muitos estudos realizados mostram que o estereótipo típico dos profissionais 
da contabilidade retratava pessoas frias, indiferentes e impessoais, caracterizadas, 
predominantemente, por indivíduos do sexo masculino, conservadores e pouco flexíveis.  

Esta pesquisa alcançou o objetivo ao identificar uma possível quebra no estereótipo do 
profissional, a partir das representações sociais dos vestibulandos pesquisados. Essas 
representações sociais obtidas no momento de escolha profissional são importantes, visto que 
esses vestibulandos constituem uma nova geração, cuja visão de mundo difere de épocas 
anteriores. Supõe-se, então, que eles têm uma leitura contemporânea do mundo e possível de 
ser contrastada com pesquisas anteriores. 

Os resultados mostraram que os profissionais da contabilidade não são estereotipados 
de maneira negativa pelos vestibulandos para as variáveis criatividade, dedicação aos estudos, 
trabalho em equipe, comunicação, liderança, propensão ao risco e ética. Ao contrário disso, a 
imagem é positiva e significativamente diferente de zero para todas elas. Essa constatação 
inicial corrobora os achados de alguns poucos estudos realizados recentemente no Brasil 
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(AZEVEDO; CORNACCHIONE; CASA NOVA, 2008; MIRANDA; ARAUJO; MIRANDA, 
2012; AZEVEDO, 2010; LEAL et al. 2012;), mas se contrapõe a outras pesquisas realizadas, 
em que a imagem do contador era evidenciada de forma negativa (FRIEDMAN; LYNE, 
2001; HUNT et al., 2004; JEACLE, 2008, CARNEGEI NAPIER, 2010).  

Essa alteração nas representações sociais, identificada na mudança de resultados de 
pesquisas realizadas no início desse século acerca dos profissionais da contabilidade, aponta 
para o surgimento de um novo perfil profissional, o que é confirmado pelas profundas 
mudanças ocorridas na própria contabilidade, no mercado e na sociedade mais ampla, sendo 
esse fato, inclusive, confirmado pelo fenômeno da globalização e seus reflexos no âmbito 
contábil (padrões internacionais). 

Quando se separam as amostras para análise específica da questão “gênero”, depara-
se, ainda, com o estereótipo negativo para a variável “liderança”. Os vestibulandos, aqui 
entendidos como nova geração, percebem que a capacidade de liderança no campo da 
contabilidade está associada ao gênero masculino. Entretanto, o estudo mostra uma mudança 
significativa nas representações sociais por parte da nova geração e as gerações anteriores. 
Nos estudos realizados por Azevedo (2010) e Leal et. al. (2012) junto à percepção pública 
(em que foram entrevistados sujeitos de diversas idades no espaço público), o estereótipo de 
gênero (masculino) alcançava todas as sete variáveis (criatividade, dedicação aos estudos, 
trabalho em equipe, comunicação, liderança, propensão ao risco e ética).  

De acordo com Morgan (2004), o fato de associar “liderança” ao gênero masculino 
não é uma peculiaridade da área contábil. De qualquer sorte, a julgar pelo espaço que o 
gênero feminino vem conquistando ao longo do tempo na academia, é de se esperar que em 
alguns anos o estereótipo da profissão como atributo masculino será superado.  

A escolha profissional é um processo complexo para os jovens que finalizam o ensino 
médio, pois eles enfrentam uma situação de conflito, que envolve ansiedade e dúvidas, entre 
outros sentimentos nessa fase da vida. Ao escolher uma profissão, o jovem defronta com uma 
multiplicidade de fatores que intervém nessa decisão, incluindo seu reconhecimento pessoal, 
desejos da família e a sua participação na sociedade (SPARTA; GOMES, 2005).  

Esta pesquisa tem implicações práticas e teóricas. Quanto às práticas, o estudo 
contribui para o conhecimento acerca do profissional contábil, pois indica uma possível 
quebra do estereótipo tradicional, principalmente, quanto a gênero, o que pode influenciar na 
escolha profissional de indivíduos, bem como no próprio tratamento a eles dispensado pelo 
mercado de trabalho. Quanto às implicações teóricas, a pesquisa contribui por promover a 
reflexão sobre as representações sociais e seus impactos na construção da identidade e atuação 
do profissional contábil. 

Como principal limitação, aponta-se o fato de a amostra ser não probabilística e 
exclusiva da cidade de Uberlândia-MG, não podendo ser generalizada para outros contextos. 
Nesse sentido, novas possibilidades para pesquisas são apontadas: pesquisas que contemplem 
outras regiões brasileiras poderão auxiliar no entendimento da questão, bem como levantar 
outros aspectos relevantes às representações sociais dos contadores e das contadoras; estudos 
que se aprofundem nas questões de gênero, propiciando melhor entendimento acerca das 
mudanças apontadas nesta pesquisa e pelas estatísticas educacionais; pesquisas em outros 
contextos que investiguem a construção da identidade do profissional; pesquisas que 
comparem a imagem que o profissional tem de si com aquela construída socialmente; e 
estudos que investiguem os possíveis impactos advindos da adoção aos padrões internacionais 
de contabilidade na imagem dos profissionais da contabilidade no Brasil. 
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