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Com a globalização e as mudanças constantes no mercado de trabalho, as definições 

de carreira mudaram. As discussões advindas da temática escolha na carreira tem sido foco na 

atualidade. Em meados de 1960 a carreira era alinhada a um projeto de vida. Hoje a escolha 

na carreira está vinculada ao bem-estar profissional, em que o indivíduo almeja ter ao realizar 

tal escolha (Chanlat, 1995). Gatti e Nunes (2009) argumentam que “[...] desde a década de 

1980 a sociedade vem passando por transformações que alteraram as formas e as relações de 

trabalho nos diversos campos profissionais”. 

Andrade (2009, p. 15) apresenta que carreira é “[...] um ofício, uma profissão que 

apresenta etapas, uma progressão”. O progresso na carreira tem início no processo de escolha, 

no qual se decide qual profissão seguir. Escolher uma carreira em meio às mudanças do 

mercado não é fácil. Tal escolha envolve um processo com variáveis como: fatores 

psicológicos, familiares, educacionais, sociais e econômicos (Alves & Silva, 2008).  

Hoekstra (2011) argumenta, segundo a pesquisa desenvolvida por ele, que na 

atualidade, as pessoas participantes dessa pesquisa são gestores de suas próprias carreiras, elas 

escolhem sua profissão, de acordo com suas metas de vida. Silva (2015) apresenta que 

carreira compreende escolhas e decisões, e se as mesmas não forem acertadas, o indivíduo 

pode sofrer consequências negativas, como desmotivação, frustração, insatisfação. A autora 

ainda complementa que uma carreira influencia a vida do indivíduo, determinando posição 

financeira, status perante a sociedade, felicidade, etc. A decisão e planejamento da carreira 

com antecedência está associado a melhores decisões profissionais (Inkson et al., 2015; Silva 

& Silva, 2015). 

A discussão sobre a escolha da carreira em contabilidade torna-se relevante, 

principalmente, pelo aumento de matriculas no curso de Ciências Contábeis nacionalmente 

(Inep, 2013). Alguns estudos internacionais buscaram compreender quais os fatores, elegidos 

pelos estudantes, são relevantes na escolha da carreira na área contábil (Ahmed, Alam e 

Alam, 1997, Chen, Jones e Mcintyre, 2008 e Sugahara, Boland e Cilloni, 2008). Os resultados 

evidenciados no estudo de Chen et al. (2008) indicaram que a decisão da carreira em 

contabilidade está relacionada a fatores de mercado, principalmente, a empregabilidade. Os 

autores identificaram ainda que os fatores intrínsecos, não parecem influenciar a decisão. 

Neste cenário, considerando a expansão dos cursos de graduação em Ciências 

Contábeis, questiona-se o baixo nível da qualificação educacional dos estudantes nessa área 

(Chen et al., 2008). Assim, torna-se relevante pesquisar a carreira docente em contabilidade, o 

professor é considerado ator importante no processo ensino aprendizagem. 

No que tange a carreira docente, a expansão e evolução do ensino superior mudou o 

perfil destes profissionais. Paz (2014) considera que a regulamentação da legislação brasileira, 

como a Constituição de 1988 e a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Ldben) nº 

9.394/96 impactaram a carreira docente, instaurando um novo cenário para os profissionais da 

educação. O autor complementa que tais profissionais passaram a reivindicar mudanças nos 

processos educativos e melhorias das condições de trabalho.  

Em relação ao ensino superior, antes da sua regularização, para atuar no processo de 

aprendizagem bastava ter graduação para um indivíduo ser considerado professor 



universitário, e o motivo era claro, não havia profissionais qualificados (Severino, 2008). A 

Ldben nº 9.394/96 impulsionou à qualificação dos magistrados, e consequentemente a maior 

procura da carreira professor (Paz, 2014). Porém, com o passar do tempo a procura de jovens 

pelo ingresso na profissão tem sido menor. (Gatti et al, 2009).   

Outra mudança trazida pela Ldbeb nº 9.394/96 foi a reformulou o sistema educacional 

nacional e contribuiu significativamente para a expansão e relevância do ensino superior no 

Brasil (Celerino, Pereira, 2008; Trevisol, Trevisol, Viecelli, 2009). Os reflexos da nova 

legislação impulsionaram o número de matrículas do ensino superior. No ano de 1970, os 

cursos de graduação tinham cerca de 300 mil alunos inscritos. Em 2013 (última estatística 

apresentada pelo Censo da Educação), o número de inscritos em cursos de graduação era de 

aproximadamente sete milhões (Inep, 2013). 

A expansão do ensino superior no Brasil não foi diferente para o curso de Ciências 

Contábeis. Em 1991, os levantamentos apresentavam 262 cursos, enquanto em 2016, de 

acordo com a Plataforma eMEC, há 1.378 cursos de graduação ativos registrados, entre 

instituições privadas e públicas. (Inep, 2013; eMEC, 2016). Houve também a ampliação da 

pós-graduação, que na década de 1970 possuía apenas um curso, e em 1990 com tal expansão 

do ensino superior houve a implantação de mais programas de pós-graduação na área. 

Atualmente, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) no Brasil há 25 programas de mestrado, sendo cinco deles profissional, e 11 

programas de doutorado em ciências contábeis (Capes, 2016). 

Neste contexto, é relevante mencionar que os programas de pós-graduação stricto 

sensu propiciam a formação de futuros (e atuais) professores de Contabilidade. A limitação 

refere-se que os cursos de mestrado e doutorado priorizam a pesquisa em detrimento da 

formação didática. Nganga, Botinha, Miranda e Leal. (2016) realizaram um estudo sobre os 

componentes ligados à formação pedagógica presentes nos cursos de mestrado e doutorado 

em Ciências Contábeis do Brasil, e identificaram que é baixo o número de disciplinas ligadas 

à formação de professores oferecidas por estes cursos, tendo em vista que, de 402 disciplinas 

ofertadas nos programas de pós-graduação em Ciências Contábeis, somente 14 (3,48%) 

estavam relacionadas à formação pedagógica, constatando o foco dos programas nas 

pesquisas. Nota-se que apesar de a expansão ter impulsionado a pós-graduação, a mesma na 

área contábil possui falhas quanto a formação docente. Miranda, Casa Nova e Cornacchione 

Júnior (2013) argumentam que uma dificuldade da carreira docente em contábeis é a falta de 

preparo para o exercício da docência. Não há preparo didático pedagógico na pós-graduação, 

o que aumenta as dificuldades dos docentes ao entrarem em sala de aula (Araújo, Lima, 

Oliveira & Miranda, 2015). 

Estudos evidenciam a baixa qualificação docente no curso de Ciências Contábeis, 

devido deficiências em sua formação, ocasionando a falta de preparo para a docência (Nganga 

et al., 2016; Araújo et al.,2015). Importante destacar, as particularidades existentes na área, a 

contabilidade é uma ciência social aplicada muito dinâmica, que muda constantemente, o que 

exige mais do professor da área (Lemes & Carvalho, 2010). A adoção das International 

Financial Reporting Standards (Ifrs) a partir de 2008 internacionalizou a contabilidade, as 

normas se alteram e os profissionais precisam se atualizar para repassar aos alunos as 

atualizações.  

As normatizações impulsionaram a educação, consequentemente a carreira docente. 

Tardiff e Lessard (2012) salientam que à docência tem posição de destaque na sociedade pelo 

grande número de professores atuantes, o que reflete sua importância na economia. Porém, 

tem sido desvalorizado e desprestigiado diante da sociedade (Maioli, 2004). Mesmo sendo 

uma profissão com expressivo número de profissionais, o Ministério da Educação (Mec, 

2007) constatou a falta de professores no mercado de trabalho. A escassez de docentes está 

relacionada  a desvalorização da carreira, da imagem do professor, a falta de incentivos do 



governo, a falta de preparação, a baixa remuneração e o aumento da violência em sala de aula 

(Kozelski, 2014). 

 Neste contexto, diante dos desafios apresentados referentes à carreira docente e as 

fragilidades evidenciadas na formação docente em contabilidade, a presente pesquisa visa 

identificar os fatores que levam um profissional da área contábil escolher a carreira docente.  

A tese visa responder: O que leva um profissional escolher a carreira docente na área 

contábil?  

A amostra do estudo será composta por professores do curso de Ciências Contábeis, 

atuantes em instituições de ensino localizada na região Sudeste. A escolha da região sudeste 

foi motivada pela grande parcela de graduações presenciais (45,4%). A população desta 

pesquisa é composta por docentes de 27 cursos de graduação em ciências contábeis nesta 

região (eMEC, 2016). A coleta de dados será realizada por meio de um questionário que visa 

mediar à auto-eficácia, testado e validado por Teixeira (2002). 

Para Teixeira (2002) a formação de interesse e metas de um indivíduo está diretamente 

relacionado com o sentimento de auto-eficácia. A escolha da carreira é influenciada pela 

eficácia, já que indivíduos possuem a pré-disposição a escolher atividades que tem mais 

aptidão (Lent, Brown & Hackett, 1996). Neste sentido, uma das maneiras de se escolher uma 

carreira é a explorando, sendo em busca de informações sobre o trabalho a ser exercido na 

profissão, locais de trabalho, contato com profissionais já na área, procura de estágios na área 

de desejo, ou cursos que facilitem a inserção nesse trabalho (Teixeira,2002). 

Segundo Teixeira e Gomes (2005 p.327) a escolha da carreira é definida como “a 

capacidade que um indivíduo tem de identificar seus interesses dentro da profissão, 

estabelecer objetivos profissionais que espera alcançar e traçar uma estratégia de ação 

coerente com esses objetivos”. O sucesso da escolha profissional pode ser medido pela 

realização profissional. Silva (2015) relata que a realização profissional reflete diretamente o 

preenchimento das necessidades básicas das pessoas em relação ao trabalho.  Sendo que a 

mesma está relacionada com as crenças do indivíduo sobre sua carreira e as metas 

inicialmente estabelecidas sobre ela.  

A realização na profissão é uma avaliação do status de carreira da pessoa, onde-se há 

uma avaliação se as metas foram alcançadas. Tal status pode ser alterado conforme os eventos 

que ocorrem ao longo da vida (Silva, 2015). Greenhaus, Callanan e Kaplan (1994) apresentam 

que as metas objetivas estabelecidas pelos indivíduos contribuem para o alcance da satisfação 

profissional. E a falta de meta, faz com que o profissional não consiga executar seu plano de 

carreira, gerando expectativas negativas e desmotivação profissional (Teixeira & Gomes, 

2005).  

O suporte teórico utilizado nesta pesquisa para responder o que leva um profissional a 

escolher determinada profissão, é a Teoria Sócia Cognitiva da Carreira (TSCC), criada para 

explicar e prever as maneiras pelas quais os indivíduos formam interesses de carreira, definem 

metas, e persistem no ambiente de trabalho (Lent, Brown & Hackett, 2002). Tal teoria tem 

sido explorada por algumas áreas (psicologia, educação), e é considerada a mais adequada 

para entender a escolha por determinada carreira (Leal, 2013).  

O modelo TSCC descreve o processo pelo qual as crenças de auto-eficácia e 

expectativas influenciam nos interesses de carreira (Lent et al., 2002). A Figura 1 é 

apresentada por Lent, Brown e Hackett (1994), em seu estudo precursor, evidenciando as 

variáveis que influenciam nas expectativas de auto-eficácia.  

 



 
Figura 1 Teoria Sócio Cognitiva da Carreira 

Fonte: Lent et al. (1994, p. 37) 

Para Lent et al. (2002) o homem é resultado do ambiente em que vive, sendo que o 

ambiente tem influência direta no comportamento humano. Silva (2010, p. 6) apresenta que 

“as atribuições pessoais são estados internos cognitivos e afetivos, bem como as 

características físicas, enquanto os fatores ambientais são considerados nos contextos sociais, 

familiares e educacionais”. Lent et al. (2002) apresentam que o ambiente em que o indivíduo 

vive, possui influencia na sua escolha.  

 Conforme Lent et al. (1994) a auto-eficácia e as expectativas de resultados fazem parte 

do desenvolvimento da carreira, onde o indivíduo é capaz de executar a agência humana. Para 

Silva (2010, p. 9) “a auto-eficácia refere-se à crença do indivíduo acerca da sua capacidade 

para organizar e executar cursos de ação necessários para obter determinado tipo de 

desempenho”. Já a expectativa de resultados é apresentada como crenças das expectativas de 

determinado comportamento (retorno financeiro, satisfação) (Bandura, 1986). Para Lent et al. 

(2002) a auto-eficácia tem a ver com crenças das capacidades do próprio indivíduo, já as 

expectativas de resultados envolvem a imaginação das consequências. 

No contexto de influencias há os interesses, as metas, e as ações. Lent et al. (2002) 

apresentam que tais variáveis são diretamente influenciadas por crenças de auto-eficácia e 

expectativa de resultados. Para Ourique (2010) as metas são organizadas pelos indivíduos, e 

quanto mais próximas a realidade, mais fácil de realizá-las, sendo que as mesmas são o 

controle do indivíduo sobre o seu comportamento. Já o interesse é quando a pessoa tem 

intenção de fazer algo, e faz planos para alcançá-los. As ações estão ligadas as metas e 

interesses, quanto maior for o esforço empenhado em metas, e interesses, maior serão os 

resultados da ação do indivíduo. (Ourique, 2010).  

Para Lent et al. (1994) auto-eficácia é a variável que exerce influência direta nas 

escolhas profissionais. Nunes e Noronha (2008) apontam que a auto-eficácia confirma a tese 

de que uma pessoa se envolve nas atividades em que anteriormente acreditava conseguir ter 

um bom desempenho nela. Assim, com o suporta da TSCC, apresente pretende identificar o 

que leva profissionais escolherem a profissão docente na área contábil.  

Estudar a carreira docente tem sua relevância, Kozelski (2014) apresenta que sem a 

profissão docente, o futuro da nação é inserto. Para Gatti et al. (2011, p. 11) “a importância 

dos professores para a oferta de uma educação de qualidade para todos é amplamente 

reconhecida”. Este estudo é importante pelo fato do ensino no Brasil ter passado por muitas 

alterações ao longo do tempo, como a criação de normatizações, e regulamentações da área. 

Sendo interessante visualizar se tais alterações tiveram relação com a escolha da carreira. 

Justifica-se investigar docentes na área contábil pela expansão dos cursos de Ciências 

Contábeis, bem como os problemas enfrentados com a ausência da formação docente na área 

e outros fatores como: a desmotivação dos alunos, salas de aula muito numerosas e falta de 

tempo livre em meio a muitos trabalhos administrativos (Araújo et al, 2015; Miranda et al., 

2013). Tal situação afeta diretamente a profissão docente e requer atualização constante por 



parte dos professores, tornando a tarefa docente cada vez mais complexa (Miranda et al., 

2013). 
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