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RESUMO 

Investigou-se neste estudo descritivo, com abordagem qualitativa, a percepção de discentes do 

curso de Ciências Contábeis em relação aos estereótipos relacionados à imagem da mulher 

contadora. Buscou-se, também, (i) identificar a possível (in) existência de estereótipos 

negativos em relação à mulher contadora, e (ii) descrever a percepção destes em relação a 

questões que retratam as dificuldades encontradas pela mulher no mercado de trabalho. 

Constatou-se que, no imaginário coletivo, os discentes – de ambos os gêneros - estereotipam 

positivamente as mulheres contadoras, com qualidades como: sensibilidade, educação, 

organização, honestidade, comprometimento, compreensibilidade, dedicação, paciência, 

criatividade, eficiência, competência interesse, disciplina, clareza, inteligência, flexibilidade, 

versatilidade, percepção aguçada, dinamismo e neutralidade. Quanto às dificuldades as 

próprias discentes consideram que enfrentam restrições de gênero e sofrem preconceitos 

devido à sua condição feminina e que a sua dupla jornada influencia seu desempenho, opinião 

que não é confirmada pelos homens, que apontam, entretanto, que a maternidade influencia na 

disputa de vagas no mercado de trabalho. A percepção de que a mulher recebe remuneração 

mais baixa que os homens é consensual quando considerado o gênero dos respondentes. Por 

fim, confirma-se a inexistência de preconceito quanto à capacidade de atuação profissional, 

mas, se destaca a provável aptidão das mulheres, na opinião masculina, para atividades 

rotineiras. A mulher procura empregos que lhe proporcione maior estabilidade; é mais 

criteriosa ao assumir riscos, além de ser mais disciplinada em atividades rotineiras. 

 

Palavras-chave: Gênero; Estereótipos; Teoria das Representações Sociais; Imaginário 

coletivo. Contabilidade. 

 

Área Temática: Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC). 

1 INTRODUÇÃO 

Registros arqueológicos indicam que a contabilidade surgiu nos primórdios da 

civilização, há cerca de 8.000 anos A.C., mas não há registros que identifiquem à época e ao 



 

 

longo de sua evolução a presença da figura feminina (Pinto, 2002). Possivelmente esta 

ausência torna-se um dos fatores que fez da contabilidade uma profissão masculinizada por 

tanto tempo, pois o homem criou e foi figura predominante na história da sua evolução. 

(IBRACON, 2012). Estevens e Neto (2015) explicam que referências à figura de contador 

comumente associam essa atividade profissional ao gênero masculino. 

É preciso destacar, contudo, o crescimento da participação da mulher na profissão 

contábil: o próprio Conselho Federal de Contabilidade (CFC) afirma que, no Brasil, as 

mulheres ocupam quase metade das vagas em contabilidade e a tendência é que se igualem 

aos homens no setor. (CFC, 2013). Também Estevens e Neto (2015, p. 20) destacam a 

ascensão profissional da mulher contadora e asseguram que as mesmas tiveram seu 

posicionamento consolidado “talvez mais a partir dos anos oitenta”, destacando, contudo que 

“estão longe, mas ainda não totalmente eliminados, os (muitos) entraves que lhes foram 

postos devido a preconceitos culturais e sociais existentes”. 

Apesar de ressaltar o crescimento da mulher no mercado de trabalho, De Luca, 

Gomes, Corrêa e Domingos (2011) citam que sua constante luta pela igualdade de gêneros 

ainda persiste, mas registram que as diferenças, tornam-se menos perceptíveis ao longo dos 

anos. De forma análoga, Batista (2014) explica que essa carreira, ainda dominada pelos 

homens, apresenta forte avanço feminino nos últimos 20 anos, e que a tendência é de 

predomínio já na próxima década devido à exigência de formação superior. 

Em muitas profissões, a mulher sofre com a desigualdade de gêneros. Brighent, 

Jacomossi e Silva (2015) constataram o predomínio do gênero masculino em cargos mais 

elevados e explicam que a mulher mesmo dispondo do mesmo grau de escolaridade, idade e 

tempo na empresa, e mesmo quando exposta aos mesmos desafios recebe salário inferior 

àqueles pagos aos homens. Discussões envolvendo as questões de gênero apontam que o 

prestígio de uma profissão diminui quando o percentual de posições ocupadas por mulheres 

aumentam (Lemos Junior, Santini & Silveira, 2015). 

No Brasil, o processo de feminização das profissões está sendo investigado, mas 

poucos estudos são realizados na área contábil concluindo-se que investigações de gênero 

ainda não são suficientes (Lemos Júnior, Santini, & Silveira, 2015; Silva, Anzilago & Lucas, 

2015). Em âmbito internacional Young (2015) elenca estudos e autores diversos que discutem 

sobre o tema, enumerando, inclusive, características e estereótipos atribuídos ao gênero. 

A necessidade de realizar pesquisas no Brasil que abordem essa temática já era 

enfatizada em 1994, por Costa e Sardenberg, ao argumentarem que se internacionalmente já 

não se questiona a relevância científica e social desses estudos, no Brasil estes são 

relativamente recentes e ainda não de todo consolidados. Essa opinião é mantida pelas autoras 

após dez anos de estudo, conforme relatam em investigação sobre a teoria e a práxis 

feministas na academia. (Costa & Sardenberg, 1994; 2014). 

Embora estudos sobre gênero apontem o desprestígio da profissão quando esta é 

exercida por mulheres, sob o contexto das representações sociais, no imaginário coletivo a 

mulher contadora é vista com um preparo maior para atendimento ao cliente, visto que o 

mesmo precisa de atenção com maior minuciosidade, zelo e servilidade, características que 

são encontradas com mais naturalidade no sexo feminino (Lemos Júnior, Santini & Silveira, 

2015). As mulheres possuem capacidades de observação e questionamentos diferentes dos 

homens, sendo que estas características positivas levam ao “bom funcionamento do mercado, 

pois são novas maneiras de enxergar os problemas vividos”. (CFC, 2016). 

Em um cenário geral e profissional onde o gênero masculino ainda possui maior 

evidência que o feminino em posições hierárquicas (Hooks & Cheramy, 1994; Hull & 

Umansky, 1997 e níveis salariais (DIEESE, 2014; Brighenti, Jacomossi e Silva (2015), 

investigou-se a percepção de discentes do curso de Ciências Contábeis em relação aos 



 

 

estereótipos relacionados à imagem da mulher contadora, a fim de responder ao 

questionamento: Como a mulher contadora é estereotipada por discentes do curso de Ciências 

Contábeis de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública federal de Minas Gerais? 

Considerando que os estereótipos negativos contribuem para a falta de oportunidade 

no desenvolvimento da carreira para as mulheres (Hymowitz, & Schellhardt, 1986); que no 

campo contábil as mulheres têm se destacando profissional e socialmente; que há certa 

neutralidade na estereotipagem de contadores em geral por discentes (Leal, Miranda, Araújo 

& Borges, 2014), busca-se proporcionar uma contribuição adicional à temática, especialmente 

porque os resultados apontarão a opinião de discentes de ambos os gêneros, especificamente, 

em relação à mulher contadora, apontando como os aspirantes a contadores se percebem. 

Este artigo encontra-se estruturado em três seções, além desta introdução. A primeira 

seção aborda o referencial teórico que se propõe a abordar as relações de gênero e a mulher no 

contexto da profissão contábil. Na segunda seção expõem-se os delineamentos metodológicos 

para coleta de dados. Na terceira seção apresenta-se a análise dos resultados. Por fim, são 

apresentadas as considerações. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nessa seção são apresentadas algumas discussões sobre a evolução da mulher no 

mercado de trabalho inserindo na discussão a evolução da mulher no âmbito da contabilidade. 

Aborda-se também a teoria das representações sociais com enfoque na estereotipagem do 

contador e a imagem da mulher contadora e a mulher na contabilidade. 

 

2.1 Evolução da mulher no mercado de trabalho e na profissão contábil 

Historicamente, desde os primórdios das relações humanas a mulher era vista como 

escrava do lar e do homem, a quem devia obediência e obrigação de servir constantemente 

(Shorter, 1976; Rochadel, 2007). Hábitos ancestrais confinaram a atividade das mulheres ao 

espaço do lar com diferentes funções: enquanto solteira auxiliava a mãe nos afazeres 

domésticos e, se casada, se reportava exclusivamente ao marido, cuidando deste e dos filhos. 

(Estevens & Neto, 2015). Somente na Idade Moderna com o desenvolvimento industrial e 

redução das manufaturas, a partir do Século XVIII, é que se registra a entrada da mulher no 

mercado de trabalho. (Shorter, 1976; Estevens & Neto, 2015). 

Mais tarde outros fatos históricos marcaram a progressão da mulher no mercado de 

trabalho: no ambiente de escassez de mão de obra masculina decorrente da I e II Guerra 

Mundial a mulher, que até então era responsável pelas atividades do lar, foi obrigada a 

assumir a responsabilidade de garantir o sustento para sua família, preenchendo os postos de 

trabalho esvaziados. (Araújo, 2004; Querino, Domingues & Luz, 2013; Oliveira, Boniatt et al. 

2014). Com o término da guerra e a impossibilidade de retorno ao trabalho de expressiva 

parcela dos homens, devido à mortes e mutilações, as mulheres passaram a ser responsáveis, 

definitivamente, pelos negócios da família e por ocupações outrora atribuídas aos homens 

para garantir o sustento do seu lar. (Probst; 2007; Simões & Hashimoto, 2012). 

No Século XIX, o capitalismo, intensificou a mão de obra feminina nas fábricas e 

enfatizou a luta por direitos e salários iguais aos dos homens, visto que as condições de 

trabalho eram as mesmas. (Lima, 2009). Nesse novo cenário, onde as mulheres buscavam 

superar as barreiras do preconceito e conquistarem seu espaço, a sociedade passou a admitir 

sua capacidade intelectual, que progrediu de um ser visto como incapaz para “chefe de 

família, prefeita, governadora e tem tido seus horizontes cada vez mais ampliados”. (Matos & 

Gitahy, 2007, p. 75), confirmando sua capacidade de assumir qualquer atividade desenvolvida 

pelo homem (Probst, 2007). 



 

 

Com a crescente participação da mulher no mercado de trabalho as leis foram sendo 

adaptadas à essa nova realidade (Bryant, 2015), mas não foram suficientes, de acordo com 

Boniatti et al (2014, p. 21), para reduzir as dificuldades que a mulher sempre encontrou, 

especialmente com relação à remuneração: paga-se menos às mulheres “mesmo 

desempenhando funções idênticas aos homens e cumprindo a mesma carga horária [...]”. Os 

preconceitos e a discriminação mantiveram o feminino em desvantagem, com percepção de 

menores salários, maior dificuldade de integração e de ascensão profissional (Estevens & 

Neto, 2015). Silva (2006) também discute essa questão e explica que o tempo dedicado pela 

mulher ao trabalho ou profissão e, por consequência, o tempo dedicado à busca pela ascensão 

profissional é menor que aquele dedicado pelo homem, não por desinteresse, mas, devido à 

sua dupla jornada de trabalho. Madalozzo, Martins e Shiratori (2010) esclarecerem que os 

modelos econômicos direcionados ao mercado não conseguem explicar essas diferenças de 

remuneração e promoção envolvendo homens e mulheres sem considerar a hipótese sobre 

suas preferências individuais e os objetivos da família. 

A partir da década de 1990, a mulher, cuja frequência nas instituições de ensino 

superior supera a frequência masculina, passa a ocupar mais espaço no mercado de trabalho: 

“tradicionalmente, elas têm grau de escolaridade maior”, apesar de que “o homem, por sua 

vez, se inicia mais cedo no mercado de trabalho, impossibilitado, muitas vezes, de concluir os 

estudos”. (Mota & Souza, 2013, p. 5). Ainda, conforme explicam as autoras “O que faz a 

diferença no mercado de trabalho é que as organizações buscam profissionais que saibam 

lidar com situações que envolvem emoções e sensibilidade, características, em sua maioria, 

exclusivas das mulheres”. O fator escolaridade, como explicação para o aumento da 

participação feminina nos postos de trabalho, é destacado por Matos e Machado (2006) ao 

afirmarem que desde 1979, as mulheres apresentam sistematicamente mais anos de estudo em 

relação aos homens. 

No contexto da contabilidade, a evolução da mulher, também é uma realidade, embora 

não tenham sido observados estudos que apresentem ou associem a historiografia acerca da 

gênese da contabilidade, no Brasil, e a inserção da mulher brasileira na profissão contábil em 

momentos anteriores à instituição do ensino contábil em nível superior. Mota e Souza (2013) 

e Diniz (2014) citam algumas mulheres que se destacam na área contábil, por terem sido as 

pioneiras em cada uma das realizações: (1) Maria Divina Nogueira Sanches, em 1947, foi 

primeira mulher a obter o registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade de Minas 

Gerais (CRCMG) como bacharel em Ciências Contábeis, na cidade de Belo Horizonte; (2) 

Cecília Akemi Kobata Chinem foi a primeira mulher a se titular como doutora em 

contabilidade em 1986; e (3) Maria Clara Bugarim foi eleita a primeira mulher presidente do 

Conselho Federal de Contabilidade em 2006, permanecendo por dois mandatos; atualmente, é 

presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon). 

Sobre o crescimento da atuação feminina na esfera contábil, a escolaridade também é 

apontada como uma das razões. Cappellin (2008) observa o aumento no número de mulheres 

que obtêm diplomação universitária, possibilitando a ampliação de sua presença na economia, 

enquanto que Pires, Lucas, Andrade, Amorim e Fischer (2010) reconheceram o 

desenvolvimento de ações, por parte das organizações, para a atração e a retenção de 

mulheres em seus quadros funcionais. 

Vê-se a evolução quantitativa de contadores com registros ativos no Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC), nos últimos onze anos, na Tabela 1. Nota-se a evolução constante e 

considerável da mulher na profissão contábil, principalmente, a partir do ano de 2010. Em 

2009 havia 88.797 mulheres com registro ativo e em 2010 esse número subiu para 130.540 

profissionais, mantendo-se em mais de uma centena a partir de então (CFC, 2016). A variação 



 

 

absoluta e relativa entre os gêneros deixa ver que em 2015, o quantitativo de mulheres, 

praticamente se equipara ao quantitativo de homens contadores. 

 

Tabela 1. Posição anual do quantitativo de contadores com registros ativos no Conselho 

Federal de Contabilidade 

Ano 
Gênero 

Total geral 
Variação 

Masculino Feminino Absoluta Relativa 

2004 104.978 61.692 166.670 43.286 26% 

2005 115.512 74.291 189.803 41.221 22% 

2006 119.846 79.825 199.671 40.021 20% 

2007 123.173 82.551 205.724 40.622 20% 

2008 127.594 85.433 213.027 42.161 20% 

2009 130.239 88.797 219.036 41.442 19% 

2010 161.850 130.540 292.390 31.310 11% 

2011 161.064 129.144 290.208 31.920 11% 

2012 162.928 129.758 292.686 33.170 11% 

2013 168.573 135.669 304.242 32.904 11% 

2014 174.819 142.469 317.288 32.350 10% 

2015 183.889 155.235 339.124 28.654 8% 
Fonte: CFC (2016). 

 

A mulher contadora atua em diferentes áreas da contabilidade, exercendo sua profissão 

como sócias de empresas contábeis, ou alocadas em escritórios de contabilidade como 

funcionárias, na controladoria, consultoria, contabilidade geral, em setores diversos como o 

setor financeiro, a área tributária ou em custos e orçamentos. (Mota & Souza, 2013). Destaca-

se, ainda, sua atuação na área pública e na docência. Essa diversificação comprova a 

amplitude das possibilidades de trabalho oferecida pela profissão contábil. 

 

2.2 Estereótipos do profissional contábil sob o contexto das representações sociais 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) teve seus estudos originados a partir do 

conceito de representação coletiva. O termo – representação coletiva – foi criado pelo 

sociólogo Émile Durkheim, em 1912, e resgatado em 1961 pelo sociólogo Serge Moscovici 

como representações sociais. Moscovici (1961) conceituou as representações sociais como 

sendo o conhecimento e a imagem social construída de maneira diversificada de acordo com a 

inscrição social, cultural e religiosa de cada indivíduo que a compõe, sendo caracterizada pelo 

conhecimento informal que foge do âmbito científico. “Determinam o campo das 

comunicações possíveis, dos valores ou das ideias compartilhadas pelos grupos e regem, 

subsequentemente, as condutas desejáveis ou admitidas”. (Moscovici, 1978 apud Alves-

Mazzotti, 2008, p. 63). 

Trata-se de um conhecimento informal desenvolvido de forma individual ou coletiva 

para estabelecer posições sobre determinado tema em questão, transformando-se em uma 

realidade social (Jaspers & Fraser, 1984). Sêga (2000) considera que o conceito de 

representações sociais apresenta-se como uma maneira de interpretar e pensar a realidade 

social cotidiana. Fagundes (2009) destaca, contudo, a dificuldade em atribuir às 

representações sociais um conceito específico, por se tratar de uma teoria em constante 

transformação que abrange uma série de conceitos que varia de acordo com o meio inserido. 

Ao longo dos anos, outros pesquisadores teceram contribuições relevantes à TRS, 

destacando-se Jodelet (1990) que se propôs a compreender como a significação é conferida ao 

objeto ou indivíduo representado, como a representação criada é utilizada como um sistema 

de interpretação do universo social, como ocorre sua integração num sistema de recepção e, 



 

 

também, como influencia e é influenciada pelos elementos com os quais interage. Não 

obstante as representações sociais serem consideradas como uma teoria que inclui mais que 

‘opiniões sobre’ ou ‘imagens de’ (Alves-Mazzotti, 2008), Menin (2006), considerar existir 

uma ‘zona muda’ com espaços de representações que “não se revelam facilmente nos 

discursos diários [...], pois não são adequadas em relação às normas sociais vigentes”, 

destacando que os estereótipos negativos e os preconceitos incluem-se nesta categoria. 

No universo da contabilidade, ao longo dos anos de exercício profissional foram sendo 

atribuídos ao contador alguns estereótipos construídos socialmente e verifica-se que não há 

um consenso entre seus resultados: alguns apontam uma imagem positiva do contador e 

outros evidenciam o contrário. Dias e Martins (2005) estereotipam o contador como “um ser 

misterioso”, mas que é de confiança do proprietário ou acionista, burocrático e revestido de 

idoneidade, sabe o custo de tudo e é visto como aquela pessoa que sempre pode “dar um 

jeitinho”. Leal, Miranda, Araújo e Borges (2014) apresentam uma imagem positiva 

estereotipando o contador como criativo, dedicado aos estudos, capaz de trabalho em equipe, 

com habilidades de comunicação, liderança e propensão ao risco e ética. 

Concordando parcialmente com o estudo citado no parágrafo anterior, Splitter e Borba 

(2013) concluíram que o contador possui alguns aspectos positivos e outros negativos: o 

contador é visto como metódico, matemático, rotineiro, exato, preciso e nota-se ausência de 

algumas características como espontaneidade, criatividade, atrativo, fascinante, inovador e 

intuitivo. Longo, Meurer e Oliveira (2014) confirmaram que o contador é visto como 

metódico e conservador e os pontos menos positivos estão relacionados à criatividade, 

propensão ao risco e liderança. 

A percepção que se tem do outro é subjetiva e, muitas vezes, distante da realidade 

objetiva, contudo é importante para o estudo do comportamento humano, já que os indivíduos 

comportam-se com base em suas percepções da realidade (Robbins, 2005). Sob o contexto da 

TRS e dada a crescente participação da mulher na profissão contábil a investigação sobre a 

estereotipagem relacionada a gênero aponta que a contabilidade é considerada uma profissão 

masculina na percepção pública (Leal et al, 2014). 

Em âmbito internacional, Broadbent (1998) explica que sob o enfoque de gênero as 

pesquisas em contabilidade apontam que qualidades como abstração, aptidão quantitativa, 

objetiva e lógica e outras como perfil autônomo, auto-interesse e orientação para resultados 

sao tipicamente associadas ao masculino. Young (2015) elenca estudos diversos em 

contabilidade que investigam as qualidades associadas com masculino, não o homem ou 

homens, e que podem ser exercidas, tanto por mulheres quanto por homens. Também Nelson 

(2006) cita como características relacionadas ao gênero qualidades como a objetividade, a 

quantificação, a neutralidade, a abstração, eficiência e autonomia como valores masculinos. 

Pesquisas nacionais apontam a existência de estereótipos em relação à imagem da 

mulher contadora e Lemos Júnior, Santini e Silveira (2015) atribuem-se à mulher contadora 

melhor preparação para as atividades operacionais da área, por estas serem mais detalhistas e 

dóceis do que o homem. No estudo de Lemos Júnior, Santini e Silveira (2015, p. 76) as 

mulheres contadoras foram estereotipadas como sendo “detalhistas, cuidadosas, delicadas e 

sensíveis [...] são frágeis e ‘moles’”. Os homens “foram descritos como sendo generalistas e 

incapazes de lidar com pessoas, fortes fisicamente e menos cuidadosos com suas atividades”. 

A docilidade, vista como uma imagem positiva no estudo dos autores retro 

mencionados, é citada, também, em reportagens que atribuem à mulher características 

similares como sensibilidade, além de percepção aguçada e versatilidade que tornam seu 

trabalho mais harmonioso, melhoram seu desempenho e, também apontam que elas tratam os 

assuntos de forma mais organizada e detalhada. (Ruas, 2014). Para o CFC o trabalho feminino 

se caracteriza pela proximidade com a clientela e domínio de múltiplas tarefas simultâneas: a 



 

 

mulher sabe ouvir e é sensível na forma de interagir. Numa compilação de entrevistas com 

diversas contadoras o CFC destaca outras características femininas como visão sistêmica, 

capacidade de análise e de gerenciamento de conflitos. (CFC, 2014). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo, com abordagem qualitativa, investigou a percepção de discentes do curso 

de Ciências Contábeis, de uma IES pública federal de Minas Gerais, em relação aos 

estereótipos relacionados à imagem da mulher contadora. É um estudo descritivo quanto aos 

objetivos, posto que a partir das percepções dos discentes apenas descreveu-se imagem 

atribuída à mulher contadora, considerando o imaginário coletivo da população investigada. 

Quanto aos procedimentos para coleta de dados foi realizado levantamento, do tipo 

survey, com 168 (cento e sessenta e oito) discentes matriculados no primeiro semestre de 

2016, do curso de graduação em Ciências Contábeis, em um campus fora de sede da IES onde 

o estudo se realizou. O retorno foi de 117 (cento e dezessete) respostas válidas, o que equivale 

a aproximadamente 69,6% da população. Como nessa instituição o curso de Ciências 

Contábeis é oferecido anualmente e a coleta de dados foi realizada no segundo semestre, a 

população é composta por estudantes do 1º, 3º, 5º, 7º e 9º períodos. 

Para a coleta de dados, que ocorreu mediante a aplicação presencial de questionário, 

adaptou-se parcialmente o instrumento de pesquisa utilizado por Longo, Meurer e Oliveira 

(2014). O questionário foi dividido em blocos, sendo que no primeiro buscou-se caracterizar o 

perfil do respondente. No bloco 2 foram apresentados estereótipos negativos e positivos 

retirados dos estudos de Broadbent (1998), Nelson (2006), Leal et al (2012; 2014), Young 

(2015), Lemos Júnior, Santini e Silveira (2015) para que o respondente os associassem ao 

gênero feminino. As respostas a esse bloco responderiam ao objetivo geral do estudo e, ainda, 

à hipótese de inexistência de estereotipagem negativa em relação à mulher contadora. 

No Bloco 3, foram apresentadas afirmativas sugestivas, construídas com base em 

outros autores e na experiência dos pesquisadores, para identificar e descrever a concordância 

dos participantes do estudo quanto às possíveis dificuldades encontradas pela mulher no 

mercado de trabalho. Essas afirmativas foram apresentadas em uma escala Likert de cinco 

pontos, sendo: (1) discordo totalmente, (2) discordo parcialmente, (3) não discordo/nem 

concordo, (4) concordo parcialmente, e (5) concordo totalmente. 

 

4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

O perfil descritivo dos respondentes apresenta características gerais da amostra e 

evidenciam que a maioria (58,1%) se declarou do gênero feminino. Os discentes encontram-

se distribuídos proporcionalmente ao longo dos cinco períodos. Já está inserida no mercado de 

trabalho a maior parte dos discentes, totalizando 67,5% deles. Os dados detalhados são vistos 

na Tabela 2, onde N representa o total de respondentes. 

Tabela 2 - Perfil descritivo da população investigada 

Variável 
 N = 117  

f f (%) 

Gênero 
Masculino 49  41,9  

Feminino 68 117 58,1 100,0% 

Período em curso 

1º 25  21,4  

3º 26  22,2  

5º 18  15,4  

7º 23  19,6  

9º 25 117 21,4 100,0% 

Situação profissional 
Empregado 79  67,5  

Não empregado 38 117 32,5 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 



 

 

 

Esses respondentes foram questionados, ainda quando da sondagem demográfica, 

sobre o contato e convivência com profissionais da área contábil do gênero feminino, que 

atuam no mercado de trabalho, pois de acordo com Jaspers e Fraser (1984) na TRS o 

conhecimento informal desenvolvido de forma individual ou coletiva estabelece posições 

sobre determinado tema, transformando-se em uma realidade social. A maioria absoluta, 80 

respondentes, ou seja, 68,4%, já tiveram contato, numa relação de profissional ou de 

prestação de serviço, com uma profissional do gênero feminino, enquanto 34 discentes 

responderam não ter tido qualquer contato com uma mulher contadora; 03 (três) não 

responderam. Essa relação profissional ou de prestação de serviços pode levar à construção de 

estereótipos negativos que se inserem na ‘zona muda’ e não se revelam facilmente por não 

serem socialmente aceitáveis, como aponta Menin (2006). 

A estereotipagem de gênero foi investigada mediante a associação de características 

que deveriam ser associadas ao perfil feminino. Além de verificar a opinião dos respondentes 

quanto aos estereótipos, já apresentados em estudos anteriores, tinha-se como finalidade 

analisar se a questão do gênero (do respondente) mesmo que involuntariamente influencia na 

associação de características.  



 

 

Tabela 3. Características atribuídas à mulheres contadoras 

f f(%) f f(%)

Criatividade 59 86,8% 33 67,3%

Lógica 35 51,5% 15 30,6%

Clareza 54 79,4% 29 59,2%

Compreensibilidade 60 88,2% 36 73,5%

Paciência 59 86,8% 34 69,4%

Comprometimento 64 94,1% 33 67,3%

Inteligência 51 75,0% 28 57,1%

Eficiência 61 89,7% 26 53,1%

Honestidade 61 89,7% 37 75,5%

Sensibilidade 64 94,1% 42 85,7%

Interesse 52 76,5% 33 67,3%

Liderança 28 41,2% 13 26,5%

Percepção aguçada 46 67,6% 31 63,3%

Autonomia 26 38,2% 14 28,6%

Organização 59 86,8% 40 81,6%

Flexibilidade 47 69,1% 31 63,3%

Dedicação 62 91,2% 32 65,3%

Dinamismo 48 70,6% 28 57,1%

Neutralidade 38 55,9% 25 51,0%

Disciplina 53 77,9% 31 63,3%

Objetividade 40 58,8% 15 30,6%

Educação 61 89,7% 40 81,6%

Competência 56 82,4% 30 61,2%

Orientação para resultados 44 64,7% 18 36,7%

Metódico 33 48,5% 21 42,9%

Versatilidade 52 76,5% 26 53,1%

Desorganização 5 7,4% 7 14,3%

Incompetência 13 19,1% 18 36,7%

Desinteresse 3 4,4% 16 32,7%

Improdutividade 15 22,1% 22 44,9%

Impaciência 21 30,9% 15 30,6%

Rigidez 18 26,5% 13 26,5%

CARACTERÍSTICAS

AVALIAÇÃO

Por respondentes 

femininas

N = 68

Por respondentes 

masculinos 

N = 49

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

Na Tabela 3 demonstra-se a frequência das respostas atribuídas pelas respondentes do 

gênero feminino aos profissionais de ambos os gêneros. Ressalta-se que uma explicação aos 

respondentes informava que poderiam ser assinaladas aquelas características que estes 

considerassem estereotipar as mulheres. Por esse motivo a frequência de respostas varia. 

Nenhum deles, inclusive foi assinalado por respondentes do gênero masculino ou feminino. 

No imaginário coletivo das discentes as mulheres são estereotipadas positivamente 

sendo características que obtiveram com maior frequência de respostas foram 

comprometimento (64), sensibilidade (64) e dedicação (62) evidenciando-se aderência às 

discussões de Mota e Souza (2013), CFC (2014) e Lemos Júnior, Santini e Silveira (2015). 

Com relação aos estereótipos negativos há que se destacar que as discentes não se consideram 



 

 

desinteressadas e desorganizadas, visto terem sido essas as características menos assinaladas. 

No entanto, as respondentes se consideram impacientes. 

Quanto à avaliação dos discentes do gênero masculino às mulheres contadoras fez-se a 

mesma classificação das respostas como apresentado, também na Tabela 3. Na avaliação 

destes as mulheres contadoras a maior frequência de respostas foram sensibilidade (42), 

organização e educação (40), honestidade (37) e compreensibilidade (36). Quanto ao 

estereótipo negativo, de forma similar à autoavaliação feminina destaca-se a desorganização. 

Considerando a frequência relativa das respostas há ligeira concordância quanto a estereótipos 

como impaciência e rigidez no perfil da mulher contadora. As características menos 

associadas às mulheres pelo gênero masculino foram: desorganização, liderança e rigidez. 

A estereotipagem da mulher com uma associação de características cujo destaque é a 

sensibilidade – se considerada como uma estereotipagem negativa - vai ao encontro de 

afirmações de Moreira, Santos, Santos (2015) que apontam que a mulher é conhecida como o 

sexo frágil, possuidora de habilidades delicadas e singelas e, por isso, sofrem com as 

perspectivas de sua força real. Também Lemos Júnior, Santini e Silveira (2015) associam esta 

característica a uma imagem dócil, no sentido de servilidade. 

A concordância dos investigados quanto à questões acerca da mulher contadora em 

sua relação com o mercado de trabalho, foi investigada no terceiro bloco do instrumento de 

pesquisa. Trata-se de uma análise descritiva como apresentada nos Quadros 1 e 2. Nesse 

bloco 04 (quatro) de um total de 117 (centro e dezessete) discentes não responderam as 

afirmativas propostas sendo 02 (dois) do gênero feminino, obtendo-se assim o total de 66 

(sessenta e seis) respostas válidas. Também 02 (dois) respondentes do gênero masculino não 

responderam esse bloco de afirmativas: assim 47 (quarenta e sete) respostas foram 

consideradas válidas. Esses quatro questionários foram descartados, parcialmente, somente 

quando da discussão dessa parte final. 

De acordo com o nível de concordância julgado pelas alunas, a maioria (26) concorda 

parcialmente que a mulher sofre preconceitos no mercado de trabalho. Com relação ao 

homem se destacar mais na profissão contábil houve neutralidade na maioria das respostas 

para esta questão. Ao fazer referência da mulher como sendo mais disciplinada e que a 

maternidade influencia na disputa do mercado de trabalho, a maioria concordou totalmente 

com a afirmativa. 

Sobre a dificuldade de empregabilidade na área contábil e que a mulher possui mais 

destaque na carreira acadêmica houve neutralidade na maioria das respostas para ambas as 

questões, nem concordaram, nem discordaram. A maioria concorda totalmente com as 

questões que abordaram a capacidade da mulher comparada ao homem ao concluir um curso 

de ciências contábeis; sobre as empresas ainda priorizarem o gênero masculino para cargos de 

direção e que as mulheres são minorias em cargos de direção de empresas de grande porte. 

Então, ainda existe a percepção de que à mulher são impostas restrições de gênero, devido à 

sua condição feminina como discutido, por exemplo, por Estevens e Neto (2015). 



 

 

Quadro 1 - Avaliação da rotina da 

mulher contadora no mercado de 

trabalho por respondentes do gênero feminino 
GÊNERO PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES COM RELAÇÃO AO CONTADOR (A) 1 2 3 4 5 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

/G
Ê

N
E

R
O

 F
E

M
IN

IN
O

 

1. A mulher sofre preconceitos no mercado de trabalho no setor contábil. 1 9 11 26 19 

2. O homem como contador se destaca mais do que a mulher. 8 9 18 17 14 

3. A mulher é mais disciplinada que o homem nas atividades rotineiras da profissão contábil.  -- 2 16 15 31 

4. A maternidade influencia na escolha de gênero ao disputar uma vaga no mercado de trabalho. 4 8 15 18 21 

5. A mulher possui maior dificuldade de empregabilidade na área contábil. 2 9 23 17 15 

6. A mulher tem maior destaque na carreira acadêmica do que no mercado empresarial. 6 6 20 20 13 

7. Ao concluir um curso de ciências contábeis a mulher possui a mesma capacidade e competência para inserção no 

mercado de trabalho que o homem. 
--  5 5 10 46 

8. As empresas ainda priorizam o gênero masculino para os cargos de direção.  -- 6 17 18 24 

9. O número de mulheres contadoras em cargos de direção de empresas de grande porte é inferior quando comparado 

aos homens. 
 -- 4 24 9 28 

10. A remuneração de uma mulher no setor contábil ainda é inferior ao do homem mesmo desempenhando as mesmas 

funções e possuindo o mesmo grau de formação. 
2 6 20 20 18 

11. A mulher, quando considerada bonita, tem mais oportunidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho. 10 9 20 17 10 

12. Homens e mulheres que exercem profissões contábeis têm as mesmas oportunidades de ocuparem cargos públicos 

de assessoria. 
1 7 15 16 27 

13. A dupla jornada que muitas mulheres precisam conciliar (cuidados com a família e emprego) influencia no seu 

desempenho no mercado de trabalho. 
9 7 17 23 10 

14. A mulher sofre muito assédio no mercado de trabalho por ser considerada o “sexo frágil”. 3 4 10 24 24 

15. O homem é mais audacioso que a mulher na tomada de grandes decisões. 10 13 10 28 5 

16. A mulher é mais criteriosa que o homem com relação a assumir riscos. --  6 8 27 25 

17. A mulher procura oportunidades de emprego que proporcionam maior estabilidade. 1 3 7 22 32 

18. A mulher, de forma geral, ainda não está equiparada ao homem no mercado de trabalho e ainda precisa lutar por 

essa igualdade. 
9 6 15 17 19 

19. Normalmente a mulher contadora demora mais para finalizar um trabalho que o homem. 32 12 12 5 5 

20. Na área contábil as oportunidades de trabalho são as mesmas para homens e mulheres. 11 16 23 8 7 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 

 



 

 

 

 

Quadro 2 - Avaliação da rotina da mulher contadora no mercado de trabalho por respondentes do gênero masculino 
GÊNERO PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES COM RELAÇÃO AO CONTADOR (A) 1 2 3 4 5 

A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

/G
Ê

N
E

R
O

 M
A

S
C

U
L

IN
O

 

1. A mulher sofre preconceitos no mercado de trabalho no setor contábil. 5 9 13 10 10 

2. O homem como contador se destaca mais do que a mulher. 7 3 17 14 6 

3. A mulher é mais disciplinada que o homem nas atividades rotineiras da profissão contábil. 3 4 21 10 9 

4. A maternidade influencia na escolha de gênero ao disputar uma vaga no mercado de trabalho. 7 2 10 16 12 

5. A mulher possui maior dificuldade de empregabilidade na área contábil. 6 6 16 11 6 

6. A mulher tem maior destaque na carreira acadêmica do que no mercado empresarial. 7 6 10 12 11 

7. Ao concluir um curso de ciências contábeis a mulher possui a mesma capacidade e competência para inserção no 

mercado de trabalho que o homem. 
1 3 9 10 24 

8. As empresas ainda priorizam o gênero masculino para os cargos de direção. 2 3 8 20 14 

9. O número de mulheres contadoras em cargos de direção de empresas de grande porte é inferior quando comparado 

aos homens. 
4 3 16 14 10 

10. A remuneração de uma mulher no setor contábil ainda é inferior ao do homem mesmo desempenhando as mesmas 

funções e possuindo o mesmo grau de formação. 
7 6 15 11 8 

11. A mulher, quando considerada bonita, tem mais oportunidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho. 6 6 10 13 11 

12. Homens e mulheres que exercem profissões contábeis têm as mesmas oportunidades de ocuparem cargos públicos 

de assessoria. 
1 4 11 13 18 

13. A dupla jornada que muitas mulheres precisam conciliar (cuidados com a família e emprego) influencia no seu 

desempenho no mercado de trabalho. 
3 4 15 16 9 

14. A mulher sofre muito assédio no mercado de trabalho por ser considerada o “sexo frágil”. 4 7 14 17 5 

15. O homem é mais audacioso que a mulher na tomada de grandes decisões. 9 5 10 15 8 

16. A mulher é mais criteriosa que o homem com relação a assumir riscos. 5 1 11 18 11 

17. A mulher procura oportunidades de emprego que proporcionam maior estabilidade. 4 5 14 12 10 

18. A mulher, de forma geral, ainda não está equiparada ao homem no mercado de trabalho e ainda precisa lutar por 

essa igualdade. 
10 8 11 12 6 

19. Normalmente a mulher contadora demora mais para finalizar um trabalho que o homem. 20 4 19 3 1 

20. Na área contábil as oportunidades de trabalho são as mesmas para homens e mulheres. 5 13 12 6 9 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

 

 



 

 

Em sua relação à inferioridade da remuneração da mulher quando comparada a 

remuneração do homem, as respondentes do gênero feminino não concordam/nem discordam 

de que esta exista. Para oportunidades na ocupação de cargos públicos serem as mesmas para 

ambos os gêneros, as mulheres concordam totalmente que estas ocorram, possivelmente 

porque esta depende de concursos públicos para a admissão. Há concordância parcial de que a 

dupla jornada de trabalho pode influenciar no desempenho profissional da mulher. 

Existe concordância parcial, por parte do gênero feminino, nas questões que 

abordaram: (i) a questão de a mulher ser assediada no mercado de trabalho por ser 

considerada o “sexo frágil”; (ii) sobre o homem ser mais audacioso nas tomadas de decisões; 

e (iii) sobre a mulher ser mais criteriosa ao assumir riscos. Percebeu-se, novamente, coerência 

entre essas respostas e os estereótipos positivos atribuídos às mulheres. As alunas 

concordaram totalmente com as afirmativas sobre a mulher buscar mais as oportunidades que 

proporcionam maior estabilidade e por ainda não ser equiparada ao homem no mercado. 

A única questão apresentada no questionário que houve discordância total para o 

maior número de respostas foi para aquela que abordou o fato da mulher demorar mais para 

finalizar suas atividades comparadas ao homem. Há neutralidade (não discordo/nem 

concordo) sobre as oportunidades na área contábil serem as mesmas para homens e mulheres. 

A mesma discussão foi feita para a frequência de concordância/discordância dos 

respondentes do gênero masculino (Quadro 2). Sobre as afirmativas relacionadas à: (i) a 

mulher sofrer preconceitos no setor contábil (q.13); (ii) sobre o homem se destacar mais na 

profissão do que a mulher (q.17), e (iii) sobre a mulher ser mais disciplinada nas atividades 

rotineiras (q.21), não se observou concordância/discordância. 

Concordaram parcialmente sobre a influência da maternidade na disputa de vagas no 

mercado de trabalho e, ainda sobre a mulher se destacar mais na carreira acadêmica. 

Concordaram totalmente, assim como já fora observado na percepção das respondentes 

femininas, com relação à mulher possuir a mesma capacidade que o homem ao concluir o 

curso de Ciências Contábeis. É interessante observar que as respostas a essa afirmativa são 

totalmente coerentes com as respostas dos mesmos à característica ‘inteligência’ apresentada 

anteriormente na Tabela 5, onde há equivalência entre as respostas a ambos os gêneros. 

Sobre as empresas priorizarem o gênero masculino para cargos de direção, os homens 

concordaram parcialmente, mas ficaram neutros nas seguintes questões: (i) a mulher 

representa minoria nos cargos de direção de grandes empresas; (ii) sobre a remuneração ser 

inferior mesmo com as mesmas funções, e (iii) a beleza influencia no crescimento da mulher 

no mercado de trabalho. É diferente a concordância entre as respostas de discentes do gênero 

masculino e feminino a essas afirmativas, pois as alunas concordam totalmente que a mulher é 

preterida em cargos de direção e que ainda são minorias nesses cargos. 

Concordaram totalmente sobre as oportunidades de ocupação de cargos públicos 

serem as mesmas, independentemente do gênero. É interessante a constatação de que os 

alunos concordam, ao menos parcialmente, com as afirmações que abordaram a dupla 

jornada, o assédio sofrido pela mulher por ser considerada “sexo frágil”, e a criteriosidade da 

mulher ao assumir riscos. De alguma forma, há no imaginário masculino, a percepção de que 

a mulher ainda é passível de discriminação devido à sua condição feminina. 

Os discentes do gênero masculino mantiveram-se neutros sobre afirmativa de que a 

mulher busca oportunidades de trabalho com maior estabilidade. Discordaram parcialmente 

sobre a mulher não estar equiparada ao homem no mercado e ainda precisar lutar por isso. E 

assim como as alunas, discordaram totalmente sobre a mulher demorar mais na finalização de 



 

 

suas atividades. Por fim discordaram parcialmente sobre a mulher possuir as mesmas 

oportunidades de trabalho que o homem. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Investigou-se neste estudo a percepção de discentes do curso de Ciências Contábeis 

em relação aos estereótipos relacionados à imagem da mulher contadora. O estudo também 

buscou (i) identificar a possível (in) existência de estereótipos negativos em relação à mulher 

contadora, e (ii) descrever a percepção destes em relação a questões que retratam as 

dificuldades encontradas pela mulher no mercado de trabalho. 

As contadoras, no imaginário coletivo, já foram estereotipadas positivamente como 

sendo detalhistas, cuidadosas, delicadas e sensíveis, além de serem apontadas sua capacidade 

de organização, percepção aguçada e versatilidade que tornam seu trabalho mais harmonioso, 

melhoram seu desempenho e, também apontam que elas tratam os assuntos de forma mais 

organizada e detalhada. No entanto, também, são consideradas frágeis e ‘moles’, 

provavelmente no sentido de cederem mais facilmente a pressões ou serem mais 

condescendentes. 

Na perspectiva de comparar as percepções tanto de homens quanto de mulheres, ainda 

na graduação, para descrever suas percepções a respeito de sua imagem realizou-se este 

estudo. Confirmou-se que mulher é vista como sensível, educada, organizada, honesta, 

comprometida, compreensiva, dedicada, paciente, criativa, eficiente, competente, interessada 

e disciplinada, clara, inteligente, flexível, versátil, dinâmica e com percepção aguçada. As 

características atribuídas pelos estudantes, mesmo que de forma inconsciente, vão de encontro 

ao que Lemos Junior, Santini e Silveira (2015) abordaram em seus estudos de que 

entrevistados incorporam, os estereótipos de gênero nas avaliações atribuindo a mulher 

características de detalhistas, cuidadosas, delicadas e sensíveis. 

Quanto ao objetivo específico que analisou a percepção dos alunos com questões que 

retratam as dificuldades encontradas pela mulher no mercado de trabalho, as mulheres 

consideram que enfrentam restrições de gênero e que sofrem preconceitos devido à sua 

condição feminina e concordam que a sua dupla jornada influencia seu desempenho. 

Quanto à remuneração, contrariamente ao que apontam estudos já publicados e 

socializados, a percepção dos alunos é de que não há diferença na remuneração. Quanto a 

sofrem preconceitos pela condição de ser mulher, essa percepção não é compartilhada pelos 

homens que participaram deste estudo, mas concordam, ao menos parcialmente sobre a 

influência da maternidade na disputa de vagas no mercado de trabalho. É diferente, também, a 

percepção entre os gêneros quanto a questões envolvendo a ocupação de cargos de direção, 

pois as alunas concordam totalmente que o gênero feminino é preterido em cargos de direção 

e que ainda são minorias nesses cargos, enquanto os homens não percebem essa distinção. 

Ao investigar a (in) existência de ideias preconcebidas em relação à mulher contadora 

confirma-se que a capacidade e inteligência não se distinguem na percepção dos 

entrevistados, pois foi verificada equivalência entre as respostas atribuídas a ambos os 

gêneros: mulheres possuem a mesma capacidade que o homem ao concluir o curso de 

contábeis e ainda para ocupação de cargos públicos. Tanto homens quanto mulheres não 

consideram o estereotipo de a beleza influenciar no crescimento da mulher no mercado de 

trabalho. Também não se observou ideias preconcebidas, por parte dos homens entrevistados, 

de que os homens se destaquem mais na profissão e sobre a mulher ser mais disciplinada nas 

atividades rotineiras, contrariamente ao apontado em outros estudos. 



 

 

Por fim, não se observou a existência de preconceito quanto à capacidade de atuação 

profissional da mulher, mas na opinião masculina há provável aptidão destas para atividades 

de rotina. Para eles, a mulher procura empregos que lhe proporcione maior estabilidade; é 

mais criteriosa ao assumir riscos, além de ser mais disciplinada em atividades rotineiras. 

Este estudo possui limitações visto que na IES onde foi realizado é ofertado o curso de 

graduação em Ciências Contábeis em dois campi e, a população poderia ser ampliada para 

considerações mais robustas sobre o tema e, ainda, é atinente a um período específico e, assim 

os resultados apresentados referem-se, de forma específica a esse período investigado. 

Como sugestão, para estudos futuros, sugerem-se pesquisas que abordem a percepção 

de profissionais do gênero feminino que já atuam no mercado de trabalho, para analisar os 

estereótipos atribuídos pelas próprias mulheres contadoras à sua imagem e perfil profissional. 

Sugere-se, ainda, que associações ou relações entre variáveis demográficas e as variáveis de 

estudo sejam realizadas para a tessitura de comentários adicionais. 
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