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RESUMO  
 
A presente pesquisa teve como objetivo principal investigar se há nos alunos do último 
período do curso de Ciências Contábeis de três instituições de ensino superior, no sul de 
Minas Gerais, uma compreensão em relação às exigências do Conselho Federal de 
Contabilidade, para que possam exercer algumas áreas da profissão contábil. Também 
objetivou conhecer e problematizar o curso de bacharelado em Ciências Contábeis, seja 
a partir do histórico de sua criação, segundo a organização e evolução da sociedade 
brasileira de educação profissional e, mais especificamente, do ensino comercial; saber 
sobre as perspectivas que esses alunos esperam em relação às carreiras que pretendem 
seguir após se formarem; verificar se os alunos participantes da pesquisa consideram-se 
preparados para cumprir com as exigências promovidas pelo CFC, diante da carreira que 
pretendem seguir. Como metodologia de pesquisa, foi realizada uma pesquisa 
exploratória com abrangência histórica, sendo possível contextualizar a educação 
profissional brasileira, a organização e a evolução do ensino comercial e da profissão 
contábil. Também foi realizada uma pesquisa de campo, sendo utilizado um instrumento 
em formato de questionário com questões semiestruturadas. Esse questionário foi 
respondido por 98 alunos matriculados nos cursos de Ciências Contábeis de 3 Instituições 
de Ensino Superior, sediadas no sul de Minas Gerais. Os dado coletados na pesquisa de 
campo, foram analisados diante de uma abordagem qualitativa, por meio da análise dos 
conteúdos, pela técnica de categorização das respostas. Os resultados mostraram que a 
amostra é composta em, maior parte de jovens entre 21 e 25 anos, cursando a primeira 
graduação, portanto esse curso é o primeiro contato que eles tiveram com o ensino 
contábil, 92 % deles já estão inseridos no mercado de trabalho e 72 % atuando em alguma 
função da profissão contábil. Foi evidenciado, que pouco mais da metade, 50,52% dos 
participantes dessa pesquisa, conhecem e compreendem uma das exigências promovidas 
pelo CFC, que é o Exame de Suficiência, um dos requisitos para obtenção do registro de 
contador no CFC e 12,98% apenas conhecem o exame, porém não compreendem a sua 
finalidade. Em relação à carreira que esses alunos pretendem seguir após se formarem, 
obtivemos 62,93% das respostas que já sabem a carreira que seguirão, porém esse 
percentual ficou dividido entre as carreiras de contador, setor público e alguma 
especialidade da profissão contábil, sendo essa última com 24,88% do total da respostas. 
As perspectivas desses alunos são boas, em relação à profissão contábil, pelos aspectos 
do reconhecimento profissional, empregabilidade, carreira e multifuncionalidade, que a 
formação proporciona ao profissional. E, por último, identificou-se que mais da metade, 
53,66% dos participantes, consideram-se preparados para cumprir com as exigências que 
serão colocadas como requisito, para que possam exercer a profissão contábil e suas 
especialidades. 
 
Palavras Chave: Educação Profissional. Ensino Contábil. Conselho Federal de 
Contabilidade. Exame de Suficiência. 
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ABSTRACT 
 
The present research had as main objective to investigate if there is in the students of the 
last period of the course of Accounting Sciences of three institutions of higher education, 
in the south of Minas Gerais, an understanding in relation to the requirements of the 
Federal Counsel of Accounting (FAC), so that they can exercise some areas of the 
accounting profession. In parallel, it also aimed to: to know and to problematize the 
Bachelor of Science in Accounting, either from the history of its creation, according to 
the organization and evolution of the Brazilian society of professional education and, 
more specifically, commercial education; to know about the perspectives that these 
students expect in relation to the careers they intend to follow after they graduate; to verify 
if the students participating in the research consider themselves prepared to comply with 
the requirements promoted by the FAC, in view of the career they intend to follow. As 
research methodology, an exploratory research with historical scope was carried out, 
being possible to contextualize the Brazilian professional education, the organization and 
the evolution of commercial education and the accounting profession. A field survey was 
also performed, using a questionnaire format with semi-structured questions. This 
questionnaire was answered by 98 students enrolled in the courses of Accounting 
Sciences of 3 Institutions of Higher Education, located in the south of Minas Gerais. The 
questionnaire used has two parts, the first one with objective questions, which aimed to 
draw the profile of the participating students and the second one with discursive 
questions, aiming to reach the objectives proposed in this research. The data collected in 
the field research were analyzed before a qualitative approach, through content analysis, 
through the technique of categorization of responses. The results showed that the sample 
is made up mostly of young people between 21 and 25 years old, attending the first 
graduation, so this course is the first contact they had with accounting education, 92% of 
them are already in the labor market and 72% working in some function of the accounting 
profession. We were able to show by the open answers that a little more than half, 50.52% 
of the participants of this research, know and understand one of the requirements 
promoted by the FAC, which is the Examination of Sufficiency, one of the requirements 
for obtaining the FAC accountant registration, and 12.98% only know the exam, but do 
not understand its purpose. Regarding the career that these students intend to follow after 
graduating, we obtained 62.93% of the answers that already know the career that will 
follow, but this percentage was divided between the careers of accountant, public sector 
and some specialty of the accounting profession, being this last one with 24.88% of the 
total answers. The perspectives of these students are good, in relation to the accounting 
profession, by the aspects of professional recognition, employability, career and 
multifunctionality that the training provides the professional. And lastly, we identified 
that more than half, 53.66% of the participants, consider themselves prepared to comply 
with the requirements that will be placed as a requirement, so that they can exercise their 
accounting profession and their specialties. 
 
 
Keywords: Professional Education; Accounting Teaching; Federal Counsel of 
Accounting; Examination of Sufficiency. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo objetivou investigar se há nos alunos do último período do curso de 

Ciências Contábeis de três Instituições de Ensino Superior, sediadas no Sul de Minas 

Gerais, uma compreensão em relação às exigências do Conselho Federal de Contabilidade 

para que eles possam exercer algumas áreas da profissão contábil, visto que estão 

próximos a se formarem. Esta pesquisa se contextualiza no Grupo de Pesquisa em 

Educação e Gestão (GPEG), certificado pela Universidade do Vale do Sapucaí, 

cadastrado no Diretório do CNPq na linha de Pesquisa Educação e Gestão e tem como 

tema Interfaces entre Avaliação e Gestão da Educação Superior. 

Também nos propomos investigar quais as perspectivas dos alunos do último 

período do curso de Ciências Contábeis, em relação às carreiras profissionais que 

pretendem seguir; identificar se eles estão cientes de todas as exigências promovidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, de acordo com a área contábil em que pretendem 

atuar, e também verificar se eles se consideram preparados para cumprir todas as 

exigências do Conselho Federal de Contabilidade, de modo que possam seguir a carreira 

na área almejada. 

O motivo que me levou a escolher o objeto de pesquisa desde estudo, foi 

influenciado pela minha formação em Ciências Contábeis. Além do propósito pessoal e 

profissional de atuar na docência acadêmica. 

Desde meus 15 anos comecei a trabalhar no comércio varejista de calçados, na 

cidade de Varginha localizada no sul de Minas Gerais, em uma empresa familiar, 

ajudando inicialmente na função de balconista. 

Com o passar do tempo, fui me interessando pelas funções administrativas da 

empresa, passando, então, a cuidar desse setor da empresa e a me interessar cada vez mais 

pelas áreas da gestão. Foi quando em 2009 decidi-me ingressar no Curso de Ciências 

Contábeis, devido ao desejo de entender mais sobre os conteúdos de finanças, custos, 

tributos e outros. 

No percorrer dessa trajetória acadêmica, estagiei na empresa Banco do Brasil 

S.A., no setor que tinha como finalidade dar suporte às funções administrativas daquela 

agência. Com a experiência adquirida nesse período de estágio, foi possível o meu 

ingresso em um escritório de serviços contábeis, onde trabalhei por um ano e seis meses, 

saindo desse escritório poucos meses após minha formatura. 
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O período da graduação me despertou grande interesse pela docência, pela 

convivência com os professores e atividades acadêmicas, que foram grandes 

colaboradores no despertar dessa vocação. Porém sabia que para isso eu precisaria 

primeiro constituir uma bagagem profissional e acadêmica. Desde então passei a buscar 

por esse objetivo pessoal e profissional. Uma das minhas referências familiares (minha 

tia) atua como docente da educação básica ha mais de 35 anos, sendo ela uma grande 

incentivadora desse meu objetivo de me tornar um docente. 

Assim que me formei no curso de Ciências Contábeis, no ano de 2012, mudei-

me para cidade de Pouso Alegre (MG), onde comecei a atuar como contador de um 

escritório de contabilidade, em sociedade com meu irmão. Logo no próximo ano ingressei 

em uma especialização com ênfase em Planejamento e Gestão de Tributos, em seguida, 

em duas extensões universitárias, sendo uma na área de Direto Tributário e outra em 

Direito Trabalhista e Previdenciário.  

Em 2017, já com uma bagagem profissional na área contábil, passei a buscar 

pelo objetivo da docência, ingressando então neste Mestrado em Educação que, além de 

contribuir com minha formação nas questões pedagógicas, levou-me a desenvolver a 

presente pesquisa e, mesmo antes da conclusão deste Mestrado, já iniciar minha atuação 

como docente no curso de Ciências Contábeis. Essa pesquisa foi norteada pela seguinte 

questão: Qual a percepção dos alunos do último período do curso superior de Ciências 

Contábeis sobre as exigências dos órgãos regulamentadores da profissão contábil, para 

que possam atuar nas áreas da contabilidade, uma vez titulados como bacharéis? 

Para sustentação desta pesquisa levantamos o contexto histórico da educação 

profissional no Brasil a partir do início do século XIX. Em seguida abordamos a 

implementação do ensino comercial, desde sua criação até o seu reconhecimento e 

evolução para o Bacharelado em Ciências Contábeis. Ainda abordamos as políticas que 

nortearam e influenciaram a profissão contábil e algumas áreas específicas dessa 

profissão. 

No contexto histórico da educação profissional no Brasil, tomamos como recorte 

temporal a transferência da Coroa Portuguesa para o território brasileiro em 1808. Diante 

da 1tomada estrangeira em Portugal, a família real trouxe parte das suas riquezas nas 

embarcações, porém também trouxe "a alta burocracia civil, militar e eclesiástica, assim 

como os livros da Biblioteca Nacional" (CUNHA, 2000b, p. 153). A partir desse período, 

                                                 
1 Invasão pelos franceses em Portugal. 
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com a chegada do estado nacional, o ensino superior começa aos poucos a se reorganizar 

diante de um ensino de formação dirigida para a profissão e trabalho e não mais voltado 

ao ensino da "Arte e Teologia" (CUNHA, 2000b). 

Alguns anos depois, precisamente em 1822, é proclamada a Independência do 

Brasil e com isso, surgem as ideias de aprendizagem dos ofícios. Com baixa aceitação 

pela sociedade, os ofícios eram vistos com preconceito, por se tratar de trabalhos manuais, 

trabalhos destinados a escravos e pessoas pobres (SÁ et al., 2015). 

O ensino profissional é levado ao povo de forma gratuita em uma escala maior, 

quando é criado o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro em 1858, custeado pela 

iniciativa privada, conhecida pelo nome de Sociedade Propagadora das Belas-Artes. 

Usado como forma de capacitar a população da época para o trabalho assalariado nas 

empresas, logo substituiria o trabalho escravo (MURASSE, 2006). 

Mais adiante, logo após o fim da escravatura, numa transição do regime imperial 

para república, conhecido por Primeira República, em 1889, o país passa por grandes 

mudanças de caráter socioeconômico, tais como a imigração, expansão do mercado 

cafeicultor e a ampliação das indústrias. Para atender a tais mudanças, outros setores da 

economia foram instalados nos centros urbanos, tais como os bancos, comércio, serviços, 

entre outros. Por influência desse cenário político e econômico no país, o ensino 

profissional também passou por modificações, fortalecendo-se como projeto educacional, 

destinado à qualificação de trabalhadores assalariados e não mais para ensino de ofícios 

manufatureiros e artesões (MANFREDI, 2016). 

As aulas de comércio, que já vinham sendo colocadas em prática pelo Instituto 

Comercial do Rio de Janeiro ainda em pequena escala e nessa época por cursos pagos, a 

partir de 1882, passam a ser organizadas no Liceu de Artes e Ofício do Rio de Janeiro. 

Com oferta gratuita à sociedade (POLATO, 2008). 

O ensino superior de comércio só passa a ser reconhecido em 1905, por meio do 

Decreto 1.339, que instituiu como entidade de utilidade pública a Academia de Comércio 

do Rio de Janeiro, fundada desde 1902. Por meio desse decreto, passou-se a conferir 

diplomas reconhecidos oficialmente, sendo divididos em dois níveis, um de formação 

geral (técnico) e outro superior (PELEIAS et al., 2007).  

Logo no início da próxima década, em 1930, com a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, a educação passou a ser organizada de forma sistemática, 

tendo como ministro Francisco Campos, de forma que se iniciou um período de muitas 

reformas na educação, podendo ser destacada a criação do Conselho Nacional de 
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Educação. Entre essas reformas, originou-se o ensino comercial, criado pelo Decreto 

20.158, de junho de 1931, estabelecendo a profissão de contador (BATISTA; GOMES, 

2011). Ainda por esse Decreto, o ensino comercial ficou dividido em três níveis, o 

propedêutico, o técnico e o superior, que era conhecido como Administração e Finanças 

(GOMES JUNIOR, 2013).   

O SENAC, cujo objetivo era de criar programas de ensino profissionalizantes, 

voltados para as áreas comerciais, visando atender à necessidade de formação de 

profissionais qualificados para ocuparem cargos com atividades comerciais, que também 

se expandiam no país. Criou, então, em sua lista de cursos, sendo o técnico em 

contabilidade um dos principais oferecidos pela instituição. 

Ainda nos anos 1940, é publicado o Decreto 7.988/1945 que concedia o título de 

bacharel em Ciências Contábeis para os alunos formados no curso superior de 

Administração e Finanças, que mais tarde passa a se chamar Ciências Contábeis e 

Atuariais (BRASIL, 1945). Só em 1951 esse curso foi divido em dois, sendo um de 

Ciências Contábeis e outro em Ciências Atuariais, conforme a Lei 1.401, que também 

reduziu a duração do curso de Ciências Contábeis para 3 anos (PELEIAS et al., 2007). 

Na mesma época do reconhecimento do título de bacharel em Ciências 

Contábeis, foi fundado o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio do decreto 

9.295, de 27 de maio de 1946. Autarquia Especial Corporativa, com o objetivo de orientar, 

fiscalizar e normatizar o exercício da profissão contábil e também regular os princípios e 

normas contábeis, é uma entidade motivadora do crescimento e da formação do 

profissional contábil. E ainda com atuação no mercado, na cultura e na vida acadêmica, 

desenvolve projetos e normas que atendam às necessidades da sociedade (CFC, 2017). 

O CFC, juntamente com alguns órgãos fiscalizadores de setores específicos da 

economia, tais como: Instituto de Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), Banco 

Central do Brasil  (BACEN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entre outros, 

criaram formas de certificações de profissionais, com propósito de garantia à 

credibilidade nas informações econômicas e financeiras das instituições, que serviriam 

para análise dos agentes externos (investidores, governo, fornecedores e etc.) e ainda 

sobre a saúde econômica das empresas. Esse contexto desencadeou o surgimento da 

Auditoria Contábil, uma área específica do bacharel da contabilidade, uma carreira vista 

com maior prestígio no mundo corporativo atual. 

 Nesse contexto, deu-se o desenvolvimento dos sistemas avaliativos e 

certificadores dos profissionais contábeis. Para isso, os interessados em ingressarem 
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nessas áreas, passaram a ser obrigados a obter a aprovação em determinadas avaliações, 

organizadas por esses órgãos. Nesse sentido, a partir do ano 1.999, pela resolução de n° 

853 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o técnico ou bacharel que, após 

concluir o curso de nível técnico ou superior de contábeis e os profissionais que 

objetivavam seguir carreira de contador, deveriam ser aprovados no Exame de 

Suficiência, promovido pelos conselhos regionais de contabilidade. A partir daí, essa 

aprovação tornou-se requisito para obtenção do direito de registro junto ao Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) e Conselho Regional de Contabilidade (CRC), sendo este 

último de nível Estadual.  

Ademais, caso o profissional da Contabilidade pretendesse exercer na área da 

Auditoria Contábil, o mesmo ainda deveria comprovar ao conselho sua experiência no 

ramo e ser aprovado no Exame de Qualificação Técnica para ter o seu registro no Cadastro 

Nacional de Auditores Independentes CNAI (CFC, 2014), exigência aprovado em 2003 

pela resolução do CFC, de n° 989/03.  

Em 2016, o CFC instituiu o Exame de Qualificação Técnica para Peritos 

Contábeis, ao qual serão submetidos os profissionais que queiram obter o registro no 

Cadastro Nacional de Peritos Contábeis CNPC (CFC, 2016). Além da obtenção dos 

referidos registros pelos Peritos Contábeis, profissionais das áreas de Auditoria 

Independente, e contadores, que exerçam como responsáveis técnicos ou em cargos de 

chefia em setores da área contábil de instituições que integram o sistema financeiro do 

país ou instituições consideradas de grande porte, também estarão inclusos a participar 

do Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC)2, regulamentado pela Norma 

Brasileira de Contabilidade - Profissional Geral (NBC PG) n° 12 do Conselho Federal de 

Contabilidade. 

Diante do exposto, para que pudéssemos alcançar os objetivos propostos, 

aplicamos um questionário nos alunos de 3 instituições de ensino superior que ofertam o 

curso de Ciências Contábeis. O questionário (APÊNDICE A) foi estruturado em duas 

partes sendo uma com perguntas objetivas, de forma que nos possibilitaram traçar o perfil 

dos alunos participantes e a segunda parte, com perguntas discursivas, para a alcançarmos 

o objetivo principal e os específicos deste estudo. 

                                                 
2 Educação Profissional Continuada (EPC) é a atividade que visa manter, atualizar e expandir os 
conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do 
comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, como características indispensáveis 
à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão 
contábil (CFC, 2017. p.1). 
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A realização dessa pesquisa justifica-se por contribuir para esclarecimento dos 

alunos do curso em instituições de ensino superior de Ciências Contábeis, em relação às 

exigências a que eles serão submetidos para que possam exercer a profissão contábil. E 

ainda para as IES que oferecem o curso, pois poderão obter uma visão de como esses 

alunos pensam em relação à profissão que exercerão após se formarem, com a 

possibilidade de extrair pontos positivos dessas avaliações, podendo incluir em seus 

projetos pedagógicos, atividades que preparem esses alunos para essas avaliações. Os 

resultados desta pesquisa também podem ser utilizados pelos Conselhos de Contabilidade 

como informação na elaboração de projetos direcionados aos futuros profissionais da 

classe contábil, o que representa a relevância desta pesquisa. 

A estrutura deste trabalho está organizada em 6 seção, começando por essa 

seção, onde fazemos uma introdução do que será apresentado nas próximas seções, no 

decorrer deste trabalho. Na segunda seção, abordamos o contexto histórico e político da 

educação profissional no Brasil e do surgimento e evolução do ensino comercial, nosso 

atual curso de Ciências Contábeis. Na terceira seção, tratamos sobre a ações que 

nortearam a profissão contábil, na criação das exigências promovidas pelo CFC, 

legislações que regulamentaram a profissão e mudaram a sua forma de atuação, seja esta 

mudança pelos princípios, seja pelas legislações tributárias e pelo perfil desse 

profissional. 

A quarta seção, visou apresentar a metodologia utilizada nesta pesquisa. Na 

quinta seção foram apresentados os dados coletados pela pesquisa de campo e a análise, 

buscando alcançar os objetivos que nos propusemos a pesquisar. E por fim, na sexta 

seção, são apresentadas nossas considerações finais. 
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2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E ENSINO COMERCIAL: UMA 
PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

Nessa seção, inicialmente, são abordados o contexto histórico e o político da 

educação profissional no Brasil, partindo do início do século XIX até o fim do século XX. 

No início desse século o Brasil-Colônia tem como principal marco chegada da Família 

Real, dessa forma passa a ser residência da Coroa Portuguesa. Desde então, muitas 

mudanças significativas na educação profissional passaram a acontecer até o fim do 

século XX, culminando com implementação da nossa última Lei das Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, vigente nos tempos atuais. 

Ainda nessa seção são tratados com mais especificidade itens sobre o Ensino 

Comercial, sendo uma das formações da educação profissional. Abordaremos, também, 

um contexto histórico e as políticas públicas que nortearam esse ensino entre o século 

XIX até o início do século XXI, com a publicação da Resolução n°10, de 2004 do 

Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Superior, atual resolução das 

diretrizes curriculares nacionais para o curso de Ciências Contábeis. 

 
 
2.1 A ORGANIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO 

BRASIL  

 

Dentro da construção histórica e a partir do contexto do século XIX, da passagem 

de D. João no Brasil (1808 - 1821), período este de grande importância, quando-se criou 

o ensino superior com abertura de faculdades para atender a classe da “aristocracia rural” 

(donos de grandes patrimônios rurais). Não houve preocupação de investimento nos 

demais níveis de ensino, nem mesmo nos níveis técnicos, prevalecendo a introdução de 

uma ideologia burguesa da Europa do século XIX no Brasil, conforme apontam Batista e 

Gomes (2011). 

Para Ribeiro (2011), no Brasil-Colônia surge a necessidade imediata de uma 

renovação administrativa, de fato que logo foram nomeados membros responsáveis por 

ministérios. O Rio de Janeiro, sendo estabelecido como a capital, ganhou a instalação da 

maioria dos órgãos da administração pública. Portanto passa a ser localizado ali o 

desenvolvimento da vida urbana, também podendo ser destacado o crescimento da 

população nas cidades de Vila Rica, Salvador e Recife. 
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Neste contexto o Brasil, que passou a ser o domicílio da Coroa Portuguesa, desde 

então, trouxe junto com ela a fundação de importantes instituições, tais como a Imprensa 

Régia, Biblioteca Nacional, Jardim Botânico do Rio, Museu Nacional, A Gazeta do Rio, 

entre outros. Essas instituições foram de grande importância para as questões de cunho 

cultural e intelectual, para receber os nobres da sociedade (RIBEIRO, 2011), conforme 

complementa Fonseca (2013, p. 26).  
A mudança da corte portuguesa criou condições políticas, sociais e econômicas 
para transformação de cunho geral na colônia e particularmente, na cidade do 
Rio de Janeiro, que viria a ser sede do reinado. Tal ocasionaria, mais tarde, a 
emancipação política do Brasil, tendo reflexo imediato nos campos cultural e 
educacional, sobretudo quando da fundação de várias instituições.  

 
Outro ponto importante foi a revogação do Alvará de 17853, o qual extinguia e 

proibia o funcionamento de todas as fábricas na Colônia, tornando a produção na colônia 

em um modelo artesão. Com a revogação passa a ser permitida a abertura de indústrias, 

criando novos postos de trabalho, que fomentaram a necessidade da formação de mão de 

obra, uma vez que o trabalho passa, através da educação profissional, a exigir cursos de 

formação técnica, para atender a essa demanda (RIBEIRO, 2011). 

Essa proibição estabelecida na colônia era uma forma de dificultar o 

desenvolvimento tecnológico no Brasil e a formação de uma economia independente, isto 

posto, a necessidade da preparação da mão de obra qualificada. Os aprendizados nos 

modelos desenvolvidos para o trabalho manufatureiro continuaram sendo existindo 

naquela época (SANFELICE, 2015). 

Só em 1808, a formação de mão de obra profissional é direcionada pela iniciativa 

governamental, fato que pôde ocorrer pela emissão do Alvará de 1º de abril de 1808, 

autorizando que as fábricas e manufaturas se estabelecessem no Brasil, a partir daí. Logo 

no próximo ano é fundado o Colégio das Fábricas, que passa a oferecer o ensino 

profissional de ofícios manufatureiros, para atender à demanda de mão de obra do 

comércio e da indústria (FONSECA, 2013). 

Sanfelice (2015) salienta que o Colégio das Fábricas criado por Dom João VI foi 

um estabelecimento custeado pela “Real Fazenda” com o objetivo de levar a educação 

aos artistas e aprendizes vindos de Portugal. A instituição possuía 10 unidades espalhadas 

pela cidade do Rio de Janeiro, com 72 artífices em variadas ocupações, compostas por 

oficinas que iam desde aprendizado nas casas de fazenda até ofícios de serralheria e 

                                                 
3 O texto original desse Alvará está disponível em: 
<http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/Media/Junt%20da%20fazend%20COD439%20f27f
27vf28.pdf.> Acesso em 11 mar. 2018. 
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carpintaria. Os alunos ainda tinham aulas de desenho, música e primeiras letras, 

demonstrando a grandeza e relevância dessa instituição (SANFELICE, 2015). 

Para Cunha (2005a), os trabalhos manuais eram reservados aos escravos, com 

segmentos nas atividades do artesanato e manufatura, tais como pedreiros, carpinteiros, 

tecelões e outros ofícios. Esses trabalhos repeliam homens livres, formando uma visão 

discriminatória em relação a esse tipo de trabalho. Gallindo (2013. p. 40), observa: 
No Brasil do período Colonial, os processos educativos em instituições já nos    
formatos escolares eram direcionados apenas aos homens livres, ou seja, aos 
dirigentes e à população livre que estivesse suprindo as necessidades da Coroa. 
No que diz respeito à relação de trabalho-educação, acontecia, em tal período, 
apenas uma formação para o trabalho não sistematizada e um ensino de ofícios.
  

 
Posteriormente aconteceria a Independência do Brasil, em 1822, junto com o 

crescimento dos meios de produção, que trouxe a evolução das ideias de aprendizagem 

de ofícios e aos poucos foi se firmando no país. Porém, ainda permanecia a discriminação 

pelos trabalhos manuais, que eram trabalhos exercidos por escravos, pobres e desvalidos, 

um preconceito trazido por três séculos no período da colônia (SÁ et al., 2015). 

Em 1824 é elaborada a primeira Constituição do Império brasileiro, mesmo não 

tendo tratado diretamente da educação profissional, de forma indireta instigou as 

diretrizes dessa área do ensino, ao abolir as Corporações de Ofício4. A abolição foi 

definida nos incisos do artigo 179 dessa Lei Magna (SÁ et al., 2015), ainda afirma Cord 

(2010, p. 2): 
Os ideais ilustrados que inspiraram a Carta Magna do recém fundado império 
sul-americano defendiam a liberdade do trabalho, assim como do capital. Ou 
seja, era prova de ‘avanço’ e de ‘civilização’ o fim do tradicional monopólio 
artesanal que alguns peritos usufruíam em suas oficinas e tendas. 
 

Martins (2007) nos aponta, que vale lembrar a importância que as corporações 

possuíam, por meio de funções fortemente ligadas às relações de trabalho, com o projeto 

de produção da época, posicionado pela justiça e defesa dos trabalhadores associados à 

classe, salvaguardando o direto de afiliar-se. E ainda com proteção das garantias e dos 

interesses dos novos vínculos de trabalho, Martins (2007, p. 14), acrescenta: 
Protagonizaram as primeiras formas de resistência mais radicais e as 
manifestações mais organizadas de reivindicação e luta dos trabalhadores: as 
greves. Defendidas pelos sonhos socialistas e 'incorporadas' à Internacional, 
elas carregavam em suas fileiras os ideais de centenas ou milhares de 
trabalhadores. 
 

                                                 
4 Também conhecida como ‘guildas’, eram associações formadas entre trabalhadores artesãos urbanos, 
representadas pelo mestre que possuíam o domínio do ensino de certos ofícios e da profissionalização 
(MARTINS, 2007).   
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Por outro lado, não era de interesse da Corte manter a existência das corporações 

e irmandades, que defendiam os privilégios e monopólios dos aprendizados de ofícios. 

Desde sua chegada ao Brasil, foi sendo implementada a abertura das atividades 

comerciais e industriais, eliminando os tipos de controle de corporativismo até a proibição 

em 1824. O governo, como forma de trazer esse controle para si, propôs a criação da Casa 

da Inspeção, que teria como função verificar a qualidade do trabalho dos artífices 

(MARTINS, 2007). 

Diante disso, a proposta da educação profissional, inicia-se nesse período, com 

incentivo de associações civis, também com a participação estatal, e ora por ambas, ou 

seja, da combinação de entidades dos dois grupos. Dessa forma, a Educação Profissional 

preocupava-se em ensinar ofícios manufatureiros, fornecidos aos alunos nas academias 

militares, em entes da sociedade civil e nos liceus de artes e ofícios, sendo estes últimos 

mantidos por ambos os interessados: grupos da sociedade e Estado (MANFREDI, 2002). 

Porém só após 1840 são criadas as escolas de ofício, com estímulo e destinação 

às classes mais pobres, lugar com ensino voltado para trabalhos manuais e artesanais, 

produzidos por órfãos que viviam da própria produção das escolas, nascendo as primeiras 

escolas profissionais. Pelo surgimento dessas escolas de educação profissional no país, 

cuja criação foi de caráter assistencial, com objetivo do ensino de ofícios e conceito que 

compreendia o ensino profissionalizante voltado para a educação profissional, com 

acesso livre da população (BATISTA, GOMES, 2011). 

Desse período a 1856, dez governos provinciais criam as casas de educandos e 

artífices. Essas casas, ministravam a aprendizagem de ofícios, aplicada no modelo do 

âmbito militar da época, inclusive nos padrões da hierarquia e disciplina. As crianças 

encaminhadas a essas casas recebiam instruções primárias e os aprendizados de alguns 

ofícios, porém, por se tratar de crianças pobres na maioria das vezes órfãos em estado de 

mendicância, sem condições de pagar por esses aprendizados, quando terminavam os 

estudos ali adquiridos ficavam mais três anos nos asilos, produzindo com a finalidade de 

pagar pelos aprendizados (MANFREDI, 2002). 

Cunha (2005a) complementa que, na ocasião de tarefas de grandes proporções, 

o Estado coagia homens livres, de classes sociais e políticas desfavoráveis, sem que 

houvesse chance de se oporem a tais ordens. Esses trabalhos muitas vezes também eram 

atribuídos a órfãos abandonados, encaminhados pelas autoridades e pelas Santas Casas 

de Misericórdia. Esses órfãos ficavam internados por alguns anos, em arsenais militares, 

de forma que eram obrigados a aprender ofícios manufatureiros e artesanais, ensinados 
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pelas casas de educandos artífices, conhecidas como liceus provinciais que, em 

contrapartida, tinham como obrigação trabalhar na produção, como forma de pagamento 

de seus sustentos e estudos ali adquiridos. Confirmado por Batista e Gomes (2011, p. 

233). 
A partir de 1856, foram criados pela sociedade civil os liceus de arte e ofícios 
e o acesso aos cursos era livre, exceto para os escravos. O surgimento das 
primeiras instituições de educação profissional no Brasil, foi marcado por um 
caráter assistencial, o ensino do oficio era pragmático e totalmente apartado da 
abrangência de um ensino formal profissionalizante.  

 
Oficialmente o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro foi criado em 1858 para 

levar o ensino técnico ao povo, de forma gratuita. Mantido por uma sociedade civil de 

iniciativa privada, denominada Sociedade Propagadora das Belas-Artes, o Liceu foi 

instituído para atender à necessidade de levar conhecimento técnico e profissionalizante, 

na formação da mão de obra para o trabalho assalariado que passaria a substituir o 

trabalho escravo (MURASSE, 2006). 

Além do Liceu do Rio de Janeiro também foram criados liceus em outras cidades 

consideradas importantes centros urbanos, sendo eles, nas cidades de Salvador em 1872, 

Recife em 1880, São Paulo em 1882, Maceió em 1884 e Ouro Preto em 1886. Tinham 

como objetivo levar uma formação técnica para a sociedade, com um modelo de ensino 

parecido com os dos liceus da França, sendo aplicado nas aulas práticas, o uso de 

máquinas e ferramentas (SÁ et al., 2015).  

Ainda na década de 50, a abolição da escravatura era uma ideia inevitável, devido 

as relações burguesas iniciadas na Europa, com a necessidade da transformação de 

escravo em trabalhador livre. Em meio ao século XIX as reformas na educação 

começavam a ser colocadas em evidência, levando o Brasil a participar da Exposição 

Universal da Indústria, sediada em Londres na Inglaterra, em 1851. Nessa conjuntura, 

novos conceitos sobre a melhoria no sistema escolar passaram a ser cogitados, de forma 

que só seria possível acontecer uma modernização nos processos industriais, com 

maquinaria, se houvesse a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. A 

necessidade de reorganizar o sistema de ensino para atender à formação da mão de obra, 

ocasiona o início da criação dos liceus provinciais (MURASSE, 2006). 
Se o Brasil pretendia ingressar no restrito círculo das nações civilizadas era 
primordial, para realizar esse feito, desenvolver ou, antes, criar a indústria 
nacional para que nossos produtos pudessem concorrer com aqueles por elas 
produzidos. Era preciso, pois, preparar os trabalhadores (tanto nacionais 
quanto estrangeiros) para o nascimento da indústria brasileira (MURASSE, 
2006, p. 295). 
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Com esse processo de industrialização e o incentivo do comércio no Brasil, 

cogitavam-se as Aulas de Comércio, que só foram colocadas em prática a partir da década 

de 30, no século XIX, quando a Corte passa a entender as finalidades desse ensino, de 

forma mais clara. Em 1835 o governo resolve normatizar o Estatuto das Aulas de 

Comércio da Corte, o que resultou na criação do Instituto Comercial do Rio de Janeiro, 

com cursos pagos e oferecidos no período diurno. Essas condições provocaram a sua 

extinção em 1882, devido ao número pequeno de alunos matriculados, e a criação do 

Curso Comercial do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro no mesmo ano, sendo 

ofertado de forma gratuita para sociedade (POLATO, 2008).  

O Brasil não teve alternativa senão fosse a de seguir os rumos dos países mais 

civilizados, como forma de aproximar-se e equiparar-se a eles. Diante de um ideário para 

o desenvolvimento material e com o objetivo de alcançar o progresso almejado, divulgado 

pelas exposições universais dessa época, organizadas na Europa, formo-se a base para a 

fundação do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro. Seus fundadores pregavam que 

somente através da educação, o país poderia se desenvolver economicamente 

(MURASSE, 2006). 

Diante disso, Gallindo (2013) observa que o crescimento da urbanização na região 

Sudeste, de forma desproporcional a outras regiões, especialmente quando comparada 

com o Norte e Nordeste, pode ser considerado como um dos fatores de destaque dessa 

época. Por causa da migração de várias regiões do país para o sudeste, que passa a ser 

considerada uma região privilegiada, com ofertas de maiores oportunidades de trabalho e 

melhores padrões de vida (GALLINDO, 2013). 

Esse desenvolvimento centralizado nessa região é visto pela sociedade 

empresarial, que se convence da importância do ensino técnico e profissional, para 

atender à formação de mão de obra. Além dessa finalidade da formação, a constatação do 

aumento da marginalidade também é um fator preocupante, ocasionado devido ao 

crescimento concentrado da população. Diante disso, são criadas as escolas com ensino 

de atividades de agricultura e a escola dos desvalidos em 1874. Dessa forma o ensino 

profissional também passa a ser um meio de garantir a integridade da ordem social 

(GALLINDO, 2013). Conforme Cunha (2005a, p. 7-8): 
No período que vai de 1887 a 1930 entraram no país 3,8 milhões de 
estrangeiros, o que fez do Brasil um dos principais receptores de 
imigrantes, ao lado dos Estados Unidos, da Argentina e do Canadá. A 
maioria dos imigrantes veio para o Estado de São Paulo, em razão não 
só das facilidades concedidas pelo governo como, também, atraída pela 
maior oferta de trabalho propiciada pela expansão da cafeicultura, 
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especialmente quando já não se podia contar com os escravos 
(CUNHA, 2005a, p. 7-8). 
 

Gallindo (2013) explica que, com a abolição da escravatura no final do século 

XIX (1888), a chegada dos imigrantes e a vinda da população do campo para a cidade à 

procura de melhores condições de trabalho e renda, gera um grande crescimento 

populacional em centros urbanos. Diante disso, ainda houve a desvalorização da mão de 

obra, por oferta de pessoas disponíveis para o trabalho ser muito superior aos postos de 

trabalhos oferecidos, causando a exploração do trabalho, até mesmo exploração de 

mulheres e crianças, gerando aumento da miséria no Brasil, chamando a atenção, "para 

as questões das crianças abandonadas, trabalhadoras, pobres, ou, miseráveis” 

(GALLINDO, 2013, p. 48).  

 

2.1.1 Ensino Profissional na Primeira República 
 

Com a implantação do novo projeto político no Brasil em 1889, na transição do 

regime imperial para república, conhecido como Primeira República, surgem grandes 

mudanças de cunho socioeconômico, como a chegada dos imigrantes para substituir a 

mão de obra escrava, crescimento da produção de café e expansão das indústrias. Essa 

nova fase da economia foi propícia para criação de condições favoráveis ao surgimento 

de outros segmentos e atividades econômicas, tais como bancos, construção de ferrovias, 

usinas, indústrias e a urbanização nos grandes centros. Devido a tais mudanças na 

sociedade, a educação profissional também passa a ser remodelada para atender às novas 

demandas. Com isso o ensino de ofício manufatureiro e de artesanato perde força, de 

forma que as redes de ensinos profissionais passam a ganhar espaço, num projeto com 

propósitos de qualificar e disciplinar os trabalhadores livres e assalariados, que não eram 

somente os pobres e os desvalidos da sorte, porém mais a população urbana 

(MANFREDI, 2016). Segundo Cunha (2005a, p. 63).  
No momento em que os Liceus de Artes e Ofícios de São Paulo atingia grau 
de articulação com a Escola Politécnica dessa cidade, ambos intimamente 
ligados à classe dirigentes paulista, preparando a industrialização que haveria 
de ter para esse estado movimento centrípeto; no momento, ainda, em que as 
escolas profissionais salesianas começavam  a ser empurradas para o segundo 
plano nos liceus (que logo tirariam as artes e os ofícios de seus nomes), 
surgiram as escolas de aprendizes artífices, o acontecimento mais marcante do 
ensino profissional na Primeira República. 
 

Os positivistas logo manifestaram sua posição sobre a Educação Profissional, 

com a preocupação da aprendizagem pela educação materna e constituição de conceitos 
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morais. Eles defendiam que os alunos, antes de serem inclusos na aprendizagem 

profissional, fossem inseridos em uma formação primária. Diante disso, a ideia da 

aprendizagem materna e dos conceitos morais se fortalece, pois os jovens só poderiam 

ser submetidos aos aprendizados nas oficinas, a partir de 14 anos, o que se frimou por 

meio de um Decreto5 que impedia o trabalho para menores de 12 anos, "que limitou o 

emprego de menores nas fábricas da capital federal e na transformação do Asilo de 

Meninos Desvalidos no Instituto de Educação Profissional" (MANFREDI, 2002, p. 81). 

Esses aprendizes recebiam o necessário para complementar a renda dos pais, de 

forma que evitasse o enriquecimento da família pelos trabalhos dos filhos. O ingresso 

desses jovens nas escolas de ensino de ofícios acontecia mediante concursos, o que exigia 

os conhecimentos aprendidos nas escolas primárias públicas. Todas essas questões foram 

manifestadas pelos positivistas através de um memorial entregue a Benjamim Constant, 

conforme explica Cunha (2000a, p. 92): 
Logo após a proclamação da República, ainda em dezembro de 1889, 
Raimundo Teixeira Mendes, um dos principais dirigentes do Apostolado 
Positivista, entregou ao 'cidadão ministro da guerra' Benjamin Constant um 
memorial em nome de cerca de 400 operários das oficinas do governo no Rio 
de Janeiro. Ele continha todo um plano, calcado no positivismo de Augusto 
Comte, para 'incorporar à sociedade o proletariado a serviço da República', 
como modelo a ser seguido por todos os empregadores. 
 

Pela Constituição de 1891, foi determinada a separação entre Estado e Igreja de 

forma que o Estado passou a deixar de financiar todas as atividades religiosas, até mesmo 

as escolas confessionais. O ensino religioso foi extinto de vez das escolas públicas do 

país, intenções preservadas nas ideologias liberais, de forma que a religião era assunto da 

vida privada, sem que houvesse uma religião oficial apoiada pelo governo, tornando um 

Estado laico. Para os positivistas, “a laicidade era uma posição provisória, defendida para 

combater o ‘Estado Metafísico’, até que surgisse o ‘Estado Positivo’ ou ‘Científico’, ao 

qual corresponderia a religião da humanidade, ainda em desenvolvimento." (CUNHA, 

2005a, p. 22). 

Batista e Gomes (2011) afirmam que, pela preocupação com a formação da mão 

de obra operária, no governo de Nilo Peçanha em 1909, criaram-se 19 escolas de 

aprendizes e artífices, com vínculo e subordinação ao Ministério da Agricultura, Indústria 

e Comércio, ofertando "cursos de marcenaria, alfaiataria e sapataria" (BATISTA; 

GOMES, 2011, p. 21), com a finalidade de ensinamentos práticos para atender à 

                                                 
5 O decreto n. 1.313, de 17 de janeiro de 1891, pretendia “impedir que, com prejuízo próprio e da 
prosperidade futura da pátria”, fossem “sacrificadas milhares de crianças”, proibindo o trabalho de menores 
de 12 anos, de ambos os sexos, nas fábricas do Distrito Federal (CUNHA, 2000a, p. 93). 
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necessidade da formação de operários para o sistema produtivo. Essa afirmação pode ser 

confirmada no Decreto 7.566 de 1909. 
Art. 1º Em cada uma das capitaes dos Estados da Republica o Governo Federal 
manterá, por intermedio do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio 
uma Escola de Aprendizes Artifices, destinada ao ensino profissional primario 
e gratuito. 
Paragrapho único. Estas escolas serão installadas em edificios pertencentes à 
União, existentes e disponiveis nos Estados, ou em outros que pelos governos 
locaes forem cedidos permanentemente para o mesmo fim (BRASIL, 1909). 
 

Essas escolas eram destacadas por sua boa atuação no campo da educação 

profissional, por estarem atreladas a uma legislação que as diferenciava das demais 

instituições, sejam elas particulares, mantidas pela igreja ou por outras sociedades laicas 

e até mesmo pelas próprias instituições do governo estadual ou federal. Elas se 

distinguiam das demais instituições de ensino elementar pela sua estrutura instalada em 

prédios próprios, tinham seus currículos e métodos de ensinos diferenciados e com maior 

exigência nas disciplinas, o que garantia aos egressos uma destinação para o trabalho nas 

indústrias, tornando o primeiro sistema educacional de abrangência nacional (CUNHA, 

2005a). 

Essa iniciativa do Presidente Nilo Peçanha deu início à rede federal de ensino 

técnico, que logo deu origem aos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) 

(MANFREDI, 2016). Pouco mais tarde o ensino profissional tornou-se obrigatório nas 

escolas primárias, após a sanção da lei enviada ao Congresso Nacional por Fidélis Reis6 

em 1927 (SANFELICE, 2015). A lei de Fidélis, vinculava às escolas primárias 

subsidiadas pelo governo federal, certas disciplinas como “[...] desenho, trabalhos 

manuais, e rudimentares de artes e ofícios, ou industriais ou agrárias [...]” (RICCIOPPO, 

2014, p. 154-155) de acordo com a necessidade de formação da população local, que 

elegia disciplinas que determinariam os cursos. Ainda vale observar a íntegra do texto do 

Decreto de Lei 5.241, chamada como Lei de Fidélis, em seu artigo 3°.  
Art. 3º No Collegio Pedro II e em quaesquer estabelecimentos de instrucção 
secundaria, mantidos pela União, como tambem nos equiparados, serão 
installadas aulas de artes e officios, sendo livre ao alumno o escolher aquelle 
em que se queira especializar, não se dando, porém, o certificado da conclusão 
do curso sem essa especialização. 
Paragrapho unico. Os que pretenderem o certificado de habilitação 
profissional, sem haverem cursado estabelecimento de instrucção secundaria 

                                                 
6 Fidélis Gonçalves dos Reis, político e intelectual nascido em Uberaba/MG e cultuado pelos conterrâneos 
por suas ideias e projetos que beneficiaram a cidade e contribuíram para o desenvolvimento da região do 
Triângulo Mineiro, particularmente no período em que foi deputado estadual de Minas Gerais entre os 
anos de 1919 a 1921 e deputado federal, nos anos de 1921 a 1930 pelo Partido Republicano Mineiro 
(PRM) (RICCIOPPO, 2014, p.14). 
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official, serão admittidos a prestar o respectivo exame para esse fim em 
qualquer estabelecimento official ou equiparado (BRASIL, 1927, p. 18.653).  
 

 A formação do segundo grau em escolas mantidas pelo governo federal ficaria 

condicionada à especialização de alguma atividade de formação profissional, por uma 

escola oficial. A partir dessa lei, era previsto o aumento de matrículas nos cursos, de 

forma que o governo criou escola de aprendizes e artífices, com aprendizados agrícolas e 

das escolas de artes e ofícios. Dessa forma, o ingresso ao ensino superior ficou 

condicionado à formação em algum ofício ou, caso o aluno não tivesse essa formação, 

passaria por um exame, e ainda deveria ser aprovado por uma banca de avaliação 

(RICCIOPPO, 2014).  

 

2.1.2 Educação Profissional na década de 30 e o Reconhecimento do Título de 
Contador 

 

Antes de começarmos a falar da década de 1930, vale lembrar alguns eventos da 

década anterior, como a articulação dos comunistas na fundação do Partido Comunista 

do Brasil, a luta da classe operária, apoiada pelos anarcossindicalistas, comunistas e 

socialistas, que protestaram por melhores condições de trabalho e de salário e da disputa 

pela soberania de liderança contra o empresariado. Ainda outros grupos contestatórios e 

populares se fortaleceram, sendo um deles, o conhecido por “tenentismo” (BATISTA, 

2015). 

Já no fim dessa década em 1929, com a crise do capitalismo mundial, 

ocasionando a quebra da bolsa de valores dos Estado Unidos, o Brasil também foi afetado, 

diante da instabilidade econômica, pela baixa no preço de exportação do café. Isso tudo, 

contribuiu para o descontrole e aumento da crise no comércio e indústria brasileira 

(BATISTA, 2015). 

Amorim (2013) complementa que a sociedade passou por relevantes mudanças 

na década de 1930, como a queda da indústria pela crise de 1929. A recuperação começou 

a ser visível em 1933, com o crescimento da indústria brasileira, sendo reconhecida como 

importante agente na expansão econômica. O governo priorizou esse setor diante da ideia 

de depender cada vez menos do mercado externo. 

Ribeiro (2011) aponta que a “revolução de 30” foi um período do “grande 

despertar” para a sociedade brasileira, com causas significativas, podendo ser destacadas 

duas dessas causas: a primeira foi o reconhecimento de que agricultura de exportação, 
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como atividade econômica principal, não fornecia condições de crescimento econômico, 

social e político, ou seja, no sentido de transformação econômica e política da sociedade 

e não de uma pequena parte dela. E a segunda: “[...] o paulatino reconhecimento de que 

a dependência da economia brasileira em relação à economia externa tinha que ser 

rompida” (RIBEIRO, 2011, p. 77). 

“As duas causas, na realidade, interpenetram-se e quase se confundem no 

período, na medida em que essa dependência é caracterizada como resultado da economia 

estar baseada na agricultura de exportação, exigindo a importação de manufaturados” 

(RIBEIRO, 2011, p. 77). Diante dessas causas, o incentivo pelo setor industrial no Brasil 

foi visto como a saída para ambas questões (RIBEIRO, 2011). 

Além da crise econômica, esse período foi marcado pela sucessão presidencial e 

o rompimento do acordo, conhecido por “política café com leite”, pelo fato de o grupo 

político paulista indicar Júlio Preste como candidato à presidência da república. Preste 

acabou sendo eleito, porém por um tumultuado processo eleitoral, com fortes queixas de 

fraude, o que o levou a não assumir o cargo. Diante da articulação da Aliança Liberal que, 

em pouco tempo, conquista os “estados sulinos”, resultando na vitória para seus 

apoiadores, com a renúncia de Washington Luís, o presidente do Brasil nessa época. Isso 

se deu pelos fortes apelos em decorrência das contestações das denúncias de fraudes nas 

eleições (BATISTA, 2015). 
Em 3 de novembro de 1930, Vargas toma posse como presidente provisório do 
novo governo, ocorrendo um processo de transição que nada tinha de 
‘revolucionário’, pois foi um rearranjo do bloco de poder, porém sem mudar a 
velha estrutura latifundiária do pais. Esse contexto histórico e político foi 
marcado pela ‘Revolução de 1930’, pelo movimento constitucionalista de 1932 
e pelo Estado Novo (BATISTA, 2015, p. 14). 
 

No Brasil, então na direção de Vargas, inicia-se pelo seu governo uma forte 

intervenção econômica no país. O objetivo foi a promoção da indústria e de certa forma, 

a diminuição à ênfase que era dada ao comércio exportador de matéria-prima e importador 

de produtos, devido ao desenvolvimento da manufatura da indústria nacional (NOVELLI, 

2004). 

Ainda nesse governo, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública em 

1930, tendo como ministro Francisco Campos, momento da História da Educação 

organizada por um sistema nacional, conhecido como Reforma Francisco Campos, 

fundamentada em grande quantidade de decretos publicados. Inclusive, houve nesse 

período a criação do Conselho Nacional de Educação, sendo inicialmente representado 

por membros do ensino secundário e superior, sem que houvesse algum representante do 
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ensino primário. Tal fato mostra o desinteresse dos governantes por esse nível de ensino, 

segundo Batista e Gomes (2011). Já as escolas de aprendizes e artífices, passaram a ser 

de responsabilidade do Ministério da Educação, constituindo um sistema federal de 

educação profissionalizante (NOVELLI, 2004). 

Vale lembrar importantes mudanças que aconteceram com a Reforma Francisco 

Campos. O ensino secundário passou por alterações relevantes, como a implantação do 

currículo seriado e enciclopédico, mudando totalmente a forma de ingresso no ensino 

superior e no nível profissionalizante. Já em 1931, através do Decreto 20.158, passou a 

ser organizado o ensino comercial, regulamentando a profissão de contador (BATISTA; 

GOMES, 2011). 

Certamente o Estado se prepara com maior atenção para as medidas do ensino 

profissional a partir de 1930. Isso pode ser observado nas escolas de aprendizes artífices, 

como sistema federal de ensino e na criação de órgãos controladores ligados diretamente 

ao ministério, sendo tratados com maior importância na época. Como exemplo disso 

pode-se destacar a criação da Inspetoria do Ensino Profissional em 1931 que logo foi 

transformada em Superintendência do Ensino Profissional em 1934 (NOVELLI, 2004). 

“Nesse mesmo ano foi criada, pelos ministérios do Trabalho e da Educação, uma 

Comissão Inter-Ministerial com o objetivo de elaborar um projeto para a formação 

profissional” (AMORIN, 2013, p. 127). 

O ensino profissionalizante de nível técnico, começa a ser valorizado devido as 

demandas industriais que crescem internamente no país, de forma que passa a ser 

percebido que a mão de obra qualificada disponível era insuficiente, em consequência da 

dificuldade de trazer esses profissionais de fora do país, por conta do período da economia 

de guerra (BATISTA; GOMES, 2011). 

Dessa forma, uma nova Constituição Federal passa a vigorar em 1937, sendo a 

primeira vez tratado nela de forma direta, o ensino técnico profissional. Ainda torna-se 

dever do Estado, de indústria e sindicatos, destinar esse ensino às classes sociais “menos 

favorecidas”, criando escolas para os filhos dos empregados e associados da classe 

trabalhadora, conforme descrito em seu artigo 129: 
O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas 
é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar 
execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 
associações particulares e profissionais. 
É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários 
ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes 
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que caberão ao Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades 
e subsídios a lhes serem concedidos pelo Poder Público (BRASIL, 1937, p. 
s/n). 
 

Nesse mesmo ano foi assinada a Lei 378, “[...] que transformava as Escolas de 

Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, destinados ao ensino profissional, de 

todos os ramos e graus” (BRASIL, 2008a, p. 4). Por essa lei, também é extinta a 

Superintendência do Ensino Profissional, transferindo suas atividades para a Divisão do 

Ensino Industrial, que fazia parte da composição do Departamento Nacional de Educação 

(AMORIN, 2013). Além da Divisão de Ensino Industrial o Departamento Nacional de 

Educação era composto por mais sete divisões, conforme artigo 10 dessa lei (BRASIL, 

1937 p. 1210). 
Art. 10. O Departamento Nacional de Educação compor-se-á do gabinete do 
director geral, de um serviço de expediente e das oito seguintes divisões, cada 
uma a cargo de um director de comprovada competência:  
 

a) Divisão de ensino Primario; 
b) Divisão de Ensino Industrial; 
c) Divisão de Ensino Commercial; 
d) Divisão de Ensino Domestico; 
e) Divisão de Ensino Secundario; 
f) Divisão de Ensino Superior; 
g) Divisão de Educação Extraescolar; 
h) Divisão de Educação Physica. 
  

Ainda nessa mesma década o título de Contador é oficialmente reconhecido no 

Brasil em 1939, por Getúlio Vargas. No caso, o Decreto 1.535 altera a denominação do 

Perito-Contador, que passa a ser chamado de Contador, tornando esse título requisito 

mínimo para ocupação de cargos públicos de contador (BRASIL, 1939). 
Art. 1º O Curso de Perito-Contador, de que trata o art. 1º do Decreto n. 20.158, 
de 30 de junho de 1931, passa a denominar-se Curso de Contador.  
 
Parágrafo único. Fica modificada, na mesma forma, a denominação do 
diploma a que alude o art. 28 do referido decreto. 
 
Art. 2º Continuam em vigor, para o curso cuja denominação ora é modificada, 
as disposições constantes dos Decretos ns. 20.158, citado, e 21.033, de 8 de 
fevereiro de 1932.  
 
 Art. 3º Para o provimento em cargos públicos de Contador será obrigatória, 
além de quaisquer outras exigências, a apresentação do diploma de Contador 
ou de Perito-Contador, expedido por estabelecimento de ensino comercial 
oficial ou reconhecido pelo Governo Federal, devidamente registrado na 
repartição competente (BRASIL, 1939). 
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Durante esse período os serviços públicos se tornam mais 7burocráticos, nas 

repartições públicas administrativas, por força do aumento da produtividade econômica 

que se passava no país. Dessa forma, passa a ser exigido que os servidores públicos 

tivessem um nível de qualificação mais avançado, o que motivou o direcionamento do 

ensino comercial ao ensino da contabilidade, com formação mais específica da área 

(OLIVEIRA, 2015). 
O governo Vargas apostou na industrialização como o caminho para a 
superação da crise econômica. Como o empresariado industrial ainda não 
apresentava as condições necessárias para bancar o projeto de industrialização, 
o Estado atuou neste sentido (AMORIM, 2013, p. 128). 
 

O ensino para formação de mão de obra passou a ser mais que uma estratégia 

apenas para esse fim, mas também com direcionamento para o artifício da paz social e 

racionalização do trabalho. A burguesia preocupada na formação desses trabalhadores em 

espaços de tempos menores, objetivando atender à demanda do setor industrial, cria o 

SENAI. Mas não desiste de cobrar do governo federal a conservação das escolas de 

formação técnica, com ensino amplo e completo, de acordo com a demanda exigida pela 

sociedade (AMORIM, 2013). Na próxima subseção iremos abordar com mais detalhes as 

reformas desse ensino que ocorreram a partir da década de 40, iniciadas por Gustavo 

Capanema. 

 

2.1.3 Reforma do Ensino a partir de 1940 até 1965  
 

O ensino secundário modulado pela política educacional de um momento 

político autoritário, conhecido por “Estado Novo”, foi reformulado, de modo a ser 

comparado com o sistema escolar italiano, tornando-se então cada vez mais como 

preparatório para o ensino superior, separadamente do ensino profissionalizante. Essa 

reformulação veio de encontro aos interesses empresariais da época, tanto nos setores 

privados como nas estatais que se constituíam, porém visto com maus olhos pelos grupos 

populares (MANFREDI, 2015). "Como vimos, até 1941, a organização do ensino 

profissional era bastante diferenciada, cabendo tanto a iniciativa pública como privada" 

(MANFREDI, 2002, p. 99). 

                                                 
7 No início do século XX, Max Weber, um sociólogo alemão, publicou um livro a respeito das grandes 
organizações da sua época. Deu-lhe o nome de burocracia a considerar o século XX como o século das 
burocracias, pois achava que estas eram as organizações típicas de um nova época, plena de novos valores 
e de novas exigências (CHIAVENATO, 2002, p.1).  
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Neste contexto inicia-se o período de reformas, conhecidas como Reformas de 

Capanema ou das Leis Orgânicas do Ensino, que direcionaram as normas para atender a 

formação de profissionais em três áreas da economia, ou seja no ensino Industrial, 

Comercial e Agrícola, de nível fundamental e técnico (BATISTA; GOMES, 2011). 

Para Manfredi (2015), dentro dos planos do governo, com razões econômicas no 

desenvolvimento do seu projeto de ensino escolar, prevalecia como estratégia a formação 

de força de trabalho, objetivando abrangência em todos os ramos: no setor primário, 

secundário, terciário e normal, de forma que passa a ter a seguinte configuração: o ensino 

de nível primário, com crianças de 7 a 12 anos e duração de quatro a cinco anos; o ensino 

médio, frequentado por jovens a partir de 12 anos, alcançava os seguintes ramos, o ensino 

secundário voltado para formação da classe social mais favorecida, dos dirigentes e 

dominantes, focado para o ingresso do aluno no ensino superior, e os demais direcionados 

para o ensino de formação da força de trabalho. Esse ensino para formação da força de 

trabalho focava formação para agricultura (setor primário), industrial (setor secundário), 

comercial (setor terciário) e normal (formação de professores do primário) Batista (2015, 

p. 168). O autor ainda complementa: 
Esses cursos continham dois ciclos: um fundamental, geralmente de quatro 
anos, e outro técnico, de três a quatro anos. Apesar da significância de se 
investir no nível técnico, essa reforma não conseguiu resolver os problemas 
sérios que surgiram nesse nível de ensino, pois havia falta de flexibilidade com 
o ensino secundário e restringia-se o acesso ao nível superior, uma vez que as 
leis orgânicas só permitiam tal acesso no ramo profissional correspondente. 
 

Diante dessa reorganização entre os níveis do ensino, por meio das leis 

instituídas entre 1942 e 1946, Cunha (2005b, p. 42) nos esclarece as finalidades dualistas 

dessas reformas. 
Esta divisão não correspondia à clássica divisão entre o trabalho manual e o 
trabalho intelectual. A categoria trabalho intelectual abrangia tanto o ensino 
secundário e o superior quanto o 2º Ciclo dos ramos profissionais, que se 
destinavam a formar técnicos industriais, agrícolas e comerciais. Apenas o 1º 
Ciclo dos ramos profissionais estava destinado a formar propriamente dos 
trabalhadores manuais; para eles estavam destinados os jovens oriundos das 
‘classes menos favorecidas’ de que falava a Constituição de 1937. 
 

Apenas no ensino primário o conteúdo era aparentemente comum para todos. 

Pode-se dizer que havia diferença entre as instituições públicas e privadas e também dos 

que a elas frequentavam (CUNHA, 2005b). Na Figura 1, Cunha (2005b, p.39) ilustra o 

percurso de como o aluno deveria seguir seus estudos. 
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Figura 1: Articulação entre os níveis de ensino segundo as “leis orgânicas”, 1942-1946 

Fonte: CUNHA, 2005b, p.39 
 

Para Cunha (2005a, p. 187-188), “Além da fragmentação horizontal (entre o 

ensino técnico-profissional e o ensino secundário), determinou-se a fragmentação vertical 

no âmbito do próprio ensino profissional.” Cunha (2005a, p. 191), complementa que: 
Com efeito, as ‘leis’ orgânicas de 1942, moldaram a dualidade social no ensino 
médio de acordo com o formato impresso por Gustavo Capanema, o ministro 
da Educação do Estado Novo: o ensino secundário (o ginásio e o colégio) para 
as ‘individualidades condutoras’ e as escolas profissionais para as ‘classes 
menos favorecidas’. Aquele propiciando a candidatura irrestrita ao ensino 
superior e este permitindo a inscrição nos exames vestibulares apenas dos 
cursos ‘compatíveis’. 
 

Este conjunto de leis orgânicas e as respectivas regulamentações dos ramos do 

ensino profissional, aqui tratadas, foram as seguintes: Lei 4.073 de 1942 que instituiu o 

ensino industrial; Lei 4.244 de 1942 que instituiu o ensino secundário; Lei 6.141, de 1943 

que institui o ensino comercial; Lei 8.530 de 1946 do ensino normal e Lei 9.613 de 1946 

que instituiu o ensino agrícola (MANFREDI, 2016). 

Nesse mesmo marco da história da educação profissional, são criados o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, pelo convênio com a 

Confederação Nacional de Aprendizagem Industrial (CNI) e o Serviço Nacional de 
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Aprendizagem Comercial (SENAC), em 1946, pelo convênio com a Confederação 

Nacional do Comércio (BATISTA; GOMES, 2011). 

Conhecido como sistema "S ", foi criado para organizar a educação 

profissionalizante daquele período, na emerge do avanço tecnológico da segunda 

revolução industrial. O governo Getúlio Vargas preocupou-se em criar bases essenciais 

para o parque industrial brasileiro e, simultaneamente, atender às demandas da formação 

da mão de obra necessária para o trabalho nas indústrias, por intermédio da inserção das 

escolas de aprendizes, trazidas pela Constituição de 1937, dos cursos de aperfeiçoamento 

profissional, trazidos no Decreto 1.239 de 1939 e a criação do SENAI primeira instituição 

do sistema "S" (SANTANA, 2007). 

Por meio do Decreto 4.048 de 1942 é criado o SENAI. O presidente Getúlio 

Vargas conta com o apoio de Roberto Simonsen8, presidente da CNI, indicado a presidir 

o Conselho Federal para o Comércio Exterior e já tinha participado como integrante de 

duas Comissões Técnicas, com finalidade de elaborar para o governo um esboço de uma 

instituição com as mesmas características do SENAI. Essa instituição, desde então, seria 

encarregada de oferecer cursos de aprendizagem industrial para alunos e operários das 

empresas e mantida pelos recursos vindos dessas empresas, por meio dos fundos de 

previdências (MULLER, 2010).  

Simonsen convida Roberto Mange para cuidar dos assuntos didáticos e 

pedagógicos. Mange era um forte mentor da teoria do taylorismo9, "[...] da psicotécnica, 

                                                 
8 Roberto Cochrane Simonsen, ou Roberto C. Simonsen, como gostava de assinar, nasceu em Santos, a 18 
de fevereiro de 1889 e morreu no Rio de Janeiro, a 25 de maio de 1948. Filho de Sidney Martin Simonsen 
e Robertina Cochrane Símonsen, estudou no Colégio Tarquínio Silva (Santos) e no Colégio Anglo-
Brasileiro (São Paulo), ingressando com 15 anos na Escola Politécnica de São Paulo. Em 1910 formou-se 
engenheiro, indo trabalhar na Southern Brazilían-Railway e, depois, na Prefeitura de Santos. Em 1912 
funda, com diversos companheiros, a Companhia Construtora de Santos (1912-1940), firma pioneira, cujos 
planejamentos urbanísticos deram feição moderna à cidade: numa época em que as construções eram: feitas 
empiricamente pelos empreiteiros, a Companhia executa projetos técnicos e arquitetônicos modernos; 
pavimenta parte da cidade e constrói armazéns e bancos, a Bolsa de Café e a Associação Comercial, a Base 
de Aviação Naval, etc. 
Durante o Estado Novo pertence ao Conselho de Expansão Econômica do Estado de São Paulo (1938-
1941), ao Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, ao Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo, etc. Após 1945, combate tenazmente o comunismo, idealizando a criação do SENAI e do SESI, 
órgãos ligados à Federação das Indústrias e destinados a melhorar as condições técnicas e humanas dos 
operários. Como senador - eleito em 1946 – apoia a cassação dos mandatos comunistas em 1947 
(CARONE, 1973, p.4-5). 
9 O taylorismo visava à organização administrativa, a utilização adequada de matérias primas, da força de 
trabalho e da energia motriz, e também defendia a implantação de um controle eficiente de custos, foi essa 
redução permitiria a elevação da produtividade. Roberto Mange foi o difusor destas ideias aplicadas dentro 
do SENAI, e também fundador ao lado de Lourenço Filho e outros, do IDORT, Instituto de Organização 
Racional do Trabalho, que pretendia aumentar o bem-estar social por meio de uma organização racional 
(DOMINSCHEK, 2011, p. 209). 
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da formação científica e racional do trabalho" (MULLER, 2010, p. 198). Mange, era 

engenheiro e atuava na direção do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, onde já 

executava essas teorias desde 1924, podendo ser destacado o curso de aprendizagem 

direcionado para trabalhos nas ferrovias (MULLER, 2010). 

Para Batista (2015), Mange10 implementava as ideias defendidas pela classe 

industrial, ligadas ao Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT), criado 

pelos empresários de São Paulo, também com a contribuição de intelectuais educadores 

como "[...] Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Noemy da Silveira 

Rudolfer, além de outros professores da Universidade de São Paulo (USP)" (BATISTA, 

2015, p. 173).  O autor nos esclarece a intenção da classe industrial: 
A partir dos estudos realizados, compreendemos que os industriais tinham 
como estratégia formar trabalhadores brasileiros como mecanismo para 
diminuir ou mesmo retirar do setor fabril os estrangeiros, pois estes, na 
maioria, eram 'contestadores' e poderiam criar 'problemas' para o projeto 
nacionalista de industrialização do país (BATISTA, 2015, p. 173). 
 

Logo depois em 1946, por meio dos Decretos 8.621 e 8.622, fica autorizada à 

Confederação Nacional do Comércio (CNC), a abertura de escolas de aprendizagens 

comerciais, com cursos profissionalizantes destinados a jovens entre 14 e 18 anos, e outro 

de especialização para trabalhadores que já atuavam no comércio local. Dessa forma, fica 

delegado à CNC organizar e gerir tais cursos em escolas em todo território nacional, para 

quem tivesse interesse de trabalhar no comércio de modo geral, surgindo então as escolas 

do SENAC (SANTANA, 2007). 

Embora o Decreto que criou o SENAC não tenha sido instituído no período de 

Capanema, pode ser entendido como uma continuidade da proposta do Decreto 6.141 de 

1943, que reformou o ensino comercial e em seu segundo ciclo, o Curso Técnico em 

Contabilidade, além de outros vinculados à atividade comercial. Em seguida, também no 

mesmo ano, teve sua matriz curricular definida pelo Decreto 14.373, como forma de 

                                                 
10 No Brasil, Mange envolveu-se com os industrialistas e tornou-se um dos intelectuais orgânicos do novo 
ensino industrial. Seu círculo de relacionamentos era amplo, assim como suas intervenções no ensino 
profissional brasileiro. Na condição de engenheiro-educador da Escola Politécnica de São Paulo, Mange 
foi superintendente do Curso de Mecânica Prática no anexo ao Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que, 
no ano de 1924, se tornou Escola Profissional Mecânica, da qual Mange foi superintendente até 1928. Foi 
na ocasião em que esteve na Escola Mecânica que Mange, com um grupo de estudiosos, introduziu no 
Brasil as conhecidas séries metódicas de ofícios. Em 1930, depois de viagem à Alemanha com a finalidade 
de conhecer o ensino ferroviário, Mange participou da montagem e estruturação do Serviço de Ensino e 
Seleção Profissional da Estrada de Ferro Sorocaba, da qual foi diretor até 1934. Mange foi também um dos 
criadores do Instituto de Organização Racional do Trabalho (IORT), em 1931, importante instituição de 
intervenção na cultura empresarial brasileira, visando à difusão da administração científica da produção e 
do trabalho (PEDROSA, 2014, p. 50-51). 
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definição da estrutura da formação do Técnico Contábil, que daria a condição de acesso 

ao curso superior de Ciências Econômicas (OLIVEIRA, 2015). 

De 1.946 a 1.951, o país passa a ser governado por Eurico Gaspar Dutra. Desde 

então é lançado no seu mandado um plano de metas, dentre elas aque abrangia a formação 

de pessoal técnico, com finalidade de suprimir a necessidade da expansão industrial. A 

decorrência da liberdade do capital estrangeiro, traz para o Brasil a modernização do setor 

fabril com a abertura das fábricas de automóveis, tratores, produtos químicos e outros 

(SANTANA, 2007). 

Diante da corrente liberal daquele governo, em que a educação tomava a direção 

para os atrativos do mercado de trabalho e não para formação humana, é trazido na 

Constituição de 1946, o discurso de uma educação de ordem nacional, um passo 

importante para a legitimação da primeira LDB (VIERA, J.; RAMALHO; VIERA, A., 

2017). O artigo quinto da Constituição Federal trata sobre as competências da União, 

sendo uma delas, “legislar sobre: diretrizes e bases da educação nacional” (BRASIL, 

1946. p. s/n). A partir dessa concepção trazida na Constituição de 1946, passa a ser 

colocada em questão a necessidade da uma lei que abordasse toda a organização e 

estruturação da educação brasileira (LIMA, SILVA, F.; SILVA, L., 2017). 

A discussão da LDB começa em 1948, a partir da mensagem presidencial       n° 

605, que encaminhou para a Câmara dos Deputados e Senado Federal o anteprojeto, feito 

por um conjunto de pessoas vinculadas à educação e dirigida "por Manoel Lourenço 

Filho, então Diretor do Departamento Nacional de Ensino do Ministério da Educação e 

Saúde, tendo como relator geral o professor Antônio de Almeida Júnior, da Universidade 

de São Paulo (USP)" (MONTALVÃO, 2010, p. 22). 

Saviani (2013) complementa que a Comissão constituída por Clemente Mariani, 

então Ministro da Educação e Saúde, para confecção do anteprojeto da LDB, era 

composta por educadores renomados do país.  
Sob a presidência de Lourenço Filho, foram constituídas três subcomissões: do 
ensino primário, tendo como presidente Almeida Junior e integrada por 
Carneiro Leão, Teixeira de Freitas, Celso Kelly e Coronel Agrícola da Câmara  
Lobo Bethelem; do ensino médio, com Fernando de Azevedo (presidente), 
Alceu Amoroso Lima, Artur Filho, Joaquim Faria Goes e Maria Junqueira 
Schmidt; do ensino superior, com a participação de Pedro Calmon (presidente, 
além de vice-presidente da Comissão Geral), Cesário de Andrade, Mario Paulo 
de Brito, padre Leonel Franca e Levi Fernandes Carneiro (SAVIANI, 2013, p. 
281-282). 
 

Porém só após mais de uma década de discussão, é aprovada 1ª Lei das Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), por meio da Lei 4.024 de 1961, guiada nos 
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princípios liberais, por um período de democratização. Essa Lei abordava todos os níveis 

e modalidades da educação, concedendo uma equiparação dos cursos profissionalizantes 

e também dos acadêmicos (LIMA; SILVA, F.; SILVA, L., 2017). 

Por meio da LDB, o ensino secundário passa por alterações na sua estrutura. 

Dessa forma passa o ensino médio a ser organizado na escola primária, destinada a jovens 

e dividido em duas etapas, o ginasial e o colegial, mantendo a abrangência do ensino 

secundário e os de formação profissional, no ensino primário e secundário (BRASIL, 

1961). 

Para Manfredi (2016), mesmo com a LDB, a dualidade permanecia na estrutura, 

ainda que tivesse maior facilidade do aluno em passar entre o ensino profissionalizante e 

secundário. Cunha (2005b, p. 165) complementa que “Quando, finalmente, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi promulgada, em fins de 1961, muitas das 

suas inovações já tinham sido realizadas, total ou parcialmente, por várias leis e decretos 

[...]”. 

Na Figura 2 é demonstrado, como passam a ser organizados os níveis de ensino, 

com a aprovação da 1ª LDB. 

 
Figura 2: Articulação tendencial entre os níveis de ensino segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1961) e legislação correlata  

Fonte: CUNHA (2005b, p. 166). 
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A articulação dos níveis do ensino, apresentada na Figura-2 de Cunha, trazida 

pela Lei, é mencionada por Newton Sucupira em um artigo publicado 1963 na Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos. 
A articulação entre os diferentes ramos e graus de ensino encontra-se 
devidamente assegurada na Lei. A primeira está garantida no art. 41, ao se 
permitir aos alunos a transferência de um curso para outro, mediante adaptação 
prevista no sistema de ensino. Desta forma qualquer aluno, sentindo-se 
desajustado num curso, teria facilidade de mover-se para outro mais de acordo 
com suas aptidões e interesses. No que se refere à articulação com o primário, 
procurou-se estabelecer maior continuidade entre este nível e o médio: o art. 
36, parágrafo único, concede ao aluno que houver concluído a sexta série 
primária o direito de ingressar na segunda série do primeiro ciclo, mediante 
exame das disciplinas obrigatórias da primeira série (SUCUPIRA, 1963, p. 
49). 
 

Entre o período de 1961 a 1965, foram implantados vários projetos de ginásios, 

intitulados como “modernos”, “orientados para o trabalho” e “polivalentes”, pela 

Diretoria do Ensino Secundário, subordinada ao Ministério da Educação. Todo eles com 

a mesma estrutura (CUNHA, 2005b).  
Nas duas primeiras séries, predominavam as disciplinas de caráter 
exclusivamente geral, ao lado das disciplinas vocacionais, destinadas a sondar 
aptidões: artes industriais ou técnicas agrícolas, conforme a economia da 
região onde o ginásio se localizasse. Nas duas últimas séries, aumentava a 
carga horária destinada a disciplinas /vocacionais. Devidamente orientados, os 
alunos escolheriam uma das seguintes áreas: artes industriais, técnicas 
agrícolas, técnicas comerciais, educação para o lar, ou o aprofundamento dos 
estudos gerais (CUNHA, 2005b, p. 169). 
 

Um ano depois é aprovado pelo CNE, o Plano Nacional de Educação (PNE) 

trazendo um conjunto de regras que apontavam metas e recursos que seriam investidos 

na educação brasileira, elaborado para um período de oito anos (VIEIRA, J.; RAMALHO; 

VIEIRA, A., 2017). 

A conquista da educação com o PNE não chegou ao que se esperava, pois antes 

mesmo dos oito anos planejados, foi derrubado pelo governo militar de 1964, que 

incentivou a mudança para planos estaduais, tirando da União a responsabilidade e os 

deveres com a educação. Com a mudança da política no país, novamente a educação 

pouco progride, no que diz respeito a uma educação crítica e democrática. A educação 

privada ganha grande incentivo nesse governo e a pública não é valorizada (VIERA, J.; 

RAMALHO; VIERA, A., 2017). Conforme complementam, Ciavata e Ramos (2012, p. 

15): 
Solapa-se a concepção de bases para a educação pública que acabou, mais uma 
vez, subsumida à ideia de diretrizes. No caso da lei n. 4.024/61, pela partilha 
dos recursos públicos com o setor privado; no caso da lei n. 5.692/71, primeiro, 
porque o regime militar reduziu a aplicação de recursos na educação para 
menos de 3% do orçamento da União [...] (CIAVATA, RAMOS, 2012, p. 15). 
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Com essa queda dos investimentos financeiros, prevista no PNE, documento que 

tinha como objetivo um plano para a educação nacional, “com metas democráticas e 

humanizadoras”, deixa de ser pelo governo uma vertente importante, muito menos um 

ideal (VIERA, J.; RAMALHO; VIERA, A., 2017, p. 69). 

 

2.1.4 Reforma do Ensino no governo militar  
 

No período do governo militar, de 1964 a 1985, desde o governo de Castelo 

Branco a João Baptista Figueiredo, elegeram-se prioridades nas ações com 

desenvolvimento de projetos voltados para construção de algumas estatais, como polos 

petroquímicos, hidroelétricas, polos agropecuários, agrominerais e etc. Então surge a 

necessidade de formação de mão de obra em massa, diante disso o governo resolve 

revigorar o Programa Intensivo de Formação de Mão de Obra (PIPMO), passando a ser 

executado nas escolas técnicas, rede federal e SENAI, como forma de capacitação rápida, 

com conteúdo reduzidos e objetivos para prática (MANFREDI, 2016). 

O regime militar implementou as reformas na educação através da Lei 5.540 de 

1968, conhecida como a Lei da Reforma Universitária e a 5.692 de 1971, Lei que criou o 

sistema nacional de ensino de 1º e 2º graus. Nas duas, a finalidade era estabelecer uma 

relação inerente ao aumento da produção eficiente do trabalho, na função de um 

instrumento de serventia à “racionalidade tecnocrata” (FERREIRA; BITTAR, 2008).  

Manfredi (2002, p. 105) observa: 
No âmbito do sistema escolar como um todo, os governos militares foram 
protagonistas de um projeto de reforma do ensino fundamental e médio 
mediante a Lei 5.692/71. Essa lei instituiu a ‘profissionalização universal e 
compulsória para o ensino secundário’, estabelecendo, formalmente, a 
equiparação entre o curso secundário e os cursos técnicos (MANFREDI, 2002, 
p. 105). 
 

Mesmo que ainda tivesse sustentada em razões discriminatórias, a lei que 

reformou o ensino, tornando-o em 1° e 2° graus, provoca a eliminação da dualidade do 

ensino secundário e os ensinos técnicos profissionalizantes (CUNHA, 2000c) 
Ainda no final dessa década, a profissionalização universal e compulsória 
empreendida pela lei n. 5.692/71 é flexibilizada pelo Parecer do CFE n. 75/76 
e consolidada pela lei n. 7.044/82 com as seguintes alterações: a) substituição 
de “qualificação para o trabalho” por “preparação para o trabalho” (caput do 
art. 1o); b) absorção de “preparação para o trabalho” como elemento da 
“formação integral do aluno” em caráter obrigatório no ensino de 1o e 2o graus 
(art. 4o, parágrafo 1o); e c) conversão da habilitação profissional em opção dos 
estabelecimentos de ensino (art. 4o, parágrafo 2o) (CIAVATA; RAMOS, 
2012, p.16). 
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Essa profissionalização compulsória implantada pela lei do ensino de 1º e 2º 

graus não obteve êxito. Nas escolas públicas, ao 1º grau faltava investimento financeiro 

pelo governo além de pessoal capacitado, levando ao abandono pelas escolas estaduais e 

municipais das iniciativas para o trabalho e a sondagem vocacional. As escolas 

particulares não tinham interesse nessas deliberações curriculares, uma vez que a função 

propedêutica era o seu principal objeto. No 2º grau, as escolas privadas resistiram ao 

máximo, com apoio dos alunos e de certa forma até das empresas que não cederam espaço 

no mercado, por meio de estágios (CUNHA, 2000c). 

Nas escolas da rede pública, pela falta de recursos, retratou-se a reforma em 

vigor há 11 anos, por meio da Lei 7.044 de 1982. Essa lei não revoga os artigos da lei 

anterior, no que tange ao ensino profissionalizante compulsório, porém deixa como uma 

possibilidade um currículo totalmente propedêutico (CUNHA, 2000c). 

Segundo Ciavatta e Ramos (2012, p.16), aproximando-se do fim da década de 

1980, com o fim da ditadura e o “processo de redemocratização das relações 

institucionais”, acrescido das transformações nas relações de trabalho e as discussões para 

elaboração da nova LDB, a sociedade passa a levantar questões que incorporassem 

políticas com proporções relacionadas com a cidadania. As instituições federais, se 

mobilizam na defesa da elaboração “de um currículo comum da educação tecnológica 

baseada na conexão entre ensino e trabalho, excluindo a oposição entre cultura e 

profissão. ” 

Com fim do período governado pelos militares no país inicia-se o primeiro 

governo civil. As discussões em torno da educação, entre diferentes grupos de diversas 

correntes de pensamentos e teorias políticas educacionais, e tornam-se mais intensas. 

Concentra-se principalmente em uma nova estrutura para o ensino de 2º Grau e da 

educação profissional, como se percebe no projeto da LDB, em 1988 (CANALI, 2009). 

 

2.1.5 A atual LDB de 1996 
 

Em 1996 é estabelecida a nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

por meio da Lei 9.394, significando o ponto inicial de um ciclo de reformas na educação, 

encorpado pelas regulamentações que foram sendo criadas. Na educação profissional foi 

aprovado o decreto 2.208 de 1997 e outras regulamentações no campo conceitual da 

educação básica, por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em todos os 
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níveis da educação, ficando a elaboração das DCN, sob responsabilidade da União, com 

a cooperação do Conselho Nacional de Educação (CNE) (CIAVATTA E RAMOS, 2012). 

Nessa LDB é estabelecida a responsabilidade da União em, “estabelecer, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes 

para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essas atribuições que 

nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 

comum.” (BRASIL, 1996, p. s/n). 

Para Cunha (2000c), nesse contexto das políticas educacionais, implementadas 

após a nova LDB, o ensino técnico teve seu protagonismo. Seja pelo motivo da 

necessidade de capacitação de profissionais de nível médio, com requisito para o 

desenvolvimento tecnológico dos mais variados setores econômicos, também pelo motivo 

da determinação trazida nela, no que tange às escolas técnicas industriais da rede federal. 

Essas escolas se transformaram em ensino médio de boa qualidade para alunos da classe 

média que tinham como objetivo o curso superior e os que se interessavam pelo curso 

técnico.  

Como forma de melhor aplicar os recursos financeiros, os cursos técnicos 

passam a ser oferecidos apenas aos jovens que tinham a intensão em cursá-los e trabalhar 

nas áreas específicas. “Nesse sentido, o decreto 2.208/97 instituiu todo um sistema de 

ensino profissional, com três níveis: o básico (abrangendo a aprendizagem e os cursos 

rápidos para adultos), o técnico e o tecnológico, este já em nível superior. ” (CUNHA, 

2000c). 

Na próxima seção desse capítulo será abordado o ensino comercial, seja em seu 

surgimento, nas legislações que o nortearam até os tempos atuais e a evolução desse 

conhecimento que passou a ser reconhecido como ciência em meados do século XX, 

concedendo o título de Bacharel em Ciências Contábeis ao concluintes desse ensino em 

nível superior. 
 

2.2 RAÍZES HISTÓRICAS DO SURGIMENTO E DA EVOLUÇÃO DO ENSINO 

CONTÁBIL NO BRASIL 

 
A formação acadêmica das classes mais favorecidas do Brasil colonial acontecia 

na metrópole portuguesa. No início do século XIX, o ensino que aqui era oferecido 

dedicava-se à catequização de indígenas, com formação clerical e formação da classe 

dominante. Esse ensino oferecido com didática, voltada para uma educação medieval 
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latina, preparava os alunos que ingressariam na Universidade de Coimbra, em Portugal, 

que formava jovens nascidos no Brasil, nos cursos de Teologia, Direito Canônico, Direito 

Civil, Medicina e Filosofia, ocorrendo dessa forma por três séculos da nossa história 

(OLIVEN, 2002). 

A chegada da Família Real, trouxe para o Brasil um novo sentido na educação e 

na infraestrutura, com a abertura dos portos para as nações simpatizantes e a criação dos 

cursos de Medicina e Cirurgia, sendo ministrados no Hospital Militar. Esse fato, faz com 

que o país alcance os setores da economia, da política e da agricultura, criando cursos, 

que não existiam antes das variadas áreas do conhecimento, Até aquele momento o ensino 

era conhecido por um ensino superior religioso. Esse ensino objetivou a formação dos 

servidores públicos, pelas Academias Militares e nas áreas de Medicina, Cirurgia, 

Matemática, Agricultura e outros (BOAVENTURA, 2009). Santana (2011, p. 11), nos 

esclarece como foram criados esses estabelecimentos. 
Para a constituição de uma infraestrutura necessária ao funcionamento do 
império, foram implementadas medidas administrativas, econômicas e 
culturais que transformaram o país. Nesse período foram criados os primeiros 
estabelecimentos de ensino superior, que visavam qualificar, para realizarem 
serviços públicos voltados à administração do país, os indivíduos oriundos de 
famílias bem situadas economicamente ou que, pelo menos, apresentavam 
títulos (comprados ou não). 
 

Dom João VI se instalou na Bahia e logo recebeu solicitações da sociedade local, 

para a abertura de universidades em território brasileiro. Porém, para tais solicitações o 

príncipe regente precisava de um dispêndio financeiro significativo. Ao invés de 

universidade ele criou o Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia na cidade de Salvador, 

após a mudança de domicílio da Corte para a cidade do Rio de Janeiro. Esses cursos e 

mais alguns também passaram a ser oferecidos nessa cidade (OLIVEN, 2002). 

As primeiras faculdades em territórios brasileiros foram criadas para o ensino da 

Medicina, Direito e Politécnica e, geralmente, localizadas nas cidades de maior 

importância. Atuavam de forma independente umas das outras, porém nenhuma 

universidade foi criada nessa época (OLIVEN, 2002). 

Segundo Peleias e Bacci (2004), o conhecimento das técnicas contábeis começa 

a ser discutido no Brasil em 1.808, com a fundação da Real Junta de Comércio, 

Agricultura, Fábricas e Navegação, por meio do Alvará de 23 de agosto. Nessa instituição 

é definido o método11 das partidas dobradas, meio o qual seria usado para gestão dos bens. 

                                                 
11 A essência deste método, universalmente aceito, é que o registro de qualquer operação implica que a um 
débito em uma ou mais contas deve corresponder a um credito equivalente, em um ou mais contas, de forma 
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Esse método já era usado na Europa, por isso passaria a ser aplicado nessas instituições. 

Peleias e Bacci (2004, p. 41) nos ressaltam fatos ocorridos na época. 
O ano de 1809 apresenta dois fatos relevantes:  
• o primeiro, a promulgação do Alvará de 15 de julho, criando oficialmente o 
ensino de Contabilidade no país, por meio das aulas de comércio, intituladas 
‘aulas práticas’;  
• o segundo, a apresentação, pelo Visconde de Cairu, de um sistema de Direito 
Comercial, juntamente com a realização dos primeiros estudos sobre 
Economia Política no Brasil. 
 

Diante disso a Aula de Comércio, instalada em 1810, ficou aos cuidados de 

direção e de inspeção da Secretaria do Tribunal da Real Junta de Comércio, Agricultura, 

Fábricas e Navegação. Essas aulas tiveram como professor o Visconde de Cairu (GOMES 

JUNIOR, 2013). 

Com a criação do Erário Régio e do Conselho de Fazenda, intensifica-se um 

pouco mais a demanda do ensino comercial no Brasil, que teria como finalidade, manter 

o controle das riquezas, dessa forma é organizada a Contabilidade do Erário Público e o 

Método de Escrituração. Além disso, passa a ser exigida dos "negociantes" a obrigação 

de manter os registros das atividades comerciais, por meio das escriturações mercantis. 

Esse documento passa a ser registrado e autenticado pela Junta Real do Comércio, 

surgindo a demanda pelos profissionais conhecidos por guarda-livros e caixeiros 

(GOMES JUNIOR, 2013). 

Com a instituição do decreto 456 de 1846 são regulamentadas as “aulas de 

comércio”, que substituem as “aulas práticas”. Esse curso comercial era concluído em 

dois anos e, ao seu final, o aluno deveria ser aprovado em um exame com “[...] disciplinas 

de Matemática, Geografia, Economia Política, Direito Comercial, Prática das Principais 

Operações e Atos Comerciais” (PELEIAS; BACCI, 2004, p. 41).  

Logo em 1850 com a aprovação da Lei 556, nasce o primeiro Código Comercial 

Brasileiro, determinando que as empresas passassem a manter a escrituração contábil. Essas 

escriturações ainda deveriam seguir o método das partidas dobradas e ainda, ao fim de cada 

exercício anual, seria feito o encerramento e fechamento do Balanço Patrimonial das 

empresas. Dessa forma as empresas passam a demonstrar suas informações contábeis em um 

formato com maior uniformidade, reforçando a necessidade de oferta do ensino comercial. 

Diante disso foi criado o Instituto Comercial do Rio de Janeiro, em 1856 (PELEIAS; BACCI, 

2004). Peleias et al, (2007, p.25) nos explicam como o ensino comercial passaria a ser 

definido, na próxima década. 

                                                 
que a soma dos valores debitados seja sempre igual à soma dos valores creditados, ou simplificando: Não 
há débito sem crédito correspondente (BARRETO, 2005, p.303). 
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O Decreto nº. 2741, de 9.02.1861, definiu que os estudos do Instituto 
Comercial do Rio de Janeiro formariam um curso preparatório e outro 
profissional. Verifica-se, em seu artigo 1º., que o curso profissional possuía 
quatro cadeiras, sendo a segunda de Escrituração Mercantil e Legislação de 
Fazenda. No artigo 10º., consta que, para todas as aulas oferecidas no curso 
profissional, não seria exigida habilitação anterior, exceto para a de 
Escrituração Mercantil, cuja matrícula dependia de aprovação na cadeira de 
Aritmética Completa, a primeira oferecida (PELEIAS et al, 2007. p. 25). 
 

Logo depois, em 1863, o ensino comercial passou por algumas alterações, por 

meio do Decreto nº 3.058 que deliberou novos estatutos para o Instituto Comercial. O 

curso passa para 4 anos de duração, permitindo que jovens de 13 anos já pudessem se 

matricular, desde que estivessem aptos conforme exames de gramática nacional e 

caligrafia (ALVES, 2014). 

Analisando o 1º artigo do referido decreto, na íntegra do seu texto, é possível se 

perceber a rigorosidade das disciplinas que passaram a ser exigidos dos alunos do 

Instituto. Vejamos abaixo; 
DAS MATERIAS DO ENSINO 
Art. 1º O Instituto Commercial do Rio de Janeiro formará, um curso de quatro 
annos, e comprehenderá as materias seguintes: 
1º anno 
    Francez. 
    Inglez. 
 Arithmetica, com applicação especial ás operações commerciaes: Algebra até 
equações do 2º gráo. 
2º anno 
    Francez. 
    Inglez. 
    Arithmetica e Algebra, como no 1º anno: Geometria plana, e no espaço. 
    Geographia, e EstatisticaCommercial. 
3º anno 
    Allemão. 
    Geographia, e EstatisticaCommercial. 
    Direito Commercial, e legislação de Alfandegas e Consulados, comparada 
com as das praças de maior commercio com o Brasil. 
    Escripturação Mercantil. 
4º anno 
    Allemão. 
    Direito Commercial, e Legislação de Alfandegas e Consulados, comparada 
com as das praças de maior commercio com o Brasil. 
    Escripturação Mercantil. 
 

Esse currículo nos chama a atenção por sua extensa composição, com por três 

línguas estrangeiras, matemática e estatística. Logo nos próximos anos em 1879 e 1880 

ele é reformulado, eliminando algumas dessas disciplinas, de forma que reduz o conteúdo 

e a duração do curso, que passa a ser de dois anos, conforme os primeiros artigos dos 

decretos 7.538 e 7.679 publicados respectivamente nos anos mencionados (SOARES et 

al., 2011).  
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Nesses decretos também passa a ser modificada a forma de admissão dos alunos 

no instituto, sendo exigidos no exame, conteúdos que antes eram abordados nas 

disciplinas lecionadas no curso, regulamentado no decreto de 1863, ou seja, os alunos já 

deveriam ter o conhecimento dessas disciplinas antes de iniciarem o curso (SOARES et 

al., 2011). 

O Instituto de Comércio é extinto em 1902 e a Academia de Comércio do Rio 

de Janeiro é fundada em 1905, por meio do Decreto 1.339, sendo considerada uma 

entidade de utilidade pública (MARRONI; RODRIGUES; PANOSSO, 2013). Os seus 

diplomas foram oficialmente reconhecidos e passa a ter a oferta de dois níveis de 

titulação: geral e superior, conferidas no Art.1º do referido Decreto nos parágrafos 2º e 3º 

(BRASIL, 1905, p.225). 
§ 1º A Academia de Commercio manterá dous cursos: um geral, habilitando 
para o exercicio das funcções de guarda-livros, perito judicial e empregos de 
Fazenda e o outro, superior, habilitando mais para os cargos de agentes 
consulares, funccionarios do Ministerio das Relações Exteriores, actuarios de 
companhias de seguros e chefes de contabilidade de estabelecimentos 
bancarios e grandes empresas commerciaes.  
§ 2º O curso geral comprehende o ensino de portuguez, francez, inglez, 
arithmetica, algebra, geometria, geographia, historia, scienciasnaturaes, 
inclusive o reconhecimento de drogas, tecidos e outras mercadorias, noções de 
direito civil e commercial, e legislação de Fazenda e aduaneira, pratica 
juridico-commercial, calligraphia, stenographia, desenho e 
escripturaçãomercantiI.  
§ 3º O curso superior, do qual é preparatorio o curso geral, comprehende o 
ensino de geografia commercial e estatistica, historia do commercio e da 
industria, technologia industrial e mercantil, direito commercial e maritimo, 
economia politica, sciencia das finanças, contabilidade do Estado, direito 
internacional, diplomacia, historia dos tratados e correspondência diplomatica, 
allemão, italiano, hespanhol, mathematica superior, contabilidade mercantil 
comparada e banco modelo.  
 

As disposições instituídas no decreto 1.339, trouxeram em seus artigos 2º e 3°, 

uma extensão que dava o mesmo reconhecimento para os diplomas da Escola Prática de 

Comércio de São Paulo. Com o passar de alguns anos, esta entidade passou a se chamar 

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e em pouco tempo se transformou em 

uma referência em ensino comercial ao mesmo nível da Academia de Comércio do Rio 

de Janeiro e da Academia de Comércio de Juiz de Fora. Essa última já extinta na época, 

porém conferia os mesmos direitos aos que já tinham se formado nela (PELEIAS et al., 

2007). Marroni, Rodrigues e Panosso (2013, p.7), complementam com as disposições do 

Decreto de 1.926. 
O Decreto 17.329 de 28 de maio de 1926 criou o regulamento para os 
estabelecimentos de ensino técnico comercial que compreendia: o Curso Geral 
com duração de 4 anos (Propedêutico e Técnico) que dava direito ao diploma 
de contador e o Curso Superior de 3 anos que auferia o título de graduado em 
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ciências econômicas. Porém, para obter o título de bacharel em Ciências 
Econômicas deveria, portanto, fazer além do curso geral de 4 anos, o curso 
superior de 3 anos. 
 

Somente em 1920, próximo do primeiro centenário da Independência (1922) é 

criada a primeira universidade brasileira, a Universidade do Rio de Janeiro, instituída pelo 

Decreto n° 14.343, assinado em 07 de setembro. Conforme Ribeiro (2011, p, 69-70) “O 

governo Federal, quando achar oportuno, reunirá em Universidade a Escola Politécnica e 

de Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das Faculdades Livres de 

Direito”.  

Quase duas décadas do decreto de 1905, o Senado Federal elaborou uma nova 

legislação que tratava a respeito do ensino comercial, o Decreto 4.724-A de 1923. Esse 

Decreto colocava a Academia Ciências Comerciais de Alagoas e outras academias em 

comparação com a Academia de Comércio do Rio de Janeiro como forma de equiparar 

seus diplomas (GOMES JUNIOR, 2013). 
Entretanto, a fundamentação desta abertura e extensão de reconhecimento e 
oficialização para outras instituições escolares era a de que estas instituições 
deveriam seguir, rigorosamente, os programas desenvolvidos e estabelecidos 
nos cursos comerciais da Academia de Comércio do Rio de Janeiro, em virtude 
de ser esta uma escola de referência no Brasil, conforme expresso no Art. 2º 
do referido Decreto de 23 de agosto de 1923 (GOMES JUNIOR, 2013, p. 41). 
 

Vale lembrar que Gomes Junior (2013, p. 44) ainda nos aponta: 
Uma outra questão, não menos importante, era quando admitia-se que o curso 
comercial estava dirigido para uma formação específica voltada para o trabalho 
em atendimento às urgentes necessidades das empresas de profissionais com 
este tipo de formação e conhecimento. Havia um olhar imediatista e não de um 
horizonte de tempo maior com este ensino. 
 

Esse imediatismo foi necessário, pois diante da crise mundial em torno de 1929, 

o Brasil passava por um recuo da economia interna. Essa queda resultou pela grande perca 

do mercado externo, principalmente na cafeicultura que era um dos principais setores de 

exportação do país. Dessa forma foi preciso dinamizar o mercado interno para substituir 

as importações sendo benéfico para a formação profissional do país (GOMES JUNIOR, 

2013). 

 
 
2.2.1 Ensino superior de 1930 até 1946  

 

No Governo provisório de Getúlio Vargas iniciado em 1930, logo no próximo 

ano foi criado o Ministério da Educação e Saúde, ministrado por Francisco Campos, com 

a instituição de vários decretos. Entre esses, teve um conhecido como a "Reforma do 
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Ensino Superior", que podia ser entendido por três partes, sendo uma com aspectos gerais, 

outra mais especfíca que tratava da reorganização da Universidade do Rio de Janeiro, que 

seria vista como referência pelas outras instituições e na terceira etapa, a criação do 

Conselho Nacional da Educação (ROMERO, 2011).   

Aprovado pelo decreto 19.851 de 1931, o Estatuto das Universidades Brasileiras 

tinha como objetivo a organização do ensino superior com a regulamentação de um 

sistema universitário no país, dando autonomia para direção das faculdades através da 

reitoria, trazendo como requisito para a constituição de universidade as exigências 

trazidas pelo Art. 5º mencionado decreto (ROMERO, 2011). 
Art. 5º A constituição de uma universidade brasileira deverá attender ás 
seguintes exigências:  
     I - congregar em unidade universitária pelo menos três dos seguintes 
institutos do ensino superior: Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, 
Escola de Engenharia e Faculdade de Educação Sciencias e Letras;  
     II - dispôr de capacidade didactica, ahi comprehendidos professores, 
laboratorios e demais condições necessarias ao ensino efficiente;  
     III - dispôr de recursos financeiros concedidos pelos governos, por 
instituições privadas e por particulares, que garantam o funccionamento 
normal dos cursos e a plena efficiencia da atividade universitaria:  
     IV - submetter-se às normas geraes instituidas neste Estatuto (BRASIL, 
1931a). 
 

No estado de São Paulo elaborava-se nessa época um projeto político, para a 

criação de uma universidade exemplar, de alto nível acadêmico-científico, liderado por 

Fernando de Azevedo e com apoio do jornal "O Estado de São Paulo", em conjunto com 

governo estadual da época. Dessa forma, foi criada em 1934, uma universidade pública 

estadual, desvinculada do controle do governo federal, a Universidade de São Paulo 

(USP).  A USP representava grande mudança no que tangue ao ensino superior da época, 

reunindo ali faculdades tradicionais, originando a nova Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras, com a contribuição de intelectuais estrangeiros, o que a colocou como referência 

nacional de pesquisa (OLIVEN, 2002). Paula (2002, p. 149) nos lembra sobre a 

importância da Faculdade e a atuação dos pesquisadores estrangeiros. 
Cabe ressaltar a importância da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL) como uma instituição dotada de organicidade e indispensável para se 
atingir a totalidade universitária. Esta faculdade é concebida pelos fundadores 
da USP como órgão fundamental para a constituição da nacionalidade. 
Georges Dumas, professor de sociologia da Sorbonne, se comprometeu a 
enviar, anualmente, ao Brasil, professores de várias universidades francesas, 
sendo o contato de Júlio de Mesquita Filho, na França, para a seleção dos 
professores que vieram compor o corpo docente da USP, em 1934. 
 

Diante de tantas legislações relacionadas com o ensino superior, o Ministério de 

Francisco Campos publica o Decreto 20.158 em 1931, que regulamenta a profissão de 



51 
 

contador. O ensino comercial nesse momento passa a ser dividido em três níveis, sendo 

eles: o propedêutico com duração de três anos, o técnico com duração de dois anos, sendo 

composto de secretário, de guarda-livros, de administrador-vendedor, de atuário e perito 

contador e o superior, de Administração e Finanças, conforme aponta Gomes Junior 

(2013). 

Com a regulamentação da profissão no Decreto de 1931, exige-se do profissional 

contábil estar registrado na Superintendência do Ensino Comercial, conforme Art. 53 

(BRASIL, 1931b); 
Art. 53. Fica instituído, na Superintendência do Ensino Comercial, o registo 
obrigatório dos certificados de auxiliar do comércio e dos diplomas de perito-
contador, guarda-livros, administrador-vendedor, atuário, secretário e bacharel 
em ciências econômicas, expedidos pelos estabelecimentos dependentes da 
mesma Superintendência, e para os diplomas, títulos ou atestados de guarda-
livros e contadores que se tenham habilitado para esse fim e na forma 
estabelecida por este decreto. 
 

A partir desse momento começa a ser vista pela sociedade a importância do 

acompanhamento do profissional contábil na escrituração e elaboração dos livros 

comerciais, de forma fica estabelecida pelo Decreto 21.033 de 1932, pelo Código 

Comercial e pela Lei de Falências vigente na época, a obrigatoriedade da assinatura dos 

guarda-livros e contadores, nesses livros. Nesse decreto também é determinadas novas 

condições para o registro e habilitação dos profissionais contábeis (PELEIAS; BACCI, 

2004). 

Nesse contexto da época, o governo de Getúlio Vargas, no período conhecido 

por Estado Novo, tinha como meta econômica promover o avanço industrial no país. Para 

contribuir estrategicamente com o alcance dessa meta, foram criados vários órgãos com 

objetivo de sustentar certas áreas da economia, tais como o “Conselho Nacional do 

Petróleo, o Conselho Federal de Comércio Exterior, e a Coordenação de Mobilização 

Econômica – esta instituída em 1942, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial” (SILVA, 2015. p. 80-81). 

Logo em seguida, em 1943 pela Lei Orgânica do Ensino Comercial nº 6.141 é 

estabelecido que o ensino comercial passa a compor parte do ensino de segundo grau, 

com finalidade de formar profissionais aptos em funções comerciais e administrativas nos 

campos do poder público e privado (GOMES JUNIOR, 2013). Essa lei divide o ensino 

comercial em dois ciclos, um de formação básica e outro de caráter especial, composto 

por cinco cursos de formações específicas da área, sendo um deles o curso de 

contabilidade. O conjunto desses cursos é denominado como cursos comerciais técnicos. 
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Os cursos de formação comercial são estruturados pelo Decreto 14.373 do mesmo ano 

(MARRONI; RODRIGUES; PANOSO, 2013). Os cursos comerciais técnicos 

mencionados acima são os descritos no Art. 5º da Lei 6.14, (BRASIL, 1943, p. s/n): 
Art. 5º O segundo ciclo do ensino comercial compreenderá cinco cursos de 
formação, denominados cursos comerciais técnicos: 
     1. Curso de comércio e propaganda.  
     2. Curso de administração.  
     3. Curso de contabilidade.  
     4. Curso de estatística.  
     5. Curso de secretariado.  
 

Conforme Hass (2016, p. 11), na Secção V, o Decreto 6.141 define sobre os 

exames de suficiência, estruturados em duas provas parciais, podendo ser de forma escrita 

ou prática, em conformidade com a natureza da disciplina, “Além das duas avaliações 

parciais, acrescenta-se uma prova final, também oral ou prática, realizada perante uma 

banca examinadora.” 

No quadro abaixo demonstraremos de forma resumida, quais foram as leis que 

nortearam o ensino comercial, desde 1905. quando a Academia de Comércio do Rio de 

Janeiro passa a ser considerada uma instituição de utilidade pública, até a estruturação do 

ensino comercial em 1943. 

 
Quadro 1 - Normas do Brasil República tratativas do ensino em contabilidade com escopo profissional 

DATA ÓRGÃO DO QUAL 
DEFINE A NORMA 

O QUE FOI 
DISCIPLINADO 

INTERPRETAÇÃO 

09/01/1905 Decreto Presidencial 
1.339 

Através do Decreto a 
Academia de Comércio 
do Rio de Janeiro foi 
declarada Instituição 
pública, que possuía 
dois cursos. 

Este decreto concede ao concluinte do 
curso da Escola de Comércio do Rio 
de Janeiro o diploma de guarda livros 
e perito judicial (formação geral) e 
habilitando para os cargos de agentes 
consulares, funcionários do 
ministério das relações exteriores, 
actuários de companhias de seguros e 
chefes de contabilidade de 
estabelecimentos bancários e grandes 
empresas comerciais (nível superior). 
 

28/05/1926 Decreto Presidencial 
17.329 

O Decreto aprovou o 
regulamento para os 
cursos: técnico (04 
anos) e superior (03 
anos) 

O Decreto aprova o regulamento para 
os estabelecimentos de ensino técnico 
comercial que compreendia: o Curso 
Geral com duração de 4 anos 
(Propedêutico e Técnico) que dava 
direito ao diploma de contador e o 
Curso Superior de 3 anos que auferia 
o título de graduado em ciências 
econômicas. Porém, para ingressar no 
curso superior o pré-requisito era o 
curso geral. 
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30/06/1931 Decreto Presidencial 
20.158 

Organiza o ensino 
comercial, regulamenta 
a profissão de contador 
e dá outras 
providências. 

A formação é dividida em dois níveis: 
o propedêutico e o técnico superior. O 
propedêutico era de formação geral e 
o técnico superior dividiu o ensino 
comercial em várias ramificações, 
que são: secretário, guarda-livros e 
administrador-vendedor, com 
duração de dois anos, perito contador 
e atuário com duração de 3 anos. 
 

23/08/1939 Decreto Lei 1.535 Altera a denominação 
do Curso de Perito-
Contador e dá outras 
providências. 

Este Decreto alterou a denominação 
do curso de Perito Contador para o 
curso de Contador e para o 
provimento em cargos públicos de 
Contador será obrigatória, além de 
quaisquer outras exigências, a 
apresentação do diploma de Contador 
ou de Perito-Contador. 
 

28/12/1943 Decreto Lei 6.141 Lei Orgânica do Ensino 
Comercial 

Esta lei estabelece as bases de 
organização e de regime do ensino 
comercial, que é o ramo de ensino de 
nível médio. 
 

28/12/1943 Decreto Lei 14.373 Novas disposições 
transitórias para a 
execução da lei 
orgânica do ensino 
comercial. 
 

Regulamentou a estrutura dos cursos 
de formação comercial. 

Fonte: MARRONI; RODRIGUES; PANOSSO (2013, p. 8) 

 

Diante da conjuntura política do período pós-guerra, que trazia ideias 

indispensáveis para o desenvolvimento das forças produtivas internas do país, em 

dimensão tanto técnica quanto administrativa, o curso superior de Administração e 

Finanças passou ser reconhecido como Ciências Contábeis e Atuariais, por meio do 

Decreto 7.988/1945. Dessa forma o título de bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais 

foi concedido aos concluintes do curso. Também são definidas por essa lei, disciplinas 

com conteúdo mais específicos. Conforme citado por Peleias et al. (2007, p. 27), 
Em sua primeira edição, a grade curricular do curso tinha como disciplinas 
específicas: Contabilidade Geral, Organização e Contabilidade Industrial e 
Agrícola, Organização e Contabilidade Bancária, Organização e Contabilidade 
de Seguros, Contabilidade Pública e Revisões e Perícia Contábil.  
 

Para Ricardino e Carvalho (2004), por meio desse decreto, passam a ser 

introduzidas no ensino universitário as técnicas de auditoria e perícia contábil, oferecidas 

no quarto ano do curso superior dentre as demais disciplinas. Porém nesse período a 

denominação utilizada era “Revisões e Perícia Contábil”, que trazia os conceitos e 

conteúdo da auditoria e da perícia contábil. 
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Diante das evoluções do ensino superior do curso de contábeis nessa década, por 

meio do Decreto 8.191/45, passa a ser conferido o diploma de Técnico em Contabilidade 

para os concluintes do curso de guarda-livros, atuários e peritos-contadores formados nos 

cursos de nível médio. Os títulos então passaram a ter apenas duas categorias, o Técnico 

em Contabilidade e o Bacharel ou Contador de nível superior (SILVA, 2015). 

Dessa maneira podemos dizer que o profissional com o título de técnico em 

contabilidade ou guarda-livros conforme mencionado na lei 20.158, de 1931, era o 

profissional formado no ensino técnico comercial, com atribuições (ARAUJO, 2007) “de 

escrituração contábil nos livros Diário e Razão, assinatura em balanço, balancetes e a 

organização de serviços de contabilidade em geral” (ARAUJO, 2007, p. 56). 

Já os Bacharéis, passam a ser chamados de Contador, com todas as atribuições 

já exercidas pelo técnico em contabilidade e mais algumas atividades voltadas para área 

da perícia contábil, auditoria contábil e algumas atividades com natureza técnica 

conferidas a ele por lei. (ARAUJO, 2007). 

Logo no próximo ano em 1946, diante da ascensão do ensino superior de 

contabilidade, o governo do estado de São Paulo cria a Faculdade de Ciências 

Econômicas e Administrativas, através da publicação do decreto 1.560 de 1946, nas 

estruturas da USP, contribuindo para efetivação das pesquisas na área das Ciências 

Contábeis no Brasil (PELEIAS et al., 2007). 

O país precisava capacitar a mão de obra nas mais diversas áreas do 

conhecimento, para atender à demanda do crescimento industrial das grandes cidades 

brasileiras como São Paulo. Isto posto, Silva (2015, p. 87 apud PINHO, 2006, p. 23), 

explica. 
Assim, à época da fundação da FEA-USP, São Paulo, a grande metrópole 
industrial, exigia especialistas, sobretudo nas áreas de economia, 
administração e contabilidade. O ensino formal daquela época preparava 
especialistas sobretudo para áreas como direito e engenharia, ou para a área 
contábil (caso da Escola de Comércio Álvares Penteado), mas ainda em 
número insuficiente. Era necessário, urgentemente, “produzir” seus 
especialistas aqui mesmo, orientados por professores das próprias faculdades 
brasileiras, dada a impossibilidade de trazer “missões” estrangeiras, tal como 
o fizera a USP, antes da Segunda Grande Guerra, quando recebeu professores, 
sobretudo da França, Itália e Alemanha. 
 

A profissão do contabilista, passa por outro marco em 1946, com a criação do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e dos Conselhos Regionais de Contabilidade, 

por meio do decreto 9.295 de 27 de maio. Nesse decreto fica estabelecido que os 

conselhos de contabilidade terão como competência fiscalizar a profissão do Contador e 

do Guarda-Livros, conforme mencionado em seu Art. 2º do texto da lei citado abaixo.  
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A fiscalização do exercício da profissão, de contabilista, assim atendendo-se 
os profissionais habilitados como contadores e guarda-livros, de acordo com 
as disposições constantes do Decreto nº 20.158, de 30 de Junho de 1931, 
Decreto nº 21.033, de 8 de Fevereiro de 1932, Decreto-lei número 6.141, de 
28 de Dezembro de 1943 e Decreto-lei nº 7.988, de 22 de Setembro de 1945, 
será exercida pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelos Conselhos 
Regionais de Contabilidade (BRASIL, 1946a). 

 
O decreto que cria o CFC, é conclusão das discussões do anteprojeto de Paulo 

Lyra Tavares apresentado em 1945, na I Convenção Nacional dos Contabilista, no Rio de 

Janeiro, tornando-se o primeiro presidente do Conselho (BUGARIM et al., 2013).  

Com a criação dessa instituição a profissão então passa, nesse momento, a ser 

regulamentada pelo seu próprio conselho da classe profissional. Ao mesmo tempo parte 

de princípio básico de que tudo que se trata de matéria contábil faz parte da 

responsabilidade e atribuição do contabilista (BUGARIM et al., 2013). 
Entre outras atribuições, ao CFC coube a competência de disciplinar as 
atividades dos Conselhos, com a finalidade de manter a unidade da estrutura 
federativa. Dessa forma, as atividades operacionais e administrativas dos 
Conselhos, em seu conjunto, passaram a ser realizadas de forma que não 
houvesse discrepância nos atos executados pelo CFC e CRCs, embora os 
Regionais mantivessem autonomia no que se refere à administração de seus 
serviços, gestão de recursos, regime de trabalho e relações empregatícias 
(BUGARIM et al., 2013, p.141-142). 
 

Diante disso, com intuito de garantir a atuação profissional dentro dos padrões 

considerados como corretos, em 1950, ocorre o primeiro ensaio de um Código de Ética 

Profissional. Esse documento foi aprovado no V Congresso Brasileiro de Contabilidade, 

sediado na cidade de Belo Horizonte, que teve como principal pauta do evento, os pontos 

definidos nesse código. O código de ética abordava um conjunto de normas relativas à 

ética profissional, que deveriam ser seguidas pelos contabilistas, embora esse documento 

não tenha sido considerado pelo CFC, como um documento de caráter normativo, 

demonstra a preocupação dos conselhos de contabilidade em assegurar que a atuação do 

contabilista fosse oferecida dentro dos padrões éticos (BUGARIM, et al., 2013). 

 

2.2.2 O Ensino de Contabilidade e Conselho de Contabilidade da segunda metade 

do Século XX até os tempos atuais  
 

O ensino superior de Ciências Contábeis e Atuariais passa novamente por 

algumas mudanças em 1951, com a publicação da Lei 1.401, desmembrando-se em dois 

cursos: um com denominação de Ciências Contábeis e outro de Ciências Atuariais. Dessa 

forma os cursos tomam direções com mais delimitações das áreas de formação, e também 
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trouxe a lei, em seu Artigo 4°, a possibilidade da redução dos cursos para 3 anos de 

duração (PELEIAS et al., 2007).   

Além disso, no governo de Juscelino Kubitschek, a partir de 1.955, é proposto o 

seu Plano de Metas, que trazia para o Brasil o desenvolvimento do segundo setor, 

resultando em altas taxas de crescimento do PIB. A demanda por profissionais desse setor 

aumenta nessa época e, por decorrência disso, torna-se necessária a adaptação no perfil 

desses profissionais bem como nos currículos dos cursos de formação (PELEIAS et al., 

2007). 

Para isso na LDB de 1961, o Conselho Federal de Educação 12 passou a fixar 

currículos mínimos e tempos de duração para os cursos superiores de formação de 

profissões regulamentadas, que seria o caso do curso de Ciências Contábeis. Logo em 

1962, o CFE publica o parecer n° 397, que divide o ensino de contábeis em um ciclo de 

formação básica e outro profissional, composto por disciplinas de conteúdos específicos 

da contabilidade (MARRONI; RODRIGUES; PANOSSO, 2013). Conforme relembrado 

por Ricardino e Carvalho (2004, p. 29). 
A primeira reestruturação de porte no conteúdo programático dos cursos de 
Ciências Contábeis deu-se em 1963, através da Resolução S/N, de 08 de 
fevereiro de 1963. A Resolução tinha por objetivo fixar o currículo mínimo e 
a duração dos cursos de Ciências Atuariais, Ciências Contábeis e Ciências 
Econômicas. Dentre as disciplinas que integravam o 'Ciclo de Formação 
Profissional' incluía-se a 'Auditoria e Análise de Balanços'. 
 

Ainda nessa década, o mercado de capitais passa a ser organizado no Brasil pela 

Lei 4.728, publicada em 1965, criada para disciplinar e estabelecer normas nesse novo 

modelo de mercado, com objetivo de fortalecê-lo. Dentre as normas trazidas por essa lei, 

a exigência de padrões de conduta das empresas, que integravam esse mercado foi uma 

das preocupações abordadas nessa lei, objetivando conquistar a confiança do público 

investidor. Diante disso é atribuído ao Conselho Monetário Nacional expedir normas que 

deveriam serem seguidas pelas empresas que compunham o mercado de capitais e pelos 

profissionais que nele atuariam, sendo citado pela primeira vez a figura do Auditor 

Independente, que deveria seguir tais normas e obter o seu registro de habilitação no 

Banco Central (RICARDINO; CARVALHO, 2004). 
A Lei 4728/65 criou, ainda, os Bancos de Investimentos que teriam suas 
atividades regulamentadas no ano seguinte, assim como as Bolsas de Valores 

                                                 
12 Conforme o Art. 1º do Decreto 19.850, de 1931 “Art. 1º Fica instituído o Conselho Nacional de Educação, 
que será o órgão consultivo do ministro da Educação e Saúde Pública nos assumptos relativos ao ensino.” 
(BRASIL, 1931). Na Lei 4.024, de 1.961, conforme Art. 7º, o Conselho passa a ser chamado de Conselho 
Federal da Educação: “Art. 7º Ao Ministério da Educação e Cultura incumbe velar pela observância das 
leis do ensino e pelo cumprimento das decisões do Conselho Federal de Educação.” (BRASIL, 1.961).  
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e as Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Título se Valores Mobiliários. 
Nesse mesmo período, o Banco Central do Brasil definiu as Sociedades 
Anônimas de Capital Aberto, incentivando o registro de companhias na Bolsa. 
As 289 Sociedades Anônimas de Capital Aberto, registradas no Banco Central 
do Brasil, em 1968, passaram para 493, em 1971 (RICARDINO; 
CARVALHO, 2004, p. 30). 
 

A seguir na década de 70, diante de alguns debates sobre a profissão contábil é 

elaborado o Código de Ética Profissional do Contabilista, esse de caráter normativo, 

publicado pelo CFC, por meio da resolução nº 290 de 04 de setembro de 1.970 

(BUGARIM et al., 2013). 

Além disso, no que tange à evolução do ensino contábil no Brasil nessa década, 

a FEA/USP passa a ofertar a primeira pós-graduação Stricto Sensu em Controladoria e 

Contabilidade (PELEIAS et al., 2007). 

Ricardino e Carvalho (2004) nos apontam que em 1976 foi criado a Comissão 

de Valores Mobiliário (CVM) que de certa forma fortalece a figura da auditoria contábil. 

Criada para registrar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, também era de sua 

atribuição registrar e fiscalizar os Auditores Independentes, capacitados a auditar as 

companhias de capital aberto. Nesse mesmo ano é instituída a Lei 6. 404, conhecida por 

Lei das Sociedades por Ações, ficando obrigado para as empresas dessa natureza, 

apresentar pareceres de auditoria independente de suas demonstrações contábeis, e ainda 

essa lei passa a estipular normas contábeis, impostas para as escriturações dessas 

companhias. 

Para isso, em 1981, o CFC publica a Resolução n° 529, que "dispões sobre as 

Normas Brasileiras de Contabilidade". Essas normas seriam elaboradas por uma 

"Comissão de Consultores" indicado pelo próprio conselho, e elas serviriam como 

orientação para os profissionais nas mais diversas áreas da profissão contábil. Essa norma 

foi organizada em duas classificações: as técnicas e as profissionais. As técnicas 

abordariam conceitos que fixam regras ou critérios da contabilidade, identificadas pela 

sigla NBC-T e as profissionais estabeleceriam regras de ordem profissional, sendo 

identificadas pela sigla NBC-P (CFC, 1981).  

Logo em seguida foi publicada a Resolução 530, que "Aprova Princípios 

Fundamentais de Contabilidade. Essa regulamentação traz a norma técnica, NBC – T 1", 

que tornaria as demonstrações contábeis com maior uniformidade em sua elaboração, 

sendo definidos nessa norma 16 princípios (CFC, 1981); 
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1.1. DA ENTIDADE – O Patrimônio da entidade não se confunde com o 
dos seus sócios ou acionistas, ou proprietário individual. 
1.2. DA QUALIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS BENS 
PATRIMONIAIS – Os componentes do patrimônio da entidade deverão ser 
diferenciados quantitativa e qualitativamente, sendo suscetíveis de expressão 
em termos físico e monetário. 
1.3. DA EXPRESSÃO MONETÁRIA – O patrimônio e as operações da 
entidade devem ser expressos na moeda em vigor no país, convertendo-se nesta 
as transações realizadas noutras moedas. 
1.4. DA COMPETÊNCIA – As receitas e despesas devem ser 
reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertencerem e, de 
forma simultânea, quando se co-relacionarem. As despesas devem ser 
reconhecidas independentemente do seu pagamento, e as receitas somente 
quando de sua realização. 
1.5. DA OPORTUNIDADE – As mudanças nos ativos, passivos e na 
expressão contábil do patrimônio líquido devem reconhecer-se formalmente 
nos registros contábeis logo que ocorrerem, ainda que os seus valores sejam 
razoavelmente estimados e as provas documentais posteriormente 
complementadas. 
1.6. DA FORMALIZAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS – Os 
atos e fatos administrativos devem estar consubstanciados em registros 
apropriados. Qualquer que seja o processo adotado para tais registros, devem 
ser sempre preservados os elementos de comprovação necessários à 
verificação não só quanto à precisão como à perfeita compreensão das 
demonstrações contábeis. 
1.7. DA TERMINOLOGIA CONTÁBIL – Os termos utilizados nos 
registros e nas demonstrações contábeis consequentes devem expressar, tanto 
quanto possível, o verdadeiro significado das transações ocorridas, 
preservando-se expressões do idioma nacional. 
1.8. DA EQUIDADE – No registro contábil da transação, o seu efeito 
deve-se sobrepor a quaisquer interesses conflitantes. 
1.9. DA CONTINUIDADE – A vida da entidade é continuada; por 
consequência, como as demonstrações contábeis são estáticas, não podem ser 
desvinculadas dos períodos anteriores e subsequentes. Ocorrendo a 
descontinuidade, o fato deve ser divulgado. 
1.10. DA PERIODICIDADE – Os exercícios contábeis deverão ser de igual 
duração, o que permitirá a sua comparabilidade, a avaliação da eficiência e 
eficácia da gestão. 
1.11. DA PRUDÊNCIA – O critério de menor valor para os itens do ativo e 
da receita, e o de maior valor para os itens do passivo e da despesa, com os 
efeitos correspondentes no Patrimônio Líquido, serão adotados para registro, 
diante de opções na escolha de valores. 
1.12. DA UNIFORMIDADE – Os critérios aplicados num período, nos 
registros contábeis e nos levantamentos deles decorrentes, devem ser mantidos 
nos períodos subsequentes. Contudo, em certas circunstâncias, havendo 
mudanças de critérios, o seu efeito nas demonstrações contábeis deve ser 
divulgado. 
1.13. DA INFORMAÇÃO – As demonstrações contábeis devem revelar, a 
quem de direito, todos os fatos que possam influir, significativamente, na sua 
interpretação. 
1.14. DOS ATOS E FATOS ALEATÓRIOS – Os direitos e obrigações da 
entidade, de natureza aleatória, devem ser registrados e divulgados nas 
demonstrações contábeis. 
1.15. DA CORREÇÃO MONETÁRIA – A perda do poder aquisitivo da 
moeda deve ser reconhecida em valores que integram as demonstrações 
contábeis. 
1.16. DA INTEGRAÇÃO – As entidades dependentes, por participação de 
capital, deverão ter suas demonstrações contábeis integradas, o que originará 
uma nova demonstração (CFC, 1981, p. s/n). 
 



59 
 

“Os anos 1980 foram considerados a Década Perdida. Não houve, no período 

mencionado, mudanças no ensino superior de Contabilidade por comando legal” 

(PELEIAS et al., 2007, p. 27). 
Em 1985, o controle político volta aos civis. A partir de 1989 retorna a eleição 
direta para Presidente da República e, em 1994, inicia-se a estabilidade 
inflacionária, com o Plano Real. É nesse cenário que voltam a ocorrer 
mudanças no ensino superior de Contabilidade, em especial a partir da década 
de 1990 (PELEIAS et al., 2007, p. 28). 
 

O curso de Ciências Contábeis passa por mudanças relevantes, por meio da 

Resolução do CFE de n° 03, publicada em 1992. Foi fixada uma carga horária mínima de 

2.700 horas de aulas, podendo ser oferecidas pelas instituições, duração de no mínimo 

quatro anos para os períodos diurnos, cinco anos para os períodos noturnos e no máximo 

sete anos. Essa resolução também exige a definição de conteúdos mínimos que deveriam 

ser lecionados e estipula normas para que as instituições elaborem os currículos de acordo 

com o perfil do profissional que será formado (HOFER; PELEIAS; WEFFORT, 2005). 
A promulgação da Lei no 9.394/96 estabeleceu as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e introduziu novas alterações no ensino superior, tais 
como: a qualificação docente, a produção intelectual, os docentes em regime 
de tempo integral e o perfil profissional ligado à formação da cultura regional 
e nacional (HOFER; PELEIAS; WEFFORT, 2005, p. 120). 
 

A LDB de 1996, traz em seu Capítulo IV, onde é tratada a Educação Superior, o 

inciso III do Art. 53, que trata sobre a autonomia das instituições de ensino em elaborar 

seus currículos, desde que sejam observadas as diretrizes gerais (BRASIL, 1996). Diante 

disso logo no próximo ano, como forma de melhor esclarecer, o CNE publica o Parecer 

CNE n° 776 de 1997, que "orienta para as diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação." O MEC, também publica nesse mesmo ano o Edital n° 04/97, por meio da 

Secretaria de Educação Superior – SESu. Esse edital tinha como principal objetivo 

colocar em prática o Art. 53, da LDB, conforme abaixo na íntegra do texto; 
As Diretrizes Curriculares têm por objetivo servir de referência para as IES na 
organização de seus programas de formação, permitindo uma flexibilidade na 
construção dos currículos plenos e privilegiando a indicação de áreas do 
conhecimento a serem consideradas, ao invés de estabelecer disciplinas e 
cargas horárias definidas. As Diretrizes Curriculares devem contemplar ainda 
a denominação de diferentes formações e habilitações para cada área do 
conhecimento, explicitando os objetivos e demandas existentes na sociedade 
(BRASIL, 1997a). 
.  

O parecer do CES/CNE n° 146/2002 é o ponto de partida para a publicação de 

outros editais no que diz respeito aos assuntos das Diretrizes Curriculares Nacionais, em 

especial para o Curso de Ciências Contábeis (PELEIAS et al., 2007). Esse Parecer trata 

sobre as “Diretrizes específicas por curso relatado”, dos cursos de graduação em Direito, 
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Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, 

Secretariado Executivo, Música, Dança, Teatro e Design, conforme subtítulo 3.2.5 O 

documento traz a seguinte orientação para dos currículos.  
Os cursos de graduação em Ciências Contábeis deverão contemplar, em seus 
projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que atendam 
aos seguintes eixos interligados de formação: I - Conteúdos de Formação 
Básica: estudos relacionados com outras áreas do conhecimento, sobretudo 
Administração, Economia, Direito, Métodos Quantitativos, Matemática e 
Estatística; II – Conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos 
atinentes às Teorias da Contabilidade, além de suas relações com a Atuária, e 
da Auditoria, da Controladoria e suas aplicações peculiares ao setor público e 
privado; III – Conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular 
Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos Independentes, 
Conteúdos Optativos, Prática em Laboratório de Informática utilizando 
softwares atualizados para Contabilidade (BRASIL, 2002). 
 

O Parecer CES/CNE nº 146 teve pouco tempo de vigência. Logo foi revogado 

em 2003 pelo Parecer CES/CNE nº 67/2003, que procura reunir em um só documento, 

todas as referências normativas, “[...] todas as referências normativas existentes na 

Câmara relacionadas com a concepção e a conceituação dos Currículos Mínimos 

Profissionalizantes [...]” (BRASIL, 2003).  

Ainda em 2003 é aprovado o Parecer CNE/CSE Nº 289, que trata sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Graduação de Ciências Contábeis, que seriam 

seguidas pelas IES na elaboração de seus projetos pedagógicos. Nesse parecer o CNE e o 

CSE atenderam a algumas sugestões encaminhadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, sobre tópicos de extrema importância para a formação profissional 

contábil. Conforme na íntegra do texto do parecer reescrita abaixo podemos observar 

essas contribuições: 
Por esta razão, foi acolhida parte significativa das novas contribuições 
encaminhadas especialmente pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
notadamente no que se refere à duração do curso, necessária à execução 
qualitativa do projeto pedagógico do curso, à inserção da atividade atuarial no 
domínio contábil, às responsabilidades específicas dos contadores, sobretudo 
em apurações, auditorias, perícias, arbitragens e quantificações de informações 
financeiras, patrimoniais e governamentais e suas implicações com o cenário 
econômico e financeiro, nacional e internacional, observadas as normas e 
padrões internacionais de contabilidade.  
Atenta ainda o Conselho Federal de Contabilidade para que a reorganização 
curricular do curso de Ciências Contábeis assegure o domínio de inovações 
tecnológicas em organizações de pequeno ou grande porte, públicas ou 
privadas, devendo o contador revelar capacidade crítico-analítica para avaliar 
as implicações organizacionais com o advento da tecnologia da informação 
(BRASIL, 2003a). 
 

Conforme Peleias et al. (2007), a Resolução do CNE/CSE de n° 6, de 2004, 

legitimou a Resolução nº 289, porém a pedido do Instituto Brasileiro de Atuaria (IBA), a 

parte do documento que menciona que o curso de Ciências Contábeis, deveria abranger 
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“à inserção da atividade atuarial no domínio contábil”. O IBA ainda se posiciona que o 

curso de contábeis, não se confunde com o cursos atuarial, sendo que possuiem 

fundamentos distintos. Isso, levou o CNE e a CSE a publicarem a Resolução CNE/CSE 

n° 10/2004, substituindo a resolução nº 6. 
A Resolução CNE/CES nº 10/2004, no art. 2º, estabeleceu que a organização 
curricular dos cursos de graduação em Ciências Contábeis, a ser observada 
pelas Instituições de Ensino Superior, deve ser realizada por meio de projeto 
político pedagógico. Nesses documentos, deve ser contemplado um perfil que 
revele, dentre outras, capacidades de enquadramento e atuação nos diversos 
modelos organizacionais, tanto nacionais quanto influenciados por modelos e 
normas internacionais. Segundo a Resolução, o curso de graduação em 
Ciências Contábeis deve capacitar o futuro contabilista para a compreensão de 
questões internacionais (NIYAMA et al., 2008, p. 105). 
 

Ainda vale lembrar que no Art. 3° da Resolução CNE/CES n° 10/2004, são 

tratadas as condições para as quais o futuro profissional contábil deve ter capacidade;  
I - compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e 
financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de 
organização; 
II - apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo 
apurações, auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de 
quantificações de informações financeiras, patrimoniais e governamentais, 
com a plena utilização de inovações tecnológicas;  
III - revelar capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações 
organizacionais com o advento da tecnologia da informação. 
 

No Art. 5° dessa resolução de 2004, são destacados os conteúdos que deverão 

ser observados nos projetos pedagógicos e currículos dos cursos da graduação de Ciências 

Contábeis. Esses conteúdos deveriam ter abrangência do conhecimento das questões 

econômicas nacionais e internacionais, de forma que proporcionem ao egresso 

conhecimento da harmonização das normas e padrões internacionais, elencadas pela 

Organização Mundial do Comércio e das questões particulares de órgãos governamentais. 

Esses conteúdos foram divididos em grupos de Formação Básica, Formação Profissional 

e Formação Teórico-Prática (BRASIL, 2004). 

Logo em 2008 a LDB passa por algumas alterações incluídas na Lei 11.741, de 

forma que, em seu Art. 39, fica estabelecido que todos os cursos da educação profissional 

passam a ter seu projeto pedagógico elaborado de acordo com as diretrizes curriculares 

nacionais, publicadas pelo CNE (BRASIL, 2008), conforme na íntegra do § 3o da lei: 
§ 3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-
graduação organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e 
duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2008, p. s/n). 
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Por meio dessa Lei, os cursos de formação profissional passam a ter que abordar 

conteúdos com maior harmonização em seus currículos. Assim o aluno receberá uma 

formação mais uniformizada entre as instituições.   
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3 AÇÕES QUE NORTEARAM A PROFISSÃO CONTÁBIL 
 

Nessa seção abordaremos as regulamentações e legislações que criaram e 

nortearam as ações pelo Conselho Federal de Contabilidade e por instituições que 

regulamentam alguns setores econômicos. Podemos destacar a criação do Exame de 

Suficiência, Exame de Qualificação Técnica para Auditores, Exame de Qualificação 

Técnica para Peritos Contábeis e Programa Profissional de Educação Continuada.  

Esses programas, influenciam na profissão contábil e nas demais áreas 

específicas da profissão, no que tange ao direito de profissionais exercerem suas 

atividades. 

Também abordaremos as mudanças que a normas contábeis brasileiras sofreram 

com a implementação do padrão internacional de normas para a contabilidade. Com essas 

mudanças nas normas contábeis a formação da profissão e a própria profissão precisaram 

se adequar, para adesão a esse novo modelo implantado no país. 

  

3.1 EXAMES DE SUFICIÊNCIA E PROPOSTA NACIONAL DE CONTEÚDO PARA 

O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

O Conselho Federal de Contabilidade, desde sua criação em 1946, atua como 

principal agente responsável pela conduta no sistema contábil brasileiro, desenvolvendo, 

junto com os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC's), ações que objetivam 

fiscalizar o exercício da profissão contábil, seja o técnico ou bacharel em contabilidade. 

Desde então os conselhos procuram cumprir como suas atribuições, por meio da 

elaboração e consolidação de programas fiscalizadores, com a finalidade não só de 

proteger a classe profissional, mas também a sociedade usuária desses trabalhos, 

buscando garantir que esses profissionais estejam aptos a exercer tais demandas 

(BUGARIM et al., 2013). Conforme Kourouzan (2011, p. 18) 
O contador faz a coleta de todos os dados econômicos, mensurados 
monetariamente, registrando e gerando relatórios que auxiliam o administrador 
a conhecer a situação econômica-financeira da empresa num determinado 
momento para que, assim, este consiga tomar a decisão necessária, como: de 
vender ou estocar, aplicar ou imobilizar entre outras. 
 

Kourouzan (2011) nos aponta que com a globalização do mercado, surge a 

demanda de maior número de usuários das informações contábeis, com diversos 

objetivos, seja investir, seja pesquisar aquele setor econômico, formar estratégias de 
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mercado e etc.  Dessa forma, a contabilidade deve manter seus objetivos, gerando 

informações úteis para seus usuários.      

Além disso o cenário em que se encontra o profissional contábil é de frequentes 

modificações, "[...] decorrentes de órgãos reguladores, globalização e tecnologia de 

informações e comunicação" (OLIVEIRA; KUROTORI, 2009, p. 2). Ainda há que se 

considerar a complexidade das organizações e suas operações, o que necessita cada vez 

mais de um profissional capacitado para atender à demanda. 

Para Oliveira e Kurotori (2009), a evolução das informações e a relevância que 

o profissional contábil representa para sociedade e a crescente oferta do curso de Ciências 

Contábeis, resultam uma quantidade significativa de profissionais que entrariam nesse 

mercado complexo e exigente. Isto desperta no CFC a necessidade de avaliar os futuros 

profissionais da contabilidade, com objetivo de trazer maior garantia e credibilidade aos 

usuários dessas informações. Diante disso, passa a ser entendido que esses profissionais 

precisariam ser avaliados para serem reconhecidos como habilitados a atuarem no 

mercado de trabalho.  

Desde então o CFC, em 1.999, institui o exame de suficiência, por meio da 

Resolução CFC n° 853. O exame tinha como objetivo resguardar aos usuários da 

contabilidade, que os serviços seriam oferecidos com qualidade, com um nível 

considerável de conhecimento para desempenho das funções do contabilista (OLIVEIRA; 

KUROTORI, 2009). 

Esse exame, então, torna-se requisito para obtenção do Registro Profissional no 

CRC. Conforme o Art. 2° dessa resolução, o exame "[...] é a prova de equalização 

destinada a comprovar a obtenção de conhecimentos médios, consoante os conteúdos 

programáticos desenvolvidos no curso de bacharelado em Ciências Contábeis e no Curso 

de Técnico em Contabilidade" (CFC, 1999), sendo composto por provas distintas para os 

dois níveis do ensino. Segundo Kourouzan (2011, p. 22). 
As questões versaram sobre Contabilidade geral, de custos, pública e gerencial; 
noções de direito público e privado, matemática financeira, teoria da 
Contabilidade, legislação e ética profissional, princípios fundamentais de 
Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade, auditoria contábil, 
português e conhecimentos sociais, econômicos e políticos do país. 
 

O profissional contábil ao se formar só poderia obter o registro no CRC da sua 

jurisdição, após se submeter ao exame e obter 50% dos pontos para receber sua certidão 

de aprovação. Porém muitos profissionais dessa classe eram contra esse exame, com a 

alegação de o mesmo ser inconstitucional (KOUROUZAN, 2011). 
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O argumento mais consistente da inconstitucionalidade do Exame de Suficiência 

do CFC foi por ele ter sido criado por meio de Resolução do CFC, um ato normativo e 

administrativo e não por deliberação de uma Lei Federal. O inciso XIII Art. 5° da 

Constituição Federal de 1988 traz o seguinte texto "[...] é livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer". Diante disso o exame foi suspenso e os profissionais passaram a se registrar 

em seus respectivos CRC sem que precisassem ser aprovados no exame (KOUROUZAN, 

2011). Lopes (2014, p. 62) nos explica quando e como o exame foi suspenso. 
No primeiro semestre de 2005, antes da aplicação da 11ª edição, o Exame de 
Suficiência foi suspenso temporariamente, por meio de decisão judicial 
proferida nos Processos n.º 2005.34.00.006.208-4 (14a Vara Federal do 
Distrito Federal/DF) e n.º 2004.72.00.015564-0 (Justiça Federal de 
Florianópolis/SC). Com essa decisão, os Conselhos Regionais de 
Contabilidade passaram a registrar os profissionais nas categorias de Técnico 
em Contabilidade e Contador, sem a necessidade de certidão de aprovação em 
Exame de Suficiência, enquanto aguardavam nova decisão judicial, ou 
elaboração de lei específica, para sua regulamentação. 
 

Na tentativa de voltar a exigência ao exame para obtenção do registro no CRC, 

foi encaminhado um projeto de Lei de n° 39, que teve aprovação do parlamento, porém 

foi vetado pela Casa Civil em 15 de dezembro de 2005. Desde então foi colocado esse 

assunto em pauta em várias audiências públicas para classe contábil e conselhos da classe, 

sendo então enviado novamente para o Congresso Nacional, como projeto de Lei que 

tinha como proposta a alteração da Lei 9.295/46 (LOPES, 2014). Esse projeto de lei foi 

atendido pela aprovação da Lei 12.249 em 11 de junho de 2.010, sendo incluidas no Art. 

6° e Art. 12° atribuições para o CFC exigir o exame novamente, podendo ser observado 

abaixo na íntegra da Lei (BRASIL, 2010). 
Art. 6º São atribuições do Conselho Federal de Contabilidade: 
f) regular acerca dos princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do 
cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada; e 
editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional. 
 
Art. 12.  Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderão 
exercer a profissão após a regular conclusão do curso de Bacharelado em 
Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovação em 
Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que 
estiverem sujeitos.   
  

Para Madeira, Mendonça e Abreu (2003), o exame de suficiência, além de 

certificar e dar o direito ao egresso do curso de obter seu registro no CRC, pode servir 

como instrumento de apoio para as IES que oferecem os cursos superiores de Ciência 

Contábeis. Essas IES, por meio dos índices de reprovações ou baixo nível de acertos em 

questões de certas disciplinas do exame, em comparação com os conteúdos ministrados 
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nos seus cursos, podem identificar prováveis deficiências do curso oferecido, com a 

possibilidade de aperfeiçoamento e diminuição desses índices. 

Na tabela publicada no sítio do CFC, elaborado pela Fundação Brasileira de 

Contabilidade é possível visualizar, em aspecto geral, o nível de reprovação no Exame de 

Suficiência que é de 64,13%, de acordo com os resultados em todo Brasil. 

 
Tabela 1 - Resultado Final por Exame - Contador 

Exame Total de                 
inscritos  

 

Total 
Presentes 

 

Total 
Aprovados 

 

(%) 
Aprovados 

 

Total 
Reprova- 
dos 

 

(%) 
Reprova- 
dos 

 

Total 
Ausen-
tes 

 

(%) 
Ausen-
tes 

 

1º/2011             14255 13383          4130          30.86%           9253          69.14%           872         6.12% 
2º/2011           19690        18675          10886         58.29%           7789          41.71%           1015        5.15% 
1°/2012 26316        24774          11705         47.25%           13069         52.75%           1542        5.86% 
2º/2012           32003        29226          7613 26,05% 21613 73.95%           2777        8.68% 
1º/2013 37229        33708          12000          35.6%           21708          64.4%           3521        9.46% 
2º/2013           40477 36833 15891 43.14% 20942 56.86% 3644   9% 
1º/2014           43144 38116   18824 49.39% 19292 50.61% 5028   11.65% 
2º/2014           37066 32568          13591 41.73% 18977 58.27% 4498 12.14% 
1º/2015           43616   38023 20715 54.48% 17308 45.52% 5593 12.82% 
2º/2015           43376 38022 5580 14.68% 32442 85.32% 5354 12.34% 
1º/2016           48043 41987 17576 41.86% 24411 58.14% 6056 12.61% 
2º/2016           47031 40879 8948 21.89% 31931 78.11% 6152 13.08% 
1º/2017           54051 46949 11860 25.26% 35089 74.74% 7102 13.14% 
2º/2017           52663 44557 12041 27.02% 32516 72.98% 8106 15.39% 
1º/2018 48679 43864 13231 30,16% 30633 69,84% 4815 10,98% 
2º/2018 39265 34259 12845 37,49% 21414 62,51% 5006 12,75% 
Total 
geral: 538960 477700 171360 35.87% 306340 64.13% 61260 11.37% 

Fonte: CFC (2018) 

 

Além disso, em 2009 o CFC nos aponta que existem mais de 1.000 IES no Brasil 

que apresentam matrizes curriculares diferentes. Dessa forma além de dificultar para os 

estudantes que precisam se transferir de instituição, a oferta do ensino fica sem harmonia 

nos seus conteúdos. Diante disso a Fundação Brasileira de Contabilidade em conjunto 

como CFC apresenta uma Proposta Nacional de Conteúdo para o Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis, que “[...] representa entre outros aspectos, um agrupamento de ideias 

para ser utilizado no meio acadêmico nacional” (CARNEIRO et al., 2009, p. 5). 

Silva, Miranda e Pereira (2017, p. 271) nos explicam: 
A Resolução CNE/CES nº 10/2004 entrou em vigor três anos antes da 
implementação da Lei nº 11.638/2007, legislação que alterou o cenário da 
Contabilidade brasileira em virtude da adoção aos padrões internacionais, ou 
seja, os aspectos relacionados aos conteúdos profissionais da contabilidade 
passaram por adaptações. 
 

A Lei 11.638/07 torna obrigatório que as demonstrações contábeis das empresas 

de capital aberto passem a adotar os padrões internacionais de contabilidade. Essas 

normas são conhecidas por International Financial Reporting Standards (IFRS), e ainda 
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assim existem IES que ofertam cursos com currículos focados em conteúdos anteriores a 

essa legislação (SILVA; MIRANDA; PEREIRA; 2017). 

Em uma pesquisa realizada por Silva, Miranda e Pereira (2017), foi apontado, 

que em nível nacional, houve pouca adesão à Proposta Nacional de Conteúdo para o 

Curso de Graduação em Ciências Contábeis e que as IES que aderiram à maior parte da 

proposta tiveram melhores rendimentos no Exame Nacional de Desempenho de Estudante 

(ENADE). 

De acordo com Kourouzan (2011), os conteúdos ministrados em algumas IES 

de Ciências Contábeis devem ser revisados e avaliados, de forma que o desenvolvimento 

de competências e habilidades sejam suficientes para atender às demandas que serão 

atribuídas a esses profissionais pelos usuários de seus serviços. 

 

3.2 EXIGÊNCIAS PROMOVIDAS PARA OS ESPECIALISTAS DA 

CONTABILIDADE 

 
O mercado de capitais passa a funcionar no Brasil em 1965 por meio da Lei 

4.728, que teve como finalidade discipliná-lo. Desde então são estipuladas várias 

regulamentações, objetivando proteger os seus investidores, sendo uma delas a 

obrigatoriedade de submissão das demonstrações contábeis a uma auditoria independente 

(ITO; NIYAMA; MENDES, 2008). 

A auditoria contábil, uma especialidade do profissional contábil, está dividida 

em dois campos: a auditoria interna e a auditoria independente ou externa. Para Perez et 

al. (2011), auditoria interna é facultativa e em geral é prevista no estatuto das 

organizações. O objetivo dela é dar apoio à gestão dos controles internos mantendo a 

eficácia da sua funcionalidade. Geralmente é subordinada à diretoria ou a algum outro 

departamento da instituição, como o conselho fiscal da empresa. Esse trabalho é 

elaborado de acordo com a necessidade de cada organização.  

Já a auditoria externa ou independente objetiva certificar que as informações que 

compõem as demonstrações contábeis da organização refletem a realidade, e estão 

elaboradas em acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.  E ainda 

esse profissional tem plena autonomia no seu trabalhado, sem qualquer vínculo e 

subordinação com a diretória da empresa. Essa autonomia gera maior confiança aos 

agentes e usuários externos da empresa, que buscam que as informações por ela prestadas 

tenham maior credibilidade. 
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De acordo com Ito, Niyama e Mendes (2008), a auditoria independente passa a 

ser regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com uma supervisão 

indireta do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), pois ambos regulamentam e fiscalizam as instituições financeiras e sociedades 

seguradoras. Diante disso avaliam os serviços prestados por esses profissionais, ficando 

responsáveis por comunicar qualquer irregularidade ao CVM, ao CFC e ao Instituto 

Brasileiro de Auditores Independentes (IBRACON). Amorin (2012, p. 63-64), suscita 

que: 
O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) foi instituído 
em 13 de dezembro de 1971, mediante a fusão do Instituto dos Contadores 
Públicos Brasileiros, criado em 26 de março de 1957, e o Instituto Brasileiro 
dos Auditores Independentes, criado em 02 de janeiro de 1968. Sua missão é 
“manter a confiança da sociedade na atividade de auditoria independente e a 
relevância da atuação profissional, salvaguardando e promovendo os padrões 
de excelência em contabilidade e auditoria independente” (AMORIN, 2012, p. 
63-64). 
 

Posteriormente surge a CVM em 1976, criada para regular e fiscalizar o mercado 

de ações, e passa também a fazer o registro de auditores independentes que antes era uma 

atribuição do BACEN. Nesse mesmo ano é publicada a Lei 6.404, que dispõe sobre as 

Sociedades por Ações, normatizando também algumas questões sobre a elaboração dos 

relatórios contábeis. Assim surgia a exigência da auditoria para as Companhias de capital 

aberto que operem no mercado de ações, de forma que passassem a ser auditadas por 

Auditores registrados na CVM (SILVA; MARTINS; ROCHA, 2017). 

De forma resumida essas instituições atuam no campo da auditoria pelas 

respectivas finalidades: a CVM responsável por registrar e fiscalizar a atividade da 

auditoria, o CFC como conselho de classe dos contadores e a IBRACON atua como um 

braço direito do CFC, elaborando comunicados e estudos técnicos, normativos e 

orientações de caráter ético, técnico e profissional (AMORIN, 2012). 

O CFC, em 1991, aprova a NBC T11, que trata das Normas de Auditoria 

Independentes das Demonstrações Contábeis, estabelecendo procedimentos técnicos, 

diante da evolução desse ramo da contabilidade. Essas normas visam aprimorar e adequar 

as normas de acordo com as necessidades do mercado. No mesmo ano é aprovado a NBC 

P1, que trata das Normas Profissionais de Auditor Independente, essa tratando de 

questões do profissional, tais como a sua competência, independência, responsabilidade, 

honorários, guarda de documentos, sigilo e etc.  (CFC, 2008). Segundo Radebaugh e Gray 

(2002, 311, apud ITO, NIYAMA, MENDES, 2008, p.314).   
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A qualidade da profissão de auditoria depende da reputação da profissão 
contábil e de auditoria, da qualidade do sistema educacional e do processo de 
certificação dos auditores independentes. A reputação determina se a profissão 
é capaz ou não de atrair indivíduos competentes. A qualidade do sistema 
educacional depende da importância atribuída ao papel do contador e de 
auditor. Já o processo de certificação, que varia de país para país, é realizado 
pelo setor público ou privado (auto-regulação) e exige o atendimento de 
requisitos educacionais, experiência profissional e aprovação em exame 
específico. 
 

Diante desse contexto, o caminho do profissional contábil para obter o registro 

junto a CVM, CFC e Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI), e então 

poder exercer a atividade de auditoria independente, exige muita dedicação. Esse 

profissional deve acumular os seguintes requisitos: ser Bacharel em Ciências Contábeis, 

ser aprovado no Exame de Suficiência para obter o registro de contador no CRC, ser 

aprovado no Exame de Qualificação Técnica promovido pelo CFC juntamente com 

IBRACON, para que seja inscrito no CNAI. Caso esse profissional pretenda atuar nas 

instituições que compõem o Sistema Financeiro, deverá submeter-se ao Exame de 

Qualificação Técnica específico do BACEN e SUSEP, comprovar experiência de ter 

exercido atividade de auditoria de demonstrações contábeis, dentro do território nacional, 

por um período igual ou superior a cinco anos, contados a partir da data de registro no 

CRC e ainda participar e cumprir com Programa de Educação Profissional Continuada 

promovido pelo CFC (SILVA; MARTINS; ROCHA, 2017. AMORIN, 2012). 

O Exame de Qualificação Técnica e o Programa de Educação Continuada, foram 

definidos na Instrução nº 308 de 1.999, da CVM, respectivamente em seus Artigos 30 e 

34, dispondo sobre a atividade de auditoria no mercado de valores mobiliários (CVM, 

1.999): 
Art. 30. O exame de qualificação técnica será realizado, no mínimo no primeiro 
semestre de cada ano, com vistas à habilitação do auditor independente para o 
exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis para todas as 
entidades integrantes do mercado de valores mobiliários. 
 
Art. 34. Os auditores independentes deverão manter uma política de educação 
continuada de todo o seu quadro funcional e de si próprio, conforme o caso, 
segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC 
e pelo Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, com vistas a garantir a 
qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da 
atividade de auditoria de demonstrações contábeis. 
 

Por sua vez, a regulamentação da Educação Profissional Continuada foi 

publicada em 2002, por meio da Resolução nº 945, que aprova a NBC P 4 e passa a ser 

exigido dos Auditores Independentes o cumprimento de “pontos/horas” de “Educação 

Profissional Continuada”. Essa Resolução previa que a pontuação seria aumentada 
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gradativamente, sendo 12 pontos em 2003, 24 pontos em 2004 e 32 pontos em 2005. 

Esses pontos seriam computados de acordo com a participação do profissional em cursos 

de pós-graduação, curso de extensão, eventos promovidos pelo CRC, IBRACON, 

apresentação em eventos, treinamentos, docência na graduação e pós-graduação, 

participação em comissões técnicas nacionais e internacionais, publicação e participação 

em bancas de trabalhos científicos e autoria de livros (CFC 2002). 

Ito, Niyama e Mendes (2008), complementam que o Exame de Qualificação 

Técnica para Auditores foi definido pela Resolução do CFC n° 989 em 2003, que aprovou 

a NBC P 5, passando a ser exigido dos profissionais em 2004. Esse exame tem por 

finalidade, avaliar o conhecimento dos contadores que pretendem obter seu registro no 

CNAI.  
O exame de qualificação técnica é composto de prova escrita, contemplando 
questões para respostas objetivas e questões para respostas dissertativas. A 
aprovação requer a obtenção de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos 
pontos possíveis. São exigidos conhecimentos sobre legislação e ética 
profissional, princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade 
(CFC), auditoria contábil, legislação societária, legislação e normas de 
organismos controladores do mercado e língua portuguesa aplicada (ITO; 
NIYAMA; MENDES, 2008, p. 317). 
 

O requisito de Educação Profissional Continuada passou por algumas mudanças 

e vem se expandindo para os demais ramos da profissão contábil. Atualmente ela é 

regulamentada pela NBC PG 12 (R3), sendo exigido a de todos os profissionais contábeis 

inscritos no CNAI, mesmo que não exerçam a atividade de auditoria: auditores 

independentes; profissionais contábeis que sejam sócios; responsáveis técnicos que 

exerçam cargo de direção ou gerência técnica em empresas de auditoria; em empresas 

autorizadas a funcionar pelo BACEN; em empresas regulamentadas pela SUSEP e 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC); em demais 

organizações contábeis que tenham em seu objeto social, mesmo que como atividade 

secundária, a atividade de auditoria independente; responsáveis técnicos por 

demonstrações contábeis que exerçam atividade de chefia de demonstrações contábeis de 

empresas reguladas ou supervisionadas pela CVM, BACEN, SUSEP, PREVIC, nas 

instituições de demais atividades, consideradas de grande porte e em entidades sem fins 

lucrativos. E ainda pelos Peritos Contábeis que estejam inscritos no Cadastro Nacional de 

Peritos Contábeis - CNPC (CFC, 2017). 

Além disso, com a publicação da Lei 13.105 de 2015, o Código Civil passa por 

algumas atualizações: em seu Art. 156 é definido que “o juiz será assistido por perito 

quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico” e no seu 
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parágrafo 1º é determinado que “os peritos serão nomeados entre os profissionais 

legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em 

cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado” (BRASIL, 2015). 

Desde então o CFC, por meio Resolução 1.502 de 19 de fevereiro de 2.016, cria 

o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC). Essa resolução delibera que os 

profissionais que já atuavam no ramo da perícia contábil teriam até 31 de dezembro de 

2017 para se cadastrarem no CNPC, desde que comprovassem a sua experiência por meio 

de cópia de trabalhos por eles executados (CFC, 2016). 
A Perícia Contábil é uma atividade técnica e científica de caráter social, 
importante e necessária ao esclarecimento das controvérsias processuais em 
matérias de natureza patrimonial. A realização do trabalho pericial para a 
produção da prova implica metodologia própria, o que requer a aplicação de 
conhecimentos contábeis técnicos e científicos. Isso ocorre com a realização 
de estudos e exames, levados a efeito por meio de procedimentos periciais 
operacionais e técnicos (LEITÃO JÚNIOR, et al., 2012, p. 22). 
 

Para Martins, Martins, Araújo (2017), a perícia contábil objetiva analisar os fatos 

discutidos no processo, de forma que resultem em seu parecer, com embasamentos em 

conhecimentos técnicos e científicos, afim de dar à autoridade julgadora o suporte 

necessário para sua decisão. O parecer do perito deve ser elaborado de acordo com as 

normas jurídicas e profissionais e as leis específicas que norteiam o trabalho pericial. 

Ainda em 2016, o CFC aprova a NBC PP 02, dispondo sobre o Exame de 

Qualificação Técnica (EQT), para peritos contábeis, sendo uma exigência para registro 

no CNPC, a partir de 01 de janeiro de 2.018 (CFC, 2016). “O Exame de Qualificação 

Técnica (EQT) para perito contábil tem por objetivo aferir o nível de conhecimento e a 

competência técnico-profissional necessários ao contador que pretende atuar na atividade 

de perícia contábil (CFC, 2016)”. 

Portanto o contador que pretende atuar com a atividade profissional da perícia 

contábil deverá manter seu registro no CNPC. Diante da responsabilidade que o perito 

contábil tem na elaboração de seu parecer, o Conselho da classe cria essa nova exigência 

para esse especialista da profissão, para que possa exercer sua atividade, tornando-a mais 

uma área da profissão contábil cada vez mais seletiva. 

 

3.3 A INFLUÊNCIA DAS LEGISLAÇÕES TRIBUTÁRIAS NA PROFISSÃO 

CONTÁBIL 
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Em 2005 o CFC, por meio da Resolução 1.055 cria o Comitê de Pronunciamento 

Contábil (CPC), conforme (MARTINS. E; MARTINS. V; MARTINS. E. A., 2007, p. 20-

21): 
Formalmente foram três as razões dadas para sua criação; necessidades de: 
- convergência internacional das normas contábeis (redução de custo de 
elaboração de relatórios contábeis, redução de riscos e custo nas análises e 
decisões, redução de custo de capital); 
- centralização na emissão de normas dessa natureza (no Brasil diversas 
entidades o fazem); e 
- representação e processos democráticos na produção dessas informações 
(produtores da informação contábil, auditor, usuário, intermediário, academia, 
governo). 
 

Esse Comitê é composto por 6 instituições, sendo elas a Associação Brasileira 

das Companhias Abertas (ABRASCA), Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC NACIONAL), Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA S.A.), Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) e Fundação Instituto 

de Pesquisas Contábeis, Atuarias e Financeiras - FIPECAFI (CFC, 2005). 

Desde então o CPC fica criado com a finalidade de elaborar pronunciamentos 

contábeis brasileiros, de acordo com as normas internacionais trazidas na lei 11.638, de 

2.007. Em conformidade com as normas internacionais, o comitê elabora 65 documentos, 

divididos em 42 pronunciamentos técnicos, 5 orientações técnicas, 17 interpretações 

técnicas e a estrutura conceitual, para elaboração e apresentação dos relatórios contábeis 

entre os anos de 2007 a 2011 (COSTA, THEÓPHILO; YAMAMOTO, 2012).  

As Leis 11.638/07 e 11.941/09, foram o marco inicial para adesão das normas 

internacionais de contabilidade no Brasil, passando então a serem adotadas as normas 

conhecidas por International Financial Reporting Standards (IFRS), dando maior 

transparência às demonstrações contábeis das empresas brasileiras, pois a seguiriam os 

mesmos padrões já usados em vários países ao redor do mundo (COSTA; THEÓPHILO; 

YAMAMOTO, 2012). 
O início das mudanças dos padrões contábeis brasileiros para o padrão 
internacional ocorreu formalmente com a edição das Leis 11.638/07 e 
11.941/09, que alteraram os dispositivos da Lei nº 6.404/76, modernizando a 
contabilidade e exigindo que as empresas brasileiras (especialmente as 
sociedades por ações) passassem a utilizar pronunciamentos contábeis 
baseados nas normas internacionais de contabilidade (COSTA; THEÓPHILO; 
YAMAMOTO, 2012, p. 111). 
 

Para Cardoso (2012), a Lei 11.638 contribuiu para que fosse iniciado o processo 

de implantação das normas internacionais de contabilidade bem como a diferenciação 

entre as demonstrações contábeis para os fins societários e a que seria utilizada como 
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suporte na apuração de tributos, o que ajudou a dar maior clareza na finalidade dos 

conceitos do padrão internacional contábil. 
A utilização da ciência contábil pelo legislador tributário acabou desvirtuando, 
de certo modo, a sua capacidade de demonstrar a evolução econômica da 
empresa. Em verdade, não é a mera utilização da ciência contábil pelo 
legislador tributário que prejudicou a qualidade das informações que deveriam 
ser extraídas da contabilidade: o que ocorreu foi que, em função dos objetivos 
arrecadatórios, o legislador tributário acabou por impor à matéria contábil a 
observância de princípios oriundos do Direito Tributário. Tal interseção 
acabou por levar à demonstração de dados escriturados a partir de um grande 
rigor técnico, mas muitas vezes desvinculados da necessidade precípua da 
contabilidade: apresentar a real situação econômica da empresa. (CARDOSO, 
2012, p. 27). 
 

Diante das legislações tributárias que se respaldam nas informações contábeis 

da empresa para fins arrecadatórios, as IFRS seriam capazes de ocasionar relevantes 

impactos na arrecadação. O modelo dos padrões internacionais se baseava em princípios 

contábeis e o sistema adotado no Brasil, até então, era baseado em normas, fato que com 

a adoção da IFRS, poderia impactar diretamente na arrecadação (CARDOSO, 2012).  

Por conta do impacto na arrecadação que poderia haver, com adoção das normas, 

o legislador tributário cria o Regime Tributário de Transição (RTT), instituído por meio 

da Lei 11.941 de 2009, que neutralizava esse impacto arrecadatório, que poderia 

acontecer pela adoção das normas internacionais. Dessa forma, as normas contábeis para 

os fins tributários ficaram definidas com as mesmas utilizadas antes da adoção das normas 

trazidas pela Lei 11.638 de 2007 (CARDOSO, 2012). 
Como a legislação tributária brasileira não estava preparada para recepcionar 
alterações em itens que modificassem a apuração das bases de cálculo dos 
tributos, foi criado um regime capaz de permitir formalmente que as entidades 
anulassem o impacto dessas novas normas contábeis na apuração dos tributos, 
denominado Regime Tributário de Transição - RTT (COSTA; SUZART; 
ACUNÃ, 2013, p.46). 
 

Com essa dupla apuração de resultados, sendo um contábil e outro fiscal, em 

2009 o Comitê de Pronunciamento Contábil elabora o Pronunciamento Técnico CPC 32. 

Esse documento teve como objetivo estabelecer tratamento contábil para os tributos 

incidentes sobre lucro (CPC, 2009). Lomeu, Brunozi Junior e Gomes (2016, p. 43) nos 

explicam: 
Dentre as normativas contábeis encontra-se o Lucro Contábil e o Lucro Fiscal. 
O Lucro Contábil é apurado antes das adições das Diferenças Temporárias, 
Ativos/Passivos Diferidos. No Lucro Fiscal todas essas adições são incluídas 
no Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro e, com isso, encontra-se a Base 
Fiscal para apuração do IRPF, CSLL, Dividendos. 
 

Só após 5 anos, em 2014, é publicada a Lei 12.973, que coloca fim ao RTT, 

adequando a legislação tributária com a societária. Com essa alteração, a apuração dos 
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tributos passa a ser feita por meio dos resultados das escriturações contábeis, realizada de 

acordo com as normas previstas na IFRS (LOMEU; BRUNOZI JUNIOR; GOMES, 

2016). 

Para Kounrouzan (2011), diante de tantas mudanças normativas que 

aconteceram no passado e continuam acontecendo nos tempos atuais, a profissão contábil 

exige uma formação continuada, para que o profissional dessa área consiga se manter no 

mercado de trabalho, afinal a área contábil possui muita dinâmica entre as legislações e 

as técnicas contábeis.   

 

3.4 TRAJETÓRIA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE 

 

Na busca de traçar um perfil do profissional da contabilidade, em 1996, o CFC 

elabora a primeira pesquisa com os profissionais registrados no conselho. A pesquisa foi 

realizada em formato de pesquisa de campo, com objetivo de "Definir o perfil sócio-

econômico-cultural do contabilista brasileiro, bem como indicativo para orientar a 

atuação do CFC." (CFC, 1996). Esse estudo foi elaborado novamente em 2.009, 2013 e 

2018, usado como uma ferramenta para subsidiar o conselho da classe profissional na 

elaboração de planejamento estratégico para os próximos 10 anos (CFC, 2018). 

Recortamos alguns dados levantadas por esses estudos realizados pelo CFC, 

publicados em 1996, 2009 e 2013, com a intenção de demonstrar, por meio dos dados 

levantados, a evolução do perfil do profissional contábil. Não foi possível utilizar os 

dados da pesquisa de 2018, pois ela encontra-se em fase de processamento pelo CFC. 

Também comparamos com outros estudos realizados nesse mesmo sentido, propondo 

traçar a evolução do perfil desse profissional. 
Tabela 2 - Sexo dos Profissionais de Contabilidade 

Ano da Pesquisa Variável – Sexo Técnico Contador 

1996 Masculino 71,66% 72,98% 

Feminino 28,34% 27,02% 

2009 Masculino 75,10% 74,00% 

Feminino 24,90% 26,00% 

2013 Masculino 69,80% 64,90% 

Feminino 30,20% 35,10% 

Fonte: CFC (1996, 2009, 2013) 
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Mesmo que a participação feminina ainda corresponda à menor parcela, 

podemos verificar que essa representatividade vem aumentando, destacando-se que de 

1.996 a 2.013 houve um aumento, passando de 27,02% para 35,10% da participação 

feminina na mostra de contadores (CFC, 2013). 

Em um estudo realizado com contadores das 150 melhores empresas para se 

trabalhar, de acordo com a revista Você S.A, publicado na edição de 2004, foi apontada 

a permanência da maioria de homens na profissão contábil resultando em 84,4% da 

amostra (CARDOSO; SOUZA; ALMEIDA, 2006). Outra pesquisa realizada por 

Karlinski e Bianchini (2014) na cidade de Tangará da Serra/MT, sua amostra obteve um 

público de 65% de homens e 35% de mulheres. 

Conforme Cardoso e Almeida (2006), embora nessas amostras a participação 

feminina ainda seja menor que a masculina, os autores relatam na sua pesquisa que, de 

acordo com o tempo de experiência que eles possuem na docência, é visível que há um 

expressivo crescimento da participação das mulheres nos cursos de contabilidade. Os 

autores frisam que a participação dessas profissionais nesse mercado de trabalho, cresce 

a cada ano, e segundo os autores em uma pesquisa realizada em 2005, por Avelino Junior, 

“[...] que, ao tratar da adesão da educação continuada por contadores de FortalezaCE, 

contou com a participação feminina equivalente a 54% de uma amostra de 372 

participantes. (CARDOSO; ALMEIDA, 2006, p.280)”.    
 

Gráfico 1 - Faixa Etária dos Profissionais 

Fonte: CFC (1996, 2009, 2013) 
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Nas três pesquisas publicadas pelo CFC foi possível identificar que a maior parte 

dos profissionais da contabilidade estão com idade entre 31 a 49 anos. Também pode ser 

identificado que, entre os dois últimos resultados, de 2009 e 2013, houve “[...] um 

rejuvenescimento dos profissionais da contabilidade. Na edição de 2.009 sobre perfil do 

profissional de contabilidade, 48,5% dos respondentes tinha menos de 40 anos de idade; 

na edição de 2.013, 78,1% dos respondentes declararam ter menos de 40 anos de idade.” 

(CFC, 2013, p. 14). Na pesquisa de Karlinski e Bianchini (2014), aplicada em 2013, foi 

apontado que 31% dos profissionais tinham entre 20 a 29 anos e 38% entre 30 e 39 anos, 

resultando em 69% da amostra com menos de 40 anos. 

Já o grau de instrução não foi abordado na pesquisa de 1996 do CFC. Dessa 

forma vamos apresentar os dados apontados na pesquisa de 2009 e 2013. 

 
Tabela 3: Grau de Instrução do Profissional de Contabilidade 

Grau de Instrução  2009 Grau de Instrução  2013 
Pós-Graduação 18,10% Especialista em qualquer área 38,10% 
Mestrado 1,60% Mestre em qualquer área 5,10% 
Doutorado  0,20% Doutor em qualquer área 0,60% 
Superior Completo  31,40% Bacharel em qualquer área 42,80% 
Técnico 38,80% Técnico em Qualquer área 13,40% 
Superior Completo em outro curso 9,60%     
Recusou responder 0,30%     

Fonte: CFC (2009, 2013) 

 

Com o desenvolvimento tecnológico, a globalização e a rapidez das 

informações, o mundo corporativo passa a procurar por profissionais com maior 

capacitação, de forma que atendam melhor às suas demandas. Esse profissional deve estar 

preparado para auxiliar nos negócios e nas tomadas de decisões, com maiores chances 

nas probabilidades de acertos. Por essas razões é exigido que ele tenha mais do que a 

graduação, pois também esse profissional deve desenvolver conhecimentos mais 

aprofundados com características multiprofissionais (KOUNROUZAN, 2017).  
Alguns Contadores são tomados de surpresa pela constatação de suas 
limitações no desempenho de seu papel, sendo o profissional contábil 
percebido como carente de competências que ultrapassem seu domínio 
profissional, ou seja, os aspectos quantitativos da informação 
(KOUNROUZAN, 2017, p. 2). 
 

A análise da pesquisa do CFC de 2013 nos aponta que “Em 2009, só 0,2% dos 

profissionais tinha titulação de Doutor e apenas 1,6% eram Mestres. A pesquisa de 2.013 

demonstra um aumento de 400% de Doutores e 318% de Mestres”. Essa amostra, foi 
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composta por 19.918 participantes em 2009 e 12.544 em 2013. Porém a análise acima 

feita pelo CFC na pesquisa de 2013, compara o crescimento dos percentuais apresentados 

de acordo com as respectivas amostras e não o aumento dos números absolutos. 

 
Tabela 4: Área de Atuação dos profissionais de 2009 e 2013 

Área de Atuação profissional  2009 Área de Atuação profissional  2013 
Proprietário ou sócio de escritório de 
contabilidade  38,70% 

Elaboração demonstrações contábeis (ambiente 
empresarial) 11,50% 

Funcionário de empresa privada  22,20% 
Elaboração demonstrações contábeis (autônomo 
ou proprietário) 30,40% 

Autônomo 22,80% 
Elaboração demonstrações contábeis (setor 
público) 2,20% 

Funcionário de escritório de 
contabilidade 1,50% 

Análise e acompanhamento projetos de 
investimento 0,60% 

Funcionário do Setor publico  7,30% Análise/consultoria financeira 2,00% 
Auditor  0,40% Análise/consultoria tributária 3,20% 
Professor  0,40% Gerencia de áreas operacionais 4,60% 
Perito  0,20% Elaboração ou análise informação de custos 1,40% 
Não Exerce a profissão  4,30% Planejamento estratégico ou orçamentário 1,80% 
Outro  1,90% Analista órgão regulador de atividade econômica 0,20% 
Recusou a Responder  0,30% Analista de banco ou agência de fomento 0,00% 

  Ordenador de despesas 0,10% 
  Empenhador de despesa 0,70% 
  Auditoria interna ou controle interno 1,30% 
  Auditoria externa 0,80% 
  Perícia judicial 0,70% 
  Fiscal de renda 0,40% 
  Auditor governamental 2,00% 
  Professo ou pesquisador  4,50% 
  Outra (ambiente empresarial) 10,40% 
  Outra (setor público) 0,50% 
  Recusaram a responder 20,70% 

  100%   100 % 
Fonte: CFC (2009, 2013) 

Por meio desses dados apresentados na Tabela 4, é possível notar que 44,1 % da 

amostra de 2013 atuam na elaboração das demonstrações contábeis (CFC, 2013). Na 

contramão desse resultado a parcela dos profissionais que ocupam as áreas da Perícia 

Contábil e Auditoria, fica entre as menores, tanto em 2009 quanto em 2013. Os peritos 

representaram 0,20 % em 2009 e 0,70% em 2013 e os auditores 0,40% em 2009 e 2,10% 

em 2013. Porém pode-se notar um pequeno aumento na representatividade dessa classe.

 Em um estudo sobre o perfil dos discentes de uma IES, o resultado sobre a área 

de atuação que eles pretendem seguir foi evidenciado que a maior parte deles (37%) 
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pretendem ser empresários contábeis. Nenhum aluno dessa amostra manifestou a vontade 

de atuar na Perícia Contábil ou na Auditoria (LEAL; COSTA; SANTOS, 2017). 

Na pesquisa feita por Veiga, Borges e Amorim (2013), de uma amostra de 661 

contadores, foi constatado que em alguns estados, menos de 1% dos contadores segue a 

carreira de auditoria independente. Na média geral a amostra apontou que apenas 1 em 

cada 124 profissionais exercia a auditoria. Os contadores participantes dessa pesquisa 

consideraram que faltam profissionais que atuem no mercado da auditoria, entretanto 

destaca-se que as regiões do centro-oeste e nordeste tiveram o maior número (87%) das 

opiniões afirmativas nesse sentido. 

Ainda nessa pesquisa feita por Veiga, Borges e Amorim (2013), também foi 

possível verificar que, em geral, o nível de desemprego dos profissionais contábeis é 

baixo, apontando apenas 2% com essa situação, sendo as regiões sul, sudeste e centro-

oeste as que apresentaram menor índice de desemprego em relação à amostra. 

De acordo com Kounrouzan (2017), a classe contábil possui bastantes condições 

para crescimento profissional, sustentado em melhorias apoiadas e desenvolvidas por 

entidades que representam essa profissão. O CFC tem mostrado participação 

extremamente ativa para a melhoria e atendimento da classe. Essa profissão passa por 

expressivas mudanças em sua organização interna e externa, mas grande parte dos 

profissionais ainda não se deram conta disso. Porém há um intenso trabalho das entidades 

relacionadas com essa profissão na busca de conscientização dessas transformações, para 

que sejam incorporadas de forma mais global e para que os novos profissionais, tenham 

tempo para se adaptarem às novas exigências desse novo mercado.  

 

3.5 DESCRITIVO DOS PROGRAMAS PROMOVIDOS PELO CFC 

 

Nessa subseção montamos um descritivo para melhor esclarecer sobre quais 

programas promovidos pelo CFC, buscando saber a visão do aluno. afim de esclarecer ao 

leitor dessa pesquisa, sobre as finalidades de cada programa relacionado ao seguir: 

Exame de Suficiência: Conforme a última alteração da legislação que 

regulamenta o exame, Resolução nº 1486 de 2015 traz no capítulo I, que trata sobre o 

conceito:  
Art.1º Exame de Suficiência é a prova de equalização destinada a comprovar 
a obtenção de conhecimentos médios, consoante os conteúdos programáticos 
desenvolvidos no curso de Bacharelado em Ciências Contábeis.  



79 
 

Parágrafo único. O Exame de Suficiência, que visa à obtenção de registro na 
categoria Contador, pode ser prestado pelos bacharéis e estudantes do último 
ano letivo do curso de Ciências Contábeis.  
Art. 2º A aprovação em Exame de Suficiência constitui um dos requisitos para 
a obtenção de registro profissional em Conselho Regional de Contabilidade 
(CFC, 2015). 
 

Exame de Qualificação Técnica: Conforme publicado no sítio do CFC;  
O Exame de Qualificação Técnica para registro no Cadastro Nacional de 
Auditores Independentes (CNAI) e registro no Cadastro Nacional dos Peritos 
Contábeis (CNPC) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), instituídos 
pela NBC PA 13(R2) e pela NBC PP 02, respectivamente, é um dos requisitos 
para a inscrição do Contador no CNAI ou no CNPC, com vistas à atuação na 
área da Auditoria Independente ou Perícia Contábil (CFC, 2018). 
 

Educação Profissional Continuada: É um programa de pontuação, que os 

profissionais devem comprovar mediante participação em atividades de aperfeiçoamento, 

bem como atividades acadêmicas e etc. Esse programa visa manter o profissional contábil 

atualizado e a expandir seus conhecimentos. De acordo com o CFC, a finalidade desse 

programa contribui para que o profissional desenvolva habilidades multidisciplinares e a 

elevação do comportamento social, moral e ético (CFC, 2018).  

Atualmente o programa é exigido apenas de uma parcela da classe profissional, 

porém a cada ano essa exigência passa a inserir cada vez mais profissionais. Os 

profissionais que precisam comprovar a pontuação nesse programa são os Auditores 

Independentes, Peritos Contábeis e Contadores que atuam como responsáveis técnicos 

em empresas regulamentadas pela CVM, BACEN, SUSEP, PREVIC ou empresas 

consideradas pela legislação como de Grande Porte (CFC, 2019). 

Código de Ética Profissional do Contador: Teve sua última atualização por meio 

da NBC PG 01, publicada em 07 de setembro de 2019. Os objetivos estabelecidos nesta 

norma visam fixar a conduta do contador, quanto a atuação nos assuntos relacionados 

com a classe contábil. De forma que se aplica a toda classe contábil desde o técnico até o 

bacharel e suas especialidades (CFC, 2019). 

Essa norma é estruturada com capítulos que estipulam os objetivos, deveres, 

vedações e permissibilidade, valor e publicidade dos serviços profissionais, deveres em 

relação aos colegas e à classe, penalidades e disposições gerais. Ainda deixa a 

possibilidade de outras questões éticas mais especificas serem tratadas na normas 

profissionais criadas para regulamentar assuntos específicos da atividade profissional 

(CFC, 2019). 
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA  
 

Este trabalho contou com a utilização da pesquisa bibliográfica e de uma 

pesquisa de campo, sendo utilizado um instrumento em formato de questionário. Esse 

instrumento foi aplicado aos alunos do curso de Ciências Contábeis, visando investigar o 

objeto de pesquisa deste estudo. 

Diante dos dados coletados por meio do questionário, foi realizada uma análise 

qualitativa das informações obtidas nas respostas dos participantes, conforme encontra-

se exposto no decorrer dessa seção.  

 

4.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Em primeiro momento foi iniciado o levantamento bibliográfico a ser utilizado 

na construção do referencial teórico, sob a forma de uma pesquisa exploratória, com 

abrangência histórica, sendo utilizados como material de pesquisa livros, revistas 

científicas, teses, dissertações e legislações, sejam atuais ou da época abordada. 

Conforme Gil (2008, p. 60)  
Primeiramente, há a necessidade de se consultar material adequando à 
definição do sistema conceitual da pesquisa e à sua fundamentação teórica. 
Também se torna necessária a consulta ao material já publicado tendo em vista 
identificar o estágio em que se encontram os conhecimentos acerca do tema 
que está sendo investigado. 
 

Em um segundo momento desse estudo, deu-se a fase de contextualizar a 

educação profissional no Brasil entre o século XIX e XX, a oferta do ensino comercial, 

as legislações instituídas como forma de atualização e regulamentação da profissão 

contábil. Vale destacar que o ensino comercial aqui abordado se tornou mais tarde a ser 

reconhecido como Técnico em Contabilidade e Bacharelado em Ciências Contábeis. 

Também foi abordado como esse ensino foi norteado pelas políticas públicas. Por fim, as 

ações do Conselho Federal de Contabilidade, do governo e de entidades que regulam 

alguns setores econômicos, influenciando no exercício da profissão. 

Com a finalidade de compreendermos através da história o seu surgimento, 

conforme Gil (2002, p. 45) “A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estudos 

históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados se 

não com base em dados bibliográficos.” Nessa etapa da pesquisa bibliográfica nos 

preocupamos em apresentar os principais fatos históricos e políticos da educação 
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profissional brasileira de forma mais abrangente, depois o ensino comercial como um 

ensino específico dela e as suas transformações no decorrer do tempo, até os dias atuais. 

Também foi apresentada a evolução do ensino contábil, desde a sua criação e suas 

regulamentações. 

 

4.2 PESQUISA DE CAMPO 

 

Além da pesquisa bibliográfica, nesse estudo foi realizada uma pesquisa de 

campo. Segundo Fonseca (2002, p. 32), a pesquisa de campo [...] “caracteriza as 

investigações em que para além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se coletam 

dados juntos de pessoas, utilizando diversos tipos de pesquisas (ex-post-facto, pesquisa 

ação, pesquisa participante e etc).” No caso desta pesquisa, o estudo de campo visou 

colher dados para que fosse possível investigar se há nos alunos do último período do 

curso de Ciências Contábeis de três instituições, sediadas no Sul de Minas Gerais, uma 

compreensão em relação às exigências do Conselho Federal de Contabilidade, para que 

possam exercer algumas áreas da profissão contábil. 

A pesquisa foi analisada diante de uma abordagem qualitativa, com coleta dos 

dados pelos procedimentos de uma pesquisa de campo com utilização de um instrumento 

em formato de questionário com questões semiestruturadas. 
Na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente 
próprio, A coleta dos dados é feita nas condições naturais em que os 
fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenção e 
manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde os levantamentos (survey), 
que são mais descritivos, até estudos mais analíticos (SEVERINO, 2007. p. 
123). 
 

Após a coleta de dados foi realizado o trabalho de sistematização de dados e, na 

sequência, a análise qualitativa articulando os fundamentos teóricos às informações 

coletadas, segundo Gil (2002, p. 133): 
A análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, pois nesta 
última seus passos podem ser definidos de maneira relativamente simples. A 
análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a natureza dos dados 
coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os 
pressupostos teóricos que nortearam a investigação. 
 

Feita a coleta dos dados para pesquisa, o pesquisador precisa ordenar e organizar 

as respostas de forma que possam ser analisadas e interpretadas. Segundo Fonseca (2002), 

essa análise consiste na superação de três importantes obstáculos: a ilusão do objeto que 
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deve ser mostrado com exatidão como ele é; o rigor no uso da técnica e do método, e o 

árduo trabalho de relacionar as teorias e conceitos com as respostas coletadas. 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados consiste em juntar as hipóteses, os objetivos e em seguida 

interpretá-los. Ghedin e Franco (2011, p. 160), explicam que “[...] interpretar é um 

exercício de preenchimento dos sentidos ausentes no momento da ação e, ao mesmo 

tempo, uma construção, no aspecto de presumir ou de ver aquilo que não estava evidente 

na ação”. Em complemento Gil (2002, p. 125), aponta: 
O processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos: codificação 
das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Após, ou juntamente 
com a análise, pode ocorrer também a interpretação dos dados, que consiste, 
fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com 
outros já conhecidos, quer sejam derivados de teorias, quer sejam de estudos 
realizados anteriormente. 

 
Chizzotti (2009, p. 98) esclarece que “[...] análise de conteúdo é um método de 

tratamento e análise de informações, colhidas por meio de técnicas de coletas de dados, 

consubstanciadas em um documento.” Ainda tem como objetivo gerar o entendimento 

crítico do sentido do conteúdo das respostas. 

Para analisar o conteúdo encontrado nas respostas discursivas do questionário 

(APÊNDICE A), foram criadas algumas ideias centrais e categorias, de acordo com as 

respostas que geram o mesmo sentido de entendimento dos participantes. Para Chizzotti 

(2009) a análise de conteúdo categorial visa reduzir a extensão das informações de uma 

comunicação em algumas categorias conceituais, permitindo por meio dessa técnica 

interpretar a compreensão dos conteúdos descritos no instrumento de pesquisa.  Conforme 

Bardin (1977, p. 118): 
Classificar elementos em categorias, impõe a investigação do que cada um 
deles tem em comum com outros. O que vai permitir o seu agrupamento, é a 
parte comum existente entre eles. É possível, contudo, que outros critérios 
insistam noutros aspectos de analogia, talvez modificando consideralmente a 
repartição anterior. 
A categorização, é um processo de tipo estruturalista e comporta duas etapas: 
 O inventário: isolar os elementos. 
 A classificação: repartir os elementos, e, portanto, procurar ou impôr uma 

certa organização às mensagens. 
 

A análise de conteúdo por meio da categorização das respostas faz com que o 

material fique codificado. Dessa forma fornece resumidamente uma exposição 

simplificada dos conteúdos brutos encontrados na pesquisa (BARDIN, 1977).  
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Portanto a análise dos dados foi feita por meio de apresentação em tabelas 

compostas pelos número e percentual das respostas obtidas na primeira parte do 

questionário, com perguntas fechadas. E na segunda parte do questionário de perguntas 

abertas, a análise de conteúdo do que foi respondido pelos alunos, pela técnica de 

categorização. Verificamos a conformidade das respostas com os aspectos pesquisados e 

registrados nos questionários respondidos e, assim novos conhecimentos surgiram das 

interpretações da análise. 
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5 ANÁLISE, APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS: PERPESCTIVA 
DOS ALUNOS EM RELAÇÃO À PROFISSÃO CONTÁBIL 

 
A pesquisa foi aplicada em três instituições com categoria administrativa privada. 

Cada uma com um tipo de organização acadêmica, sendo uma como universidade, uma 

como centro universitário e uma como faculdade. Estão sediadas com sede em duas 

cidades polos do sul de Minas Gerais, ambas como mais de 130 mil habitantes. 

A IES com organização acadêmica de faculdade possui autorização e oferta do 

curso de Ciências Contábeis desde 1971 (48 anos), a universidade desde 2002 (17 anos) 

e o centro universitário desde 2010 (9 anos). 

O motivo pelo qual a pesquisa foi aplicada apenas no último ano do curso dá-se 

pelo fato de que esses alunos já podem participar do exame de suficiência do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) e, se aprovados, terão o direito de solicitar o seu registro 

de contador após a conclusão do curso, conforme Resolução CFC n° 1.486/201513. 

Os participantes foram 51 alunos da universidade, 49 alunos do centro 

universitário e 38 da faculdade, todos regularmente matriculados nas respectivas IES. 

Primeiramente fizemos contato com a coordenação das instituições onde foi proposta a 

autorização da pesquisa com os seus alunos, de forma que foi aceita e documentada por 

meio da Carta de Anuência para Autorização de pesquisa (APÊNDICE F). Em seguida o 

projeto de pesquisa foi encaminhando junto com as cartas de anuência devidamente 

assinadas pela direção das IES, para análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências da Saúde Dr. José Antônio Garcia Coutinho, que deu a sua aprovação. 

O questionário (APÊNDICE A) foi aplicado aos alunos do último período do 

curso de Ciências Contábeis, visando investigar a compreensão desses alunos em relação 

às exigências do Conselho Federal de Contabilidade para o exercício da atividade de 

contador e de outras áreas específicas da contabilidade. Também visamos investigar sobre 

as perspectivas dos alunos em relação às carreiras que pretendem seguir e, por fim, 

verificar se eles se consideram preparados para cumprir tais exigências, para que possam 

seguir as carreiras almejadas.  

                                                 
13 Resolução CFC N° 1.486/2015 Regulamenta o Exame de Suficiência como requisito para obtenção de 
Registro Profissional em Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 
Art. 1° - Parágrafo único. O Exame de Suficiência, que visa à obtenção de registro na categoria Contador, 
pode ser prestado pelos bacharéis e estudantes do último ano letivo do curso de Ciências Contábeis. 
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A aplicação do questionário foi realizada em uma aula disponibilizada pela 

coordenação do curso, após feita uma breve apresentação sobre o questionário e o seu 

objetivo. Também foi explicado sobre a liberdade que os participantes tinham em 

responder ou não. Foi feita então e entrega do Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento (APÊNDICE G) junto com o questionário, recolhido no tempo que os 

alunos fossem terminando-o. 

Foram respondidos 98 questionários no total, sendo 28 de 32 alunos presentes 

na universidade, 33 de 36 alunos presentes no centro universitário e 37 de 38 alunos 

presentes na faculdade. Percebemos que os alunos da universidade tiveram maior 

facilidade para entender que a pesquisa se tratava de um trabalho acadêmico, pois eles 

mostraram já estar acostumados a participar de pesquisas acadêmicas, já que a 

universidade conta com alguns programas de pós-graduação stricto sensu em Mestrado e 

Doutorado, o que torna a participação em pesquisa uma rotina para esses alunos. 

Conforme podemos confirmar pelo Ministério da Educação (2018) em seu sítio: 
As universidades se caracterizam pela indissociabilidade das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. São instituições pluridisciplinares de formação 
dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 
temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural 
quanto regional e nacional; 
II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 
mestrado ou doutorado; e 
III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 
 

Consideramos que obtivemos boa aceitação por grande parte dos participantes 

presentes no dia da aplicação da pesquisa. Em ambas IES, os participantes demonstraram 

interesse pelo tema e se propuseram a participar. 

Nessa seção do estudo foram analisados e apresentados os dados coletados por 

meio do questionário aplicado aos alunos do curso de Ciências Contábeis. O questionário 

(APÊNDICE A) foi estruturado em duas partes: a primeira com seis questões objetivas, 

com a finalidade de analisar o perfil do participante, a segunda com seis questões abertas 

buscando coletar a opinião desses alunos. 

Na segunda parte do questionário o objetivo das perguntas foi: saber até que 

ponto os alunos conhecem e compreendem os exames e programas exigidos pelo 

Conselho Federal de Contabilidade para que eles possam exercer a profissão de contador 

e das outras áreas da contabilidade; verificar se já sabem qual carreira da contabilidade 

pretendem exercer; saber a opinião deles sobre as perspectivas em relação à profissão 
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contábil e se naquele momento se sentem preparados para cumprir com todas exigências 

promovidas pelo Conselho de Federal Contabilidade. 

 

5.1 QUESTÕES FECHADAS - PERFIL DO ALUNO 

 

Nessa parte do questionário objetivamos traçar o perfil do aluno. Foi-lhe 

perguntado a sua idade, formação, atividade profissional e se atuam na área contábil.  

Por meio de tabelas foram apresentadas as respostas das questões sobre o perfil 

do aluno participante da pesquisa. Nas demonstrações a seguir, as instituições 

pesquisadas foram identificadas da seguinte forma: a letra “A” identificando a IES com 

organização acadêmica de Universidade, a letra “B”, identificando a IES Centro 

Universitário e a letra “C” identificando a IES Faculdade.  

Também foi utilizada a letra “N” para identificar o número absoluto de 

respondentes e o sinal “%” para identificar o percentual das respostas, de forma que seja 

capaz de visualizarmos qual a representação de cada resposta em relação ao total 

respondido. Ainda colocamos na última coluna a média simples do percentual das 

respostas das três instituições, para que fosse possível obter o dado de representação geral 

dos participantes. 

Começamos o questionário perguntado em qual faixa etária os participantes se 

enquadravam. Foram encontrados os seguintes dados que se encontram organizados na 

tabela 5. 
Tabela 5: Faixa Etária dos alunos participantes 

Idade A B C % Geral 
   N % N % N % % 
16 --|20 1 3,57% 1 3,03% 0 0% 2,04% 
21--|25 19 67,86% 20 60,61% 25 67,57% 65,31% 
26--|30 6 21,43% 9 27,27% 9 24,32% 24,49% 
31--|35 0 0% 2 6,06% 1 2,70% 3,06% 
36--|40 1 3,57% 1 3,03% 1 2,70% 3,06% 
Acima de 40 1 3,57% 0 0% 1 2,70% 2,04% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

De acordo com os dados apontados podemos observar que 65,31% dos 

participantes possuem idade entre 21 e 25 anos e somente 2,04% com idade acima de 40 

anos. Visto que no próximo ano grande parte desses alunos já estarão formados, podemos 

considerar que esses participantes entrarão no mercado mais jovens, se colocarmos em 

comparação com a pesquisa realizada pelo CFC e apresentada no capítulo 3.3 deste 
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estudo. Dessa forma, pode-se dizer que está havendo um rejuvenescimento da classe 

contábil, já que o percentual da faixa etária dos contadores acima de 40 anos na pesquisa 

de 2009 foi de 48,5% e na pesquisa de 2013 foi apontado 78,1% com menos de 40 anos. 

Ainda podemos evidenciar que na pesquisa de Karlinski e Bianchini (2014) 

aplicada em 2013, também foi apontado maior parte dos participantes com idade entre 20 

e 29 anos. 
Tabela 6: Formação dos alunos participantes 

Formação  A B C % Geral 
 N % N % N % % 
Técnico 10 26,32% 8 19,05% 8 16,33% 20,16% 
Já possui Graduação  2 5,26% 4 9,52% 5 10,20% 8,53% 
Pós-Graduação 0 0,00% 1 2,38% 4 8,16% 3,88% 
1ª Graduação  26 68,42% 29 69,05% 32 65,31% 67,44% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os dados apresentados na Tabela 6, das 3 instituições, de um modo gera, nos 

aponta que a maior parte (67,44%) dos participantes estão em sua primeira graduação. 

Somente 8,53% desses alunos já possuem graduação superior completa e 3,88% uma 

especialização.  

Para Kounrouzan (2017), o desenvolvimento tecnológico, a globalização e a 

rapidez das informações no mundo corporativo, passam a ser procurados por profissionais 

com maior capacitação, de forma que atendam melhor às suas demandas. O profissional 

deve estar preparado para auxiliar nos negócios e nas tomadas de decisões, com maiores 

chances nas probabilidades de acertos. Por essas razões é exigido que ele tenha mais do 

que a graduação, pois também esse profissional deve desenvolver conhecimentos mais 

aprofundados com características multiprofissionais.  
Alguns Contadores são tomados de surpresa pela constatação de suas 
limitações no desempenho de seu papel, sendo o profissional contábil 
percebido como carente de competências que ultrapassem seu domínio 
profissional, ou seja, os aspectos quantitativos da informação 
(KOUNROUZAN, 2017, p. 2). 

 

Mesmo que pequena parte desses alunos já possuam uma graduação ou até 

mesmo pós-graduação, deve ser levado em consideração que a faixa etária deles está com 

maior representatividade na faixa entre 21 e 28 anos, conforme Tabela 5. Se for 

comparado com a pesquisa realizada pelo CFC em 2013, com profissionais da área 

contábil, 38,10% possuem uma especialização, porém a faixa etária com maior 

representatividade foi entre 31 a 49 anos de idade.  



88 
 

Tabela 7: Possui a formação do técnico em contabilidade 

Técnico em Contabilidade A B C % Geral 
 N % N % N % % 
Sim  5 18% 7 21% 6 16% 18% 
Não  23 82% 26 79% 31 84% 82% 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os resultados da Tabela 7 mostram que grande parte dessa amostra que fez 

algum curso técnico, não fez o técnico em contabilidade. Pois dos 20,16% dos alunos 

conforme Tabela 6, que fizeram alguma formação técnica, apenas 18% foram em 

contabilidade. 

Quando foi perguntado aos alunos participantes dessa pesquisa se “caso possua 

alguma formação superior ou Pós-graduação, quais são elas?” Foi respondido da seguinte 

forma, conforme Quadro 2: 
Quadro 2 – Formação superior ou Pós-graduação 

Instituição/Aluno Graduação Pós-Graduação 
Instituição A     
A28 Gestão de Recursos Humanos   
A9 História   
Instituição B     
A28 Administração de Empresas   
A23 Processo Gerenciais    
A15 Recursos Humanos    

A14 Ciências da Computação 
Engenharia de Software, 
com ênfase em Java 

Instituição C     
A28 Administração de Empresas Controladoria e Finanças 
A26 Administração de Empresas   
A25 Administração de Empresas Administração 
A12 Letras Gestão Empresarial 
A10 Administração de Empresas Gestão de Pessoas 

  Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com o Quadro 2, de 98 participantes dessa pesquisa, 11 deles estão 

cursando sua segunda graduação. Podemos identificar que 8 dessas formações de nível 

superior, são de formações que possuiem áreas de conhecimento, que contribuem para a 

formação do profissional contábil e áreas afins da Ciências Contábeis.  

Conforme Kounrouzan (2017), com o avanço tecnológico e o aumento da 

informação, os desafios da profissão se tornam mais frequentes, trazendo um 

redirecionamento no papel do cumprimento de suas obrigações. Assim torna-se comum 
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que alguns profissionais se deparem com desafios que vão além de sua formação técnica 

na sua rotina de trabalho. O autor complementa que: 
O profissional após concluir a graduação, tinha a certeza de que já exerceria 
sua profissão e teria uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. 
Atualmente não basta apenas concluir o curso superior, o profissional necessita 
ter características multiprofissionais e estar preparado para a quebra de 
paradigmas e mudar a forma de agir e interpretar as informações disponíveis 
(KOUNROUZAN, 2017, p. 1).  
 

Ainda identificamos que 5 participantes já cursaram uma especialização. Sendo 

que 4 dessas especializações são de áreas que colaboram para formação do profissional 

contábil, tais como Controladoria e Finanças, Administração, Gestão Empresarial e 

Gestão de Pessoas.  
Tabela 8: Participantes inseridos no mercado de trabalho 

Trabalha Atualmente  Em alguma função da área contábil  
 A B C  A B C  
 N % N % N % Total N % N % N % Total 
Sim  26 93% 32 97% 36 97% 95,6% 18 64% 25 76% 28 76% 72% 
Não 2 7% 1 3% 1 3% 4,4% 10 36% 8 24% 9 24% 28% 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com os dados da pesquisa, foi apontado que em média 95,6% dos 

participantes estão inseridos no mercado de trabalho. Já em relação a estar exercendo uma 

função relacionada com a área contábil, essa representatividade cai para 72% dos 

participantes, representando ainda a maior parte dos participantes.  

Conforme apontado neste estudo, na pesquisa de Veiga, Borges e Amorim 

(2013) também foi possível verificar que, em geral, o nível de desemprego dos 

profissionais contábeis é baixo, apontando apenas 2% com essa situação. São as regiões 

sul, sudeste e centro-oeste as que apresentaram menor índice de desemprego em relação 

à amostra. 

A classe contábil possui bastantes condições para crescimento profissional 

sustentado em melhorias apoiadas e desenvolvidas por entidades que representam essa 

profissão. O CFC tem mostrado participação extremamente ativa para a melhoria e 

atendimento da classe. Essa profissão passa por expressivas mudanças em sua 

organização interna e externa. Grande parte dos profissionais ainda não se deram conta 

disso, porém há um intenso trabalho das entidades relacionadas a essa profissão, na busca 

de conscientização dessas transformações, para que sejam incorporadas de forma mais 

global e ainda para que os novos profissionais tenham tempo para se adaptarem às novas 

exigências desse novo mercado (KOUNROUZAN, 2017).  



90 
 

A seguir será apresentada a análise das respostas às questões abertas. 

 

5.2 – QUESTÕES ABERTAS – A COMPREENSÃO DOS ALUNOS EM RELAÇÃO À 

PROFISSÃO CONTÁBIL. 

 

Nessa parte da pesquisa, foram utilizadas as respostas discursivas dos alunos 

participantes da segunda parte do questionário, visando investigar se há uma compreensão 

em relação às exigências do Conselho Federal de Contabilidade, para que possam exercer 

a profissão contábil e suas especialidades. Também buscar saber qual a perspectiva desses 

alunos em relação às áreas da contabilidade que pretendem seguir. E ainda, saber se eles 

sentem-se preparados para cumprir com tais exigências, de modo que possam seguir as 

carreiras almejadas.  

Por meio da análise do conteúdo respondido, elaboramos algumas categorias 

para as respostas. Conforme Chizzotti (2009, p. 99): 
Esta técnica procura reduzir o volume amplo de informações contidas em uma 
comunicação a algumas características particulares ou categorias conceituais 
que permitam passar dos elementos descritivos à interpretação ou investigação 
a compreensão dos atores sociais no contexto cultural em que produzem a 
informação ou, enfim, verificando a influência desse contexto no estilo, na 
forma e no conteúdo da comunicação. 
 

Para a primeira pergunta do questionário (Apêndice A), no que se refere às 

respostas obtidas, foram criadas algumas ideias centrais e algumas categorias, 

demonstradas no Quadro 3. Foram utilizadas as mesmas ideias centrais e categorias para 

as repostas dos participantes das três instituições. 

 
Quadro 3 – Ideias Centrais e Categorias para as respostas da pergunta 1 da 2ª parte do questionário. 

  Ideia Central Categorias 
1 Não conhecem e não compreendem Desconhecem. 
2 Conhecem apenas o exame de suficiência, mas 

compreendem de forma diversa do definido 
pelo CFC. 

Conhecem parcialmente. 

3 Conhecem apenas o exame de suficiência e 
compreende de forma coerente com a definida 
pelo CFC. 

Conhecem uma e compreendem. 

4 Conhecem o exame de suficiência e mais 
alguma das exigências e compreendem de 
forma diversa ao definido pelo CFC. 

Conhecem parte, mas não compreendem. 

5 Conhecem o exame de suficiência e mais 
alguma das exigências e compreendem de 
forma coerente com a definida pelo CFC. 

Conhecem parte e compreendem as que conhecem. 

6 Conhecem todas e compreendem de forma 
coerente com as definidas pelo CFC. 

Conhecem e compreendem todas. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com os conteúdos encontrados nos questionários, classificamos e 

agrupamos as respostas nas ideias centrais e categorias, consecutivamente, de acordo com 

o Quadro 3. A classificação do conteúdo das respostas foi feita por meio de uma análise, 

considerando os conteúdos que apontaram os mesmos sentidos nas respostas. Conforme 

Bardin (1977, p. 118) “Classificar elementos em categorias, impõe a investigação do que 

cada um deles tem em comum com outro. O que vai permitir o seu agrupamento é a parte 

comum existente entre eles. ” 

Na Tabela 9, mensuramos o número (N) e percentual (%) das respostas, dos 

participantes das três instituições, agrupadas nas mesmas categorias. As respostas dos 

participantes originaram-se da seguinte pergunta: 

“Você conhece e compreende os programas promovidos pelos Conselhos de 

Contabilidade (CFC/CRC), que são exigidos dos profissionais da contabilidade para que 

possam exercer a profissão de contador e em outras áreas da contabilidade? De quais você 

tem conhecimento? Descreva o que você entende, como finalidade desses programas.” 

(APÊNDICE A).  

 
 Tabela 9: Resposta da pergunta 1 da 2ª Parte do Questionário 

  A B C MÉDIA (A, B e C) 
Categorias  N % N % N % % 

1 Desconhecem. 4 14,29% 8 24,24% 5 13,51% 17,35% 
2 Conhecem 

parcialmente. 
1 3,57% 9 27,27% 3 8,11% 12,98% 

3 Conhecem uma e 
compreendem. 

14 50,00% 13 39,40% 23 62,16% 50,52% 

4 Conhecem parte, 
mas não 
compreendem. 

1 3,57% 1 3,03% 0 0,00% 2,20% 

5 Conhecem parte e 
compreendem as 
que conhecem. 

7 25,00% 2 6,06% 6 16,22% 15,76% 

6 Conhecem e 
compreendem todas. 

1 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 1,19% 

  Total  28 100% 33 100% 37 100% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pelos resultados apontados na Tabela 9, foi possível identificar que pouco mais 

da metade dos participantes, 50,52%, possuem conhecimento e compreensão sobre o 

Exame de Suficiência. Dessa forma, conforme o Quadro 3, pela ideia central que 

classifica essa categoria, podemos considerar que esses participantes compreendem o 
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Exame de Suficiência de forma coerente ao definido pelo CFC. Também obtivemos 

respostas de 12,98% dos participantes que conhecem o exame, porém não compreendem 

a sua finalidade, sendo a Instituição (B) a que teve maior representatividade nesse 

percentual. Ainda podemos dizer que diante desses dois resultados, 63,50% dos 

participantes pelo menos conhecem o exame de suficiência. 

O CFC criou o Exame de Suficiência em 1.999, por meio da Resolução CFC nº 

853, trazendo a sua definição no Art. 2º dessa resolução, "[...] é a prova de equalização 

destinada a comprovar a obtenção de conhecimentos médios, consoante os conteúdos 

programáticos desenvolvidos no curso de bacharelado em Ciências Contábeis e no Curso 

de Técnico em Contabilidade"(CFC, 1999).  

Outro dado nos chamou a atenção no conteúdo das respostas agrupadas na 

categoria 5 (Conhecem parte e compreendem as que conhecem), com representatividade 

de 15,76%. Pela ideia central vinculada nessa categoria, esses participantes conhecem e 

compreendem o Exame de Suficiência e mais algum programa promovido pelo CFC.  

Essa segunda exigência, de conhecimento desses participantes, divide-se entre o Exame 

de Qualificação Técnica para Auditores Contábeis e para Peritos Contábeis e o Programa 

de Educação Continuada. E apenas um participante de toda amostra, que está na 

Instituição A, conhece e compreende todas as exigências promovidas pelo CFC.   

O Exame de Qualificação Técnica para Auditores Independentes e o Programa 

de Educação Continuada, já eram exigidos desde 1999 pela CVM para os profissionais 

que atuavam no mercado mobiliário (CVM, 1999). Em 2003, o CFC estende essa 

exigência para todos Auditores Independentes, por meio da Resolução nº 989. Conforme 

Ito, Niyama e Mendes (2008), a finalidade desse exame é avaliar o conhecimento dos 

contadores que pretendem obter seu registro no CNAI.  

Para os Peritos Contábeis só em 2018, passou a ser exigido o Exame de 

Qualificação técnica para registro no CNPC, por meio da NBC PP 02 de 2016 (CFC, 

2016). Conforme a norma, “O Exame de Qualificação Técnica (EQT) para perito contábil 

tem por objetivo aferir o nível de conhecimento e a competência técnico-profissional 

necessários ao contador que pretende atuar na atividade de perícia contábil (CFC, 2016)”.  

O segundo maior dado encontrado nas respostas chamou a atenção, sendo 

17,35% classificados na categoria 1 “Desconhecem” os exames e programas exigidos dos 

profissionais contábeis. Podemos considerar que é um percentual relevante, uma vez que 

esses alunos, já podem participar do Exame de Suficiência e já poderiam estar se 

preparando para obter um bom desempenho nesse exame.  
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O CFC publicou em seu sítio o resultado final de todos exames desde 2011, 

conforme Tabela 1, demonstrada nesse estudo. De forma geral, em média de 64,13% dos 

participantes do Exame de Suficiência tiveram reprovação entre as edições de 2011 a 

2018. 

Diante das respostas categorizadas na análise desta pergunta, é possível inferir 

que a maior parte dos participantes dessa pesquisa, conhece as exigências promovidas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade. E ainda, boa parte deles possui compreensão 

coerente com o que foi definido como finalidade nas legislações para essas exigências. 

Para a 2ª pergunta do questionário (APÊNDICE A), foram criadas a ideias 

centrais e categorias, para as respostas obtidas conforme no Quadro 4, abaixo. Foram 

utilizadas as mesmas ideias centrais para as respostas das 3 instituições. 

 
Quadro 4 - Ideias Centrais e Categorias para as respostas da pergunta 2 da 2ª parte do questionário. 

 Ideias Centrais Categorias 
1 Não sabem qual carreira seguirão e o que os levou a cursar Ciências 

Contábeis. 
Desencontrado 

2 Não sabem qual carreira seguirão, cursou por suas próprias convicções.  Expectativas próprias 

3 Não sabem qual carreira seguirão e cursou por influência de terceiros Influenciado  

4 Não sabem qual carreira seguirão e cursou para seguir alguma carreira 
pública 

Carreira pública   

5 Sabem a carreira que seguirão. Contador Contador 

6 Sabem a carreira que seguirão. Área especifica (especialista) Especialista  

7 Sabem a carreira que seguirão. Servidor Público Carreira pública 
contábil  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As respostas que originaram essas ideias centrais e categorias, foram da seguinte 

pergunta: “Você já sabe qual carreira da contabilidade pretende exercer após se formar? 

Se sim, descreva quais você pretende exercer. Caso não pretenda seguir nenhuma carreira 

contábil, descreva o que o levou a cursar Ciências Contábeis.” 

Na Tabela 10, foi realizado o agrupamento das respostas que foram classificadas 

nas mesmas categorias. Fizemos a demonstração por meio de uma coluna com o número 

de respondentes (N) e o percentual (%) em relação ao total de respostas. Separamos as 

respostas por instituição e a quarta coluna com a média das três instituições. 
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Tabela 10: Resposta da pergunta 2 da 2ª Parte do Questionário 

   A B C MÉDIA(A, B e C) 
Categorias N % N % N % % 
1 Desencontrado 6 21,43% 14 42,42% 5 13,51% 25,79% 
2 Expectativas próprias 2 7,14% 2 6,06% 2 5,41% 6,20% 
3 Influenciado  2 7,14% 0 0,00% 3 8,11% 5,08% 
4 Carreira pública   1 3,57% 1 3,03% 2 5,41% 4,00% 
5 Contador 4 14,29% 7 21,22% 9 24,32% 19,95% 
6 Especialista  9 32,14% 6 18,18% 9 24,32% 24,88% 
7 Carreira pública contábil  4 14,29% 3 9,09% 7 18,92% 14,10% 
  Total  28 100 % 33 100 % 37 100 % 100 % 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No resultado apontado na Tabela 10, podemos identificar pela média das 

respostas encontradas nas três instituições, que o maior dado foi o da categoria 

“Desencontrado”. Nessa categoria, agrupamos as respostas dos participantes que 

responderam não saber qual a carreira que pretendem seguir, sem justificar o que os levou 

a fazer o curso de Ciências Contábeis. Porém analisando os dados separadamente, na 

Instituição (A) a categoria que teve maior representatividade, foi a de categoria 

“Especialista” e na Instituição (C), houve um empate entre a categoria “Contador” e a 

“Especialista”. 

Na pesquisa publicada pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2013, que 

visou traçar o perfil dos profissionais contábeis, apresentada no capítulo 3.3 deste estudo, 

foi apontado que 38,10% dos participantes possuíam especialização em alguma área. 

Nessa mesma pesquisa também foi encontrado que 44,10% dos profissionais trabalham 

na elaboração das demonstrações contábeis, ou seja, atuam como contadores (CFC, 

2013). Dessa forma, o resultado apresentado ficou bem próximo do apurado por essa 

pesquisa, com participantes que serão futuros profissionais da contabilidade e que já 

sabem a carreira que pretendem seguir. 

Já na pesquisa realizada por Leal, Costa e Santos (2017), foi evidenciado que a 

maior parte (37%), dos discentes de uma IES, pretendem seguir a carreira de contadores. 

Especificamente, empresários contábeis.    

Para Kounrouzan (2017), diante do mundo globalizado e o aumento da 

tecnologia, o mercado passa a procurar por profissionais com maior capacitação. Esse 

profissional deve estar habilitado para contribuir com a gestão dos negócios, tornando 

cada vez melhores as chances de acertos nas tomadas de decisões. Diante disso, é exigido 

do profissional que ele se especialize, tornando-se um profissional com conhecimentos 
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aprofundados e com habilidades multidisciplinares. Dessa forma, pelos resultados 

apontados por essa pergunta da pesquisa, pode ser possível identificar, que boa parte dessa 

amostra tem a intensão de seguir uma especialização, para atuar no mercado de trabalho 

que está cada vez mais exigente, conforme mencionado pelo autor. 

Partindo para terceira pergunta do questionário as ideias centrais e categorias 

criadas para análise desta pergunta da segunda parte do questionário estão demonstradas 

no Quadro 4. Essas categorias foram criadas a partir do conteúdo das respostas 

encontradas na seguinte pergunta, conforme questionário (APÊNDICE A). “Quais são 

suas perspectivas em relação à profissão contábil?”. O objetivo dessa pergunta foi saber 

as perspectivas dos alunos participantes em relação à profissão, visto que já estão 

próximos a se formarem e aptos a exercê-la.  

 
Quadro 5 - Ideias Centrais e Categorias para as respostas da pergunta 3 da 2ª parte do questionário. 

  Ideias Centrais Categorias 
1 Recusou responder  Recusou responder 
2 Ruins. Pela baixa rentabilidade. Baixa rentabilidade 
3 Ruins. Pela responsabilidade não estar coerente com o 

reconhecimento profissional. 
Pouco reconhecimento 
profissional 

4 Boas. Com expectativa de boa rentabilidade. Rentável  
5 Boas. Com expectativa de reconhecimento profissional. Reconhecimento Profissional 
6 Boas. Com expectativa de procura pelo mercado. Empregabilidade  
7 Boas. Com expectativas de seguir carreira em alguma área. Carreira 
8 Boas. Formação com múltiplas funções. Multifuncional  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após a classificação das repostas obtidas no questionário (APÊNDICE A) nas 

categorias criadas, conforme Quadro 5, foi elabora a Tabela 11, para tabulação e 

demonstração dos números (N) e dos percentuais (%) das respostas, que foram agrupadas 

de acordo com as categorias em que melhor se encaixaram pelas ideias centrais dos 

conteúdos das respostas. 

Alguns participantes deixaram a pergunta sem responder, portanto para os 

questionários com essa situação foi criada a categoria “Recusou a responder”. Porém 

esses participantes apenas não responderam a esta pergunta, as demais foram respondidas. 

Diante disso este questionário não foi descartado da análise. 

 

 

 



96 
 

Tabela 11: Resposta da pergunta 3 da 2ª Parte do Questionário 

    A B C MÉDIA (A, 
B E C) 

 Categorias N % N % N % % 

1 Recusou responder 1 3,57% 4 12,12% 2 5,41% 7,04% 
2 Baixa rentabilidade 1 3,57% 1 3,03% 1 2,70% 3,10% 
3 Sem reconhecimento 

profissional 
2 7,14% 2 6,06% 1 2,70% 5,30% 

4 Rentável  2 7,14% 1 3,03% 3 8,11% 6,09% 
5 Reconhecimento 

Profissional 
6 21,43% 6 18,18% 12 32,43% 24,01% 

6 Empregabilidade  4 14,29% 7 21,22% 2 5,41% 13,64% 
7 Carreira 5 17,86% 6 18,18% 8 21,62% 19,22% 
8 Multifuncional  7 25,00% 6 18,18% 8 21,62% 21,60% 
  Total  28 100,00% 33 100,00% 37 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme a coluna que demonstra a média das respostas, apresentada na Tabela 

11, a categoria que teve maior representação foi a de “Reconhecimento Profissional”. 

Dessa forma, pode-se dizer que esses alunos possuem boas expectativas pelo 

reconhecimento profissional.  

Pode-se observar que, em cada uma das instituições obteve-se uma categoria 

com maior representatividade, porém todas elas são de boas perspectivas pelos alunos, 

em relação à profissão. Foi apontada a categoria “Multifuncional” pela instituição A, com 

25%, “Empregabilidade” pela instituição B, com 21,22% e “Reconhecimento 

Profissional” na instituição C, com 32,43% dos alunos. 

A categoria que obteve menor representatividade nas três instituições e também 

na média entre elas, foi a de “Baixa rentabilidade”. Diante disso, pode-se considerar que 

a minoria desses alunos possuem a perspectivas de que a profissão tem uma rentabilidade 

incompatível com a função. 

As perspectivas dos alunos em relação a multifuncionalidade da profissão, 

também foram apontadas nos estudos de Kourouzan (2011), conforme relatado em sua 

pesquisa, que abordou o tema sobre a qualidade do ensino e a formação para atender ao 

mercado de trabalho. O autor defende que o profissional contábil deve ser capaz de fazer 

a gestão das informações econômicas e financeiras, coletadas e mensuradas, de forma que 

seja possível a elaboração de informações que auxiliem os gestores nas mais diversas 

áreas. Para isso, é exigido desse profissional contábil uma formação multidisciplinar.  



97 
 

A expectativa da profissão contábil obter boa empregabilidade é possível ser 

verificada nos dados dessa pesquisa, conforme Tabela 8. Foi apontado que 97% dos 

participantes dessa pesquisa estão inseridos no mercado de trabalho, com 72 % deles em 

alguma função contábil. Ainda pode-se destacar que na pesquisa realizada por Veiga, 

Borges e Amorim (2013) feita em abrangência nacional, o nível de desemprego dos 

profissionais contábeis é baixo, apontando apenas 2% com essa situação.   

Para Kounrozan (2017), o profissional contábil possui seu reconhecimento no 

mercado, com condições de crescimento, com o apoio das entidades que o representam. 

O CFC tem se mostrado presente e participativo, com ações de melhoria para a classe 

profissional.  

De acordo com o contexto histórico apresentado nesta pesquisa, a função do 

contador vem ganhando seu reconhecimento hà mais de dois séculos, quando teve início 

nas primeiras aulas de comércio em 1810, aos cuidados da Secretaria do Tribunal da Real 

Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação (GOMES, 2013). Depois em 1850, 

com a publicação do primeiro Código Comercial, determinando que as empresas 

mantivessem a escrita contábil elaborada no método das partidas dobradas, método esse 

utilizado até hoje (PELEIAS; BACCI, 2004).  

Dessa época até os tempos atuais houve importantes atribuições e 

reconhecimentos do profissional contábil, o que pode ser conferido mais detalhadamente 

no seção 2.2, desta dissertação. A última modificação destaca, a adesão das normas 

internacionais de contabilidade no Brasil, passando, a partir daí, a elaborar suas 

demonstrações com os mesmos padrões que já são utilizados em vários países ao redor 

do mundo (COSTA; THEÓPHILO; YAMAMOTO, 2012). 

A próxima pergunta analisada visou verificar se os alunos, consideram-se 

preparados para cumprir com as exigências do CFC para seguirem a carreira contábil 

almejada. Para análise dessa questão, foram criadas 12 ideias centrais, devido a 

diversidade das respostas encontradas nas três instituições pesquisadas. Dessas ideias 

centrais originaram-se oito categorias, agrupadas de acordo com os conteúdos 

encontrados nas respostas.  

As ideias centrais das respostas que remetessem, que os participantes sentiam-

se preparados em alguma das exigências, tais como na conduta ética, na preparação para 

o exame de suficiência, com a impressão de que deveriam continuar se capacitando ou 

buscando experiência prática no mercado agruparam-se na categoria “Preparados 

parcialmente”. Pois eles responderam que “sim” e justificaram sua parcela de preparação. 



98 
 

Os participantes que responderam, “Não”, pela falta de capacitação ou de 

experiência de mercado, foram agrupados na categoria “Sem preparação e inseguros”. As 

demais ideias centrais foram agrupadas em apenas uma categoria cada uma, sendo 

classificadas as respostas “sim” na categoria “Positivo” e “não” na categoria “Negativo”. 

Ainda houve participantes que deixaram a pergunta cinco sem responder, sendo 

a ausência das respostas classificadas na categoria “Recusou-se a responder”. Porém esses 

participantes apenas não responderam a essa pergunta, portanto não descartamos esses 

questionários da análise.  

Dessa forma as Ideias Centrais e Categorias ficaram agrupadas da seguinte 

forma, conforme Quadro 6: 

 
Quadro 6 - Ideias Centrais e Categorias para as respostas da pergunta 5 da 2ª parte do questionário. 

  Ideia Central Categorias 
1 Recusou-se a responder. Recusou-se a responder 
2 Preparados, sem justificativas. Positivo 

3 

Preparados, em relação à ética. 

Preparados, parcialmente 
Preparados, para o exame de suficiência. 
Preparados, com a impressão que devem buscar capacitação. 
Preparados, porém à procura de experiência na área. 

4 Preparados, seguros em relação as exigências. Positivos e seguros 
5 Não sentem-se preparados, sem comentários. Negativo 

6 
Não sentem-se preparados, por falta de experiências no mercado. 

Sem preparação e inseguros. 
Não sentem-se preparados, pela falta de capacitação. 

7 Não, com intensão de seguir outra carreira ou não sabe qual seguir. Indecisos na carreira 
8 Não sentem-se preparada, por não conhecer as exigências. Desconhecem  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diante das ideias centrais e categorias apresentadas no Quadro 6, as respostas da 

pergunta cinco do questionário (APÊNCE A), foram agrupadas de acordo com as 

categorias que melhor se encaixaram, pelos conteúdos encontrados nas respostas. E então, 

foram tabuladas, de acordo com o número e percentual de respostas pontuadas para cada 

categoria. A pergunta cinco do questionário (APÊNDICE A), foi a seguinte: “Você se 

sente preparado para cumprir com as exigências promovidas pelos Conselhos de 

Contabilidade (CFC/CRC), diante da carreira que pretendem seguir? Se sim comente. Se 

não, por quê”. 
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Tabela 12: Respostas da pergunta 5 da 2ª Parte do Questionário 

    A B C MÉDIA 
(A, B E C) 

 Categorias N % N % N % % 

1 Recusou-se a responder 2 7,14% 1 3,03% 0 0,00% 3,39% 

2 Positivo 3 10,71% 1 3,03% 0 0,00% 4,58% 

3 Preparados, parcialmente 9 32,14% 6 18,18% 4 10,81% 20,38% 

4 Positivos e seguros 7 25,00% 5 15,15% 17 45,95% 28,70% 

5 Negativo 0 0,00% 4 12,12% 1 2,70% 4,94% 

6 Sem preparação e inseguros 3 10,72% 11 33,34% 11 29,73% 24,60% 

7 Indecisos na carreira 3 10,72% 2 6,06% 0 0,00% 5,59% 

8 Desconhecem  1 3,57% 3 9,09% 4 10,81% 7,82% 

  Total  28 100% 33 100% 37 100% 100% 

Fonte: Dados da pesquisa 

As respostas encontradas para nessa pergunta foram bem diversificadas, pode-

se observar na Tabela 12, que cada instituição teve uma categoria com maior 

representatividade, sendo 32,14 % da instituição A, na categoria “Preparados, 

parcialmente”; 33,34% da instituição B, na categoria “Sem preparação e inseguros” e 

45,95% da instituição C, na categoria “Positivos e seguros”. Analisando a média das três 

instituições a categoria com maior percentual das resposta foi a “Positivos e seguros”, 

com 28,70%. 

Mesmo que a instituição B obtivesse praticamente um terço (33,34%) das 

respostas agrupadas com alunos que se consideram “sem preparação e inseguros”, de um 

modo geral apontado nas respostas, pode-se dizer que a maioria dos participantes 

consideram-se preparados. Pois, a soma dos percentuais das categorias “Positivo”, 

“Preparados, parcialmente” e “Positivos e seguros”, da Tabela12, representa os alunos 

que se sentem preparados de alguma forma, mesmo que parcialmente, totalizando mais 

da metade nas instituições A e C, ou seja mais de 50% dos participantes. Ainda, na média 

das três instituições esse percentual resultou em 53,66%. 

Mesmo que mais da metade dos alunos considerem-se preparados para 

cumprirem com as exigências do CFC, deve-se destacar que há uma parte considerável 

de alunos que acreditam que não possuem preparação necessária e sentem-se inseguros 

frente a essas exigências. Na categoria “Sem preparação e inseguros”, foi apontado o 
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segundo maior percentual (24,60%) da coluna, que demonstrou a média das respostas nas 

três instituições. Ainda pode-se dizer que 42,95% dos participantes, não conhecem ou não 

se consideram preparados para cumprir com as exigências do CFC, pois a soma dos 

percentuais das categorias “Negativo”, “Sem preparação e inseguros”, “Indecisos na 

carreira” e “Desconhecem”, resulta neste percentual bem próximo da metade dos 

participantes, um valor elevado, visto que esses alunos já estão próximos a se formarem. 

As exigências ditadas pelo CFC, embora pareça algo novo, criadas no fim da 

década de 1990, não podem ser entendidas como condições atuais, para o profissional 

contábil. Na história da evolução do ensino comercial no Brasil sempre houve algum tipo 

de exigência. Conforme Peleias e Bacci (2004, p. 41), em 1846 são regulamentadas as 

aulas de comércio com duração de dois anos e ao final do curso o aluno deveria ser 

aprovado em um exame com, “[...] disciplinas de Matemática, Geografia, Economia 

Política, Direito Comercial, Prática das Principais Operações e Atos Comerciais”. 

Logo mais adiante, pelo decreto nº 2.741 de 1861, fica definido que o Instituto 

Comercial do Rio de Janeiro ofertaria um curso preparatório e outro profissional 

(PELEIAS et al, 2007). Em 1863, o ensino comercial passa a ter duração de quatro anos, 

permitindo a matricula de jovens a partir de 13 anos, porém com a aprovação nos exames 

de gramática nacional e caligrafia (ALVES, 2014). Esse curso passa a ser reformulado 

em 1879 e 1880, voltando a ter duração de dois anos, porém para admissão dos alunos, 

era exigida a aprovação em um exame que abordava conteúdos que seriam lecionados no 

curso, ou seja, os alunos já precisariam ter conhecimento dessas disciplinas antes de 

iniciarem o curso (SOARES et al, 2011). 

Mesmo antes da criação do CFC, a profissão contábil já estava regulamentada, 

por meio do decreto 20.158, de 1931. Desde então, esse profissional já teria de estar 

registrado na Superintendência do Ensino Comercial (BRASIL, 1931b).  

Segundo Bugarim, et al (2013), em 1950 ocorre o primeiro ensaio de um Código 

de Ética Profissional, tendo aprovação no V Congresso Brasileiro de Contabilidade. Esse 

documento abordava um conjunto de normas relativas a ética profissional, que deveria 

ser seguidas pelos contabilistas, porém esse documento ainda não tinha sido considerado 

com ato normativo pelo CFC, embora demonstrasse a preocupação que já se tinha com a 

prática da profissão dentro dos padrões éticos. Somente em 1970 é então instituído um 

Código de Ética Profissional do Contabilista com caráter normativo, por meio da 

resolução nº 290. 



101 
 

Além do contexto histórico, para Oliveira e Kurotiri (2009), diante da evolução 

das informações e a relevância que a profissão contábil representa para a sociedade, na 

década de 1990, começava uma crescente oferta do curso de Ciências Contábeis, que 

resultaria em uma quantidade significativa de profissionais que entrariam nesse mercado 

complexo e exigente. Dessa forma, o CFC percebe a necessidade de avaliar os futuros 

profissionais, com objetivo de trazer maior garantia e credibilidade aos usuários dessas 

informações.  

Diante disso, em 1999 é instituído o exame de suficiência por meio da resolução 

nº 853, sendo a aprovação nesse exame um requisito para obtenção do registro no CFC e 

CRC (KOUROUZAN, 2011). 

Mesmo que as exigências sejam históricas, conforme apontado nos parágrafos 

anteriores, ainda foi encontrado nesta pesquisa, um percentual de 9,09% na instituição B 

e 10,18% na instituição C, de respostas agrupadas na categoria “Desconhecem”. A média 

das 3 instituições resultou 7,82%, dos participantes nessa categoria. 

Em 2009 a Fundação Brasileira de Contabilidade e o CFC, apresentaram uma 

Proposta Nacional de Conteúdos para o Curso de Graduação de Ciências Contábeis, que 

[...] representa entre outros aspectos, um agrupamento de ideias para ser utilizado no meio 

acadêmico nacional” (CARNEIRO et al, 2009, p.5). Na pesquisa de Silva, Miranda e 

Pereira (2017), foi apontado que as instituições que aderiram a essa proposta em suas 

matrizes curriculares, tiveram melhor desempenho dos alunos no ENADE. 

Diante do exposto nos parágrafos acima, a maior parte dos participantes desta 

pesquisa 53,66%, sentem-se preparados para cumprir com as exigências. Pode-se dizer 

que ainda é um percentual pequeno, visto que o profissional contábil é colocado à prova 

de que ele deve possuir capacidade mínima para exercer sua profissão, mesmo antes da 

existência do CFC, criado há mais de 70 anos. 

Segundo a Tabela 1 deste estudo, que demonstra os resultados dos Exames de 

Suficiência de 2011 até 2018, publicados pelo CFC, o percentual de reprovação resulta 

em 64,13% das pessoas que estiveram presentes no dia da realização do exame. Isto pode 

ser comparado com os 42,95% dos participantes, que não conhecem ou consideram-se 

despreparados para cumprir com as exigências do CFC. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

O traçar do histórico da educação profissional brasileira teve grande importância 

para que fosse possível entender os motivos do surgimento e da evolução do ensino 

comercial no Brasil. Tornou possível melhor entendimento do surgimento das exigências 

promovidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, de forma que delimita os exercícios 

da profissão contábil. 

Por meio do contexto histórico foi possível entender as finalidades da evolução 

do ensino comercial. A chegada da família real foi o ponto inicial do avanço da economia 

em territórios brasileiros. Pois junto com a transferência da residência da coroa, tivemos 

a fundação de entidades de cunho social, educacional, econômico, fazendário entre outro. 

A partir daí, começam a surgir no Brasil mudanças de aspecto econômicos e políticos, 

passando pela Independência, Proclamação da República, Governo Provisório, Estado 

Novo, Governo Militar e República Federativa, nosso atual modelo político. Nesse 

aspecto o desenvolvimento do ensino comercial, evolui de acordo com a demanda de cada 

período econômico, pois surgiria a procura por pessoas capacitadas para o exercício da 

profissão contábil, seja no setor primário, secundário ou terceiro setor. 

Diante da questão que norteou esta pesquisa, qual seja; “Qual a percepção dos 

alunos do último período do curso superior de Ciências Contábeis, sobre as exigências 

dos órgãos regulamentadores da profissão contábil, para que possam atuar nas áreas da 

contabilidade, uma vez titulados como bacharéis?” Com o estudo, visamos ainda, traçar 

o perfil destes alunos e investigar as perspectivas deles em relação à carreira que 

pretendem seguir e se eles sentem-se preparados para cumprir com as exigências do CFC 

para seguirem as carreiras almejadas, uma vez que já estão próximos a se formarem como 

bacharéis dessa profissão. 

Por meio do questionário aplicado aos alunos de três instituições, sediadas no 

Sul de Minas Gerais, foi possível fazer o levantamento de dados, o que possibilitou 

decifrar os objetivos que nos propusemos a pesquisar. 

No traçar do perfil dos participantes, foi possível verificar que essa amostra é 

composta por jovens, grande parte deles entre 21 a 25 anos de idade (65,31%) e de 26 a 

30 anos (24,49%). Sua grande maioria está cursando a 1ª graduação e uma pequena parte 

dos alunos, que já possuem algum curso técnico, cursaram o Técnico em Contabilidade. 

Ou seja, a grande maioria estava passando por sua primeira experiência no ensino 

contábil. 
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Porém, deve-se levar em consideração que existe uma pequena parte de 11 

participantes dessa amostra que já possui outra graduação, com 8 deles formados em 

graduações de áreas de conhecimentos afins às Ciências Contábeis. E ainda alguns que 

possuem especializações. 

Foi possível verificar que quase todos os participantes estavam inseridos no 

mercado de trabalho, sendo que 72% já atuam em alguma função da profissão contábil, o 

que revela o grande potencial da área e alto nível de empregabilidade até o momento. 

Por meio dos dados apontados nesta pesquisa, verificamos que pouco mais da 

metade (50,52%) possui conhecimento e compreensão apenas de uma das exigências do 

CFC, o Exame de Suficiência, que é usado para requisito de obtenção do registro como 

contador no CFC. Ainda podemos identificar, que além dos 50,52% dos participantes que 

conhecem e compreendem obtivemos 12,98 % de participantes que só conhecem o 

exame, mas não compreendem as suas finalidades. 

Também foi possível verificar que em relação à carreira que os alunos pretendem 

seguir, houve uma pequena oscilação entre as instituições pesquisadas, ficando da 

seguinte forma: a maior parte dos alunos da Instituição A pretende seguir alguma 

especialidade; na Instituição C, eles estão divididos em atuar como contadores ou seguir 

alguma especialidade da profissão; já na Instituição B, a maior parte não sabiam qual 

carreira pretende seguir. 

Porém, as perspectivas desses alunos em relação à profissão são boas e com o 

sentimento de “Reconhecimento Profissional”. Ainda podemos perceber que eles 

consideram a profissão como uma área de atuação multifuncional e de boa 

empregabilidade, o que foi confirmado por nível de empregabilidade dos participantes da 

pesquisa. 

Já em relação a se considerem preparados a cumprir com as exigências 

promovidas pelo CFC, obtivemos uma diversidade nas respostas encontradas entre as três 

instituições: na Instituição A, eles sentem-se preparados para algumas delas, seja com o 

cumprimento da ética profissional ou a participação no Exame de Suficiência, e ainda 

possuem a impressão que necessitam de continuar se capacitando e adquirindo 

experiência prática; já na Instituição B, não se consideram preparados e ainda estão 

inseguros quanto às exigências que lhes serão cobradas para o exercício da profissão; e 

na Instituição C, uma boa parte, sente-se preparada e seguras a cumprir com as exigências 

após se formar. Cabe frisar que essa insegurança quanto a preparação para o Exame de 
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Suficiência encontra respaldado nos dados apresentados na Tabela 1, que revelam um 

percentual preocupante, em nível nacional quanto à reprovação neste exame. 

Diante dessas considerações, esperamos que este estudo possa servir como 

material de pesquisa, sobre a evolução da educação profissional e ensino comercial no 

Brasil, e ainda, possa ser usado como uma informação que evidencia a visão do alunos 

frente as exigências do CFC e de entidades que regulamentam algumas atividades 

econômicas no país. Que essas organizações, em conjunto com as instituições de ensino, 

possam criar atividades educacionais, buscando divulgar aos futuros profissionais da 

contabilidade, a finalidade das exigências que os esperam para o exercício da profissão, 

tornando os alunos mais seguros e confiantes para atuarem nesse mercado complexo e 

exigente que os espera.  

Por fim, ressaltamos que não tivemos a intensão de esgotar esse assunto, 

esperamos que com esta pesquisa sobre a visão do aluno em relação às exigências do 

CFC, possamos contribuir para que novos trabalhos sejam realizados com esse propósito. 

Diante disso, sugerimos aos pesquisadores alguns temas que podem ser explorados 

trazendo grande contribuição para a academia e a sociedade. Nossa sugestão para as 

próximas pesquisas são: “a importância do aumento de aulas práticas nos cursos de 

ciências contábeis; investigação sobre a prática das disciplinas de Estágio nas IES; a 

uniformização das matrizes curriculares nos cursos de Ciências Contábeis; a visão do 

docente em relação às exigências do CFC;”  
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APÊNDICE A 
 

Questionário para alunos do 8º Períodos do Curso Superior de Ciências Contábeis, de 
Instituição de Ensino Superior da Rede Privada do Sul de Minas 

 
1ª Parte 
Perfil do Aluno: 

a) Idade: 
(  ) de 16 a 20      (  ) de 21 a 25      (  ) de 26 a 30      (  ) de 31 a 35      (  ) de 36 a 40 
 
(  )  Acima de 40 
 

b) Formação (pode ser marcado mais de uma opção): 
(  ) Possui algum curso técnico       (  ) Possui alguma Graduação superior    
(  ) Possui Pós-Graduação               (  ) É a primeira Graduação superior 
 

c) Possui a formação do técnico em contabilidade: 
(  ) Sim       (  ) Não 
 

d) Caso possua alguma formação superior ou Pós-Graduação, quais são elas? 
 

e) Está trabalhando atualmente: 
(  ) Sim       (  ) Não 
 

f) Trabalha em alguma função da área contábil: 
(  ) Sim        (  ) Não 
 

 
2ª Parte  
 

1) Você conhece e compreende os programas promovidos pelos Conselhos de 
Contabilidade (CFC/CRC), que são exigidos dos profissionais da contabilidade 
para que possam exercer a profissão de contador e em outras áreas da 
contabilidade?  
(  ) Sim     (  ) Não 
 
Quais você tem conhecimento? 
 
 
Descreva o que você entende, como finalidade desses programas. 
 
 

2) Você já sabe qual carreira da contabilidade pretende exercer após se formar?  
(   ) Sim      (   ) Não 
 
Se sim, descreva quais você pretende exercer.  
 
Caso não pretende seguir nenhuma carreira contábil, descreva o que te levou a 
cursar Ciências Contábeis.  

3) Quais são suas perspectivas em relação a profissão contábil? 
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4) Você tem ciência das exigências promovidas pelo Conselho de Contabilidade em 
relação a carreira que pretende seguir? 
(   ) Sim    (   ) Não 
 
Quais as exigências você tem conhecimento que terá que cumprir, para poder 
exercer a carreira almejada? 
 

5) Você se sente preparado para cumprir com as exigências promovidas pelos 
Conselhos de Contabilidade (CFC/CRC), diante da carreira que pretendem 
seguir? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
Se sim, comente. 
 
Se não, por quê. 

 
 

6) Qual o seu ponto de vista em relação as exigências promovidas pelos Conselhos 
de Contabilidade? 
 
Pontos Positivos: 
 
 
Pontos Negativos: 
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APÊNDICE B 
 

1ª pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicado na Instituição (A) 
1)      Você conhece e compreende os programas promovidos pelos Conselhos de 

Contabilidade (CFC/CRC), que são exigidos dos profissionais da contabilidade para que 
possam exercer a profissão de contador e em outras áreas da contabilidade?  Quais você tem 

conhecimento? Descreva o que você entende, como finalidade desses programas. 
Al
un
os 

Respostas   Ideias Centrais Categorias  

1 Sim. Apenas o exame de 
suficiência. Entendo que é um 
meio de testar as habilidades e o 
ensino de que os exame antes 
estão sendo expostos. 

2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. 

Conhecem 
parcialmente. 

2 Sim. Exame de suficiência. 
Comprovar os devidos 
conhecimentos para se exercera 
profissão. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

3 Sim. Exame de suficiência, 
Exame de Perito. Atestar o 
conhecimento técnico do 
profissional e sua capacidade 
para exercer a profissão. 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as 
que conhecem 

4 Sim. Exame de Suficiência. É 
uma forma de avaliação e 
aprovação para uma carreira 
profissional. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

5 Sim. Eu conheço o exame do 
CRC, que habilita a exercer a 
função e os auditores também 
tem o programa de educação 
continuada. 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as 
que conhecem 

6 Sim. Exame do CFC e tem um 
exame que tem que passar para 
exercer a profissão de auditor, 
não lembro o nome. O fim é 
testar o conhecimento do 
profissional bem como preparar 
para o mercado de trabalho. 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as 
que conhecem 

7 Sim. Exame de suficiência 
(CRC). Tem por finalidade, 
avaliar os conhecimentos na 
área contábil de forma que 
interpreta pelo resultado, se está 
capacitado a exercer a função 
profissional. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  
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8 Sim. Exame de Suficiência - 
CFC. Ver se o candidato detém 
os conhecimentos necessários, 
para atuar (no caso com 
contabilista) geral. Já os outros 
como os de Pericia ou 
Auditoria, para atuar 
especificamente. 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as 
que conhecem 

9 Sim. A prova do conselho 
Federal de Contabilidade. A 
prova do auditor - CNAI. São 
exames preparatórios para 
nossa atuação profissional na 
área escolhida.  

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as 
que conhecem 

10 Sim. Exame de Suficiência, 
CNAI, Perito Contador. 
Possuem a finalidade de 
capacitação e qualificação para 
exercer, assinar determinadas 
áreas dentro da contabilidade. 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as 
que conhecem 

11 Sim. Exame de suficiência e 
educação continuada. Que o 
profissional contábil esteja 
sempre em alta performance. 

4 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
diversa ao definido pelo 
CFC. 

Conhecem parte, 
mas não 
compreendem 

12 Sim. Exame de suficiência. O 
exame de suficiência tem por 
objetivo regulamentar a 
qualidade e conhecimento dos 
profissionais, exigindo um 
padrão de qualidade que deve 
ser mantido. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

13 Sim. Exame de suficiência, 
CNAI. Tais programas e 
exames são essenciais para 
colocar profissionais 
competentes e informados no 
mercado de trabalho. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

14 Sim. Exame de Suficiência. A 
finalidade é a de valorização da 
profissão, selecionando aqueles 
que são mais bem preparados. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

15 Sim. Exame do CRC. Analisar 
o conhecimento dentro da área 
contábil geral. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

16 Sim. Exame de Suficiência. Ver 
se o profissional está apto para 
exercer a função de contador. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

17 Sim. O exame de suficiência. 
Este exame busca a obtenção do 
registro de contador perante o 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 

Conhecem uma e 
compreendem  
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CRC, buscando qualificar os 
profissionais da classe.  

de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

18 Não. 1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

19 Sim. O exame do CRC feito 2 
vezes ao ano. Um exame para 
autorizar a exercer a profissão, 
testa sua aprendizagem ao 
longo do curso. Mais acredito 
que uma prova não testa sua 
capacidade no dia-dia, pois 
muitas vezes aprendemos na 
rotina. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

20 Não. 1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

21 Não. 1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

22 Sim. Conhecimento pela 
participação da prova do CRC. 
A finalidade deles é sempre 
sabe se o contador está pronto 
para seguir sozinho o caminho, 
sabendo o básico. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

23 Sim. CRC. É para verificar se o 
profissional está apto a exercer 
suas atividades na área de 
contabilidade. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

24 Sim. Exame de Suficiência do 
conselho federal de 
contabilidade. A finalidade do 
exame de suficiência é validar 
que  aquele profissional que foi 
aprovado, tem condições de 
exercer a profissão. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

25 Sim. CFC, CRC. Regular e 
declarar como apto para 
exercício da profissão 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

26 Sim. Exame de suficiência, 
educação continuada, prova 
para capacidade de perito e 
auditor. Avaliar se o 
profissional tem capacidade de 
atuar ma área, para assinar 
relatórios e documentos. 
 

6 Conhecem todas e 
compreendem de forma 
coerente com as definidas 
pelo CFC.  

Conhecem e 
compreendem, todas  

27 Sim. 1 Não conhecem e não 
compreendem 
 

Desconhecem 

28 Sim. Exame de Suficiência, 
Educação continuada. Exame 
de suficiência - exame que é 
feito para obter a carteirinha de 
contador. Educação continuada 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 

Conhecem parte e 
compreendem as 
que conhecem 
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- programa que exige dos 
auditores estejam sempre 
estudando e adquirindo 
conhecimento. 
 

coerente com a definida pelo 
CFC. 

 

1ª pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicado na Instituição (B) 
1)      Você conhece e compreende os programas promovidos pelos Conselhos de 

Contabilidade (CFC/CRC), que são exigidos dos profissionais da contabilidade para que 
possam exercer a profissão de contador e em outras áreas da contabilidade?  Quais você tem 

conhecimento? Descreva o que você entende, como finalidade desses programas. 
Al
un
os 

Respostas   Ideias Centrais Categorias  

1 Não. 1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

2 Sim. Exame do CRC para ter 
autorização de poder assinar os 
relatórios elaborados. Verificar 
a capacidade do profissional. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

3 Sim. CRC. 2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. 

Conhecem 
parcialmente. 

4 Sim. CFC. A finalidade é para 
obter o registro de 
contabilidade, onde mede seu 
conhecimento. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

5 Sim. Desenvolvimento 
profissional, ampliar parceiros 
com entidade de classe 

2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. 

Conhecem 
parcialmente. 

6 Sim. CRC. Tem a finalidade de 
testar o conhecimento do 
formando, exigindo no mínimo 
50% de acerto na prova. 

2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. 

Conhecem 
parcialmente. 

7 Sim. Exame de Suficiência do 
CFC. Para testar os 
conhecimentos adquiridos na 
graduação e verificar se está 
apto a exercer a função de 
contador. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

8 Sim. Exame do CRC. Que é 
uma avaliação para saber se o 
aluno está apto a seguir a 
profissão. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  
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9 Sim. Prova do CRC 2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. Conhecem 

parcialmente. 
10 Sim. CFC. Fiscalizar. 2 Conhecem apenas o exame 

de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. Conhecem 

parcialmente. 
11 Sim. Exame do CFC. O exame 

é realizado para testar o 
conhecimento do profissional 
contábil. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

12 Sim. Exame de suficiência, 
atualização Continuada. 
Selecionar os profissionais 
capacitados e mais competentes. 

4 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
diversa ao definido pelo 
CFC. 

Conhecem parte, 
mas não 
compreendem 

13 Sim. Prova do CRC. Este exame 
é necessário para que o contador 
possa ter direito ao seu registro 
de contador no CRC. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

14 Sim. 2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. Conhecem 

parcialmente. 
15 Sim. CRC. Tem a finalidade de 

liberar o registro para que o 
profissional de contabilidade 
esteja habilitado a exercer suas 
atividades. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

16 Sim. CRC. 2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. Conhecem 

parcialmente. 
17 Sim. Compreendo, o exame 

propicia a os resultados, que 
foram passados aos alunos nos 
períodos de ensino. 
Desenvolver o conhecimento 
das áreas que a contabilidade 
exerce. 

2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. 

Conhecem 
parcialmente. 
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18 Sim. Exame de Suficiência do 
CFC. Profissionais mais 
qualificados. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

19 Sim. A prova do exame de 
suficiência. Acredito que a 
finalidade seja obter 
profissionais mais capacitados. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

20 Não. 1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

21 Sim. Exame de Suficiência. É 
como uma espécie de filtro de 
profissionais através de uma 
prova, em que os 
conhecimentos são testados para 
atestar a aptidão do profissional. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

22 Sim. Exame de Suficiência. 
Para capacitar profissionais 
realmente aptos. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

23 Sim. CRC. Rever o 
conhecimento. 

2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. Conhecem 

parcialmente. 
24 Exame de Suficiência. 

Educação Continuada. O exame 
busca saber se o profissional 
possui o conhecimento 
necessário para atuar na classe. 
A educação continuada visa 
manter os profissionais 
atualizados. 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem  de forma 
coerente com a definida pelo  
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as que 
conhecem 

25 Não. 1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

26 Não. 1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

27 Sim. Exame de Suficiência. 
Medir o conhecimento do 
profissional para identifica-lo 
como aptos a exercer a 
profissão 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  
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28 Sim. Exame de Suficiência do 
CFC. A finalidade é testar se o 
profissional está apto para 
exercer a profissão contábil 
através da aprovação no exame. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e, compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

29 Não. 1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

30 Sim. Exame de suficiência, sei 
que tem o programa de 
educação continuada mas 
conheço pouco. Eles possuem a 
finalidade de assegurar o 
mínimo de conhecimento dos 
profissionais e fazer com que 
eles se atualizem 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e, 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as que 
conhecem 

31 Não. 1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

32 Sim. Área gerencial. A 
finalidade é ver se o aluno 
realmente tem capacidade para 
exercer a profissão. 

1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

33 Sim. Exame CRC. Atestar o 
conhecimento para que assim o 
conselho da nossa área possa 
autorizar desempenhar 
determinada função. 

1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

 
1ª pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicado na Instituição (C) 

1)      Você conhece e compreende os programas promovidos pelos Conselhos de 
Contabilidade (CFC/CRC), que são exigidos dos profissionais da contabilidade para 

que possam exercer a profissão de contador e em outras áreas da contabilidade?  Quais 
você tem conhecimento? Descreva o que você entende, como finalidade desses 

programas. 
Al
un
os 

Respostas   Ideias Centrais Categorias  

1 Sim, Apenas o exame do CRC 
para tirar a carteirinha. Entendo 
que é um meio de testar os 
conhecimentos do aluno e o 
ensino da faculdade  

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

2 Não  1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

3 Não  1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

4 Sim, Exame de Suficiência 
contábil, programa de educação 
continuada. Este exame existe  
para avaliar a capacidade do 
individuo em relação as teorias 
e práticas que serão executadas 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo  
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as que 
conhecem 
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no decorrer da sua carreira 
profissional, o resultado do 
exame comprova aptidão para 
exercer  a profissão. 

5 Sim, Exame CNAI (Auditor 
Independente), Exame de 
suficiência. Valorização da 
profissão como parte principal e 
maior controle dessas atuações 
para a mesma ser exercida de 
forma consciente e legal. 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as que 
conhecem 

6 Sim. Ter que passar na prova 
para exercer e assinar como 
contador. Filtrar e demonstrar a 
capacidade e suficiência 
adquirida pelos alunos as se 
formar no curso. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

7 Sim. Só conheço o exame de 
suficiência, se existe outro 
programa nunca fui informada. 
É um exame para analisar o 
conhecimento do graduando 
cujo o nível de exigência e bem 
elevado. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

8 Sim. Para o exercício da função 
de contador é necessário o 
registro no conselho de classe, 
no caso CRC. Para obtenção do 
registro é necessária aprovação 
no exame de suficiência. A 
finalidade desses exames é a 
confirmação e seleção dos 
candidatos, que de fato estão 
aptos a exercer a profissão.  

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

9 Não  1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

10 Sim. Exame de Suficiência. 
Serve para testar os 
conhecimentos adquiridos 
durante o curso. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

11 Sim. Exame de Suficiência. Ser 
para avaliar se os formandos 
estão preparados para exercer a 
profissão. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

12 Sim. Educação Continuada, 
Registro na classe de 
contadores. Exercer a profissão 
com conhecimento técnico e 
zelo. 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as que 
conhecem 
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13 Sim. Exame de Suficiência. 
Autorização para exercer a 
profissão contábil como 
contador e áreas especificas e 
relacionadas a profissão. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

14 Sim. Exame de Suficiência. 
Verificar os conhecimentos dos 
alunos. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

15 Sim. Exame de Suficiência. 
Verificar o conhecimento 
individual e ingressar no 
conselho  

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

16 Sim. CRC. Este exame é como 
um filtro. É essencial para que 
apenas profissionais capacitados 
exerçam a profissão. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

17 Sim. CRC/MG - EXAME. 
Entendo que seja uma 
comprovação para a pessoal 
exercer a função, que ela seja 
suficiente ou tenha capacidade 
para isso  

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

18 Não  1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

19 Sim. Exame de suficiência  2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. 

Conhecem 
parcialmente. 

20 Sim. CRC, Educação 
Continuada. São Exames de 
aprovação, ver o grau de 
desenvolvimento de cada aluno 
e aprova-lo ou reprova-lo. 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as que 
conhecem 

21 Sim. Exame para CRC. Para 
realmente testar a capacidade de 
cada um para exercer a 
profissão 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

22 Não  1 Não conhecem e não 
compreendem 

Desconhecem 

23 Sim. CRC - Exame de 
Suficiência. Finalidade dele é 
autorizar o profissional formado 
em ciências contábeis, a exercer 
sua profissão, através do exame, 
que garantira o registro 
profissional 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

24 Sim. Exame de ordem do CFC. 
Eu vejo o exame de ordem 
como uma proteção para a 
classe contábil, pois só sendo 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  
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aprovado você exercerá a 
profissão, ou seja quem 
realmente tem conhecimento 
pode exercer. 

25 Sim. Aprovação no exame do 
CFC. A finalidade é aprovar 
somente alunos que estão como 
os devidos conhecimentos da 
área contábil. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

26 Sim. CRC    2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. 

Conhecem 
parcialmente. 

27 Sim. Exame de Suficiência. A 
finalidade é avaliar se o 
bacharel em ciências Contábeis 
está apto a exercer a atividade 
de contador 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

28 Sim. Exame de Suficiência, 
Programa de Atualização. 
Testar e garantir o 
conhecimento dos profissionais 
contábeis. 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as que 
conhecem 

29 Sim. CRC - Exame de 
Suficiência Contábil. 
Ultimamente com a mudança da 
banca para COMPULPRAN 
com tantos erros, parece que é 
só para arrecadar dinheiro. 

2 Conhecem apenas o exame 
de suficiência, mas 
compreendem de forma 
diversa do definido pelo 
CFC. 

Conhecem 
parcialmente. 

30 Sim. Exame de Suficiência. O 
exame tem a finalidade de filtrar 
profissionais da área contábil.  

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

31 Sim. Auditoria, Pericia, 
Contador. Obter um nível de 
conhecimento na área 

5 Conhecem o exame de 
suficiência e mais alguma 
das exigências e 
compreendem de forma 
coerente com a definida pelo 
CFC. 

Conhecem parte e 
compreendem as que 
conhecem 

32 Sim. CRC - Conselho Regional 
da Contabilidade. É o registro 
que me da capacitação como 
contadora para que eu possa 
assinar e trabalhar como tal. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

33 Sim. O exame de suficiência. 
Tem como finalidade fazer com 
que o aluno Bacharel no curso 
de Ciências Contábeis, possa 
exercer sua função. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

34 Sim. CFC. Mostra que o 
profissional é capacitado a 
exercer sua função. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 

Conhecem uma e 
compreendem  
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de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

35 Sim. Exame de Suficiência. 
Demonstra a aptidão para 
exercer a função profissional 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

36 Sim. Exame de Suficiência - 
CFC. Avaliação de capacidade 
para execução da atividade. 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  

37 Sim. Somente a aprovação no 
exame permite o profissional a 
exercer a profissão de contador 

3 Conhecem apenas o exame 
de suficiência e compreende 
de forma coerente com a 
definida pelo CFC. 

Conhecem uma e 
compreendem  
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APÊNDICE C 
 

2ª pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicado na Instituição (A) 

2) Você já sabe qual carreira da contabilidade pretende exercer após se formar? Se 
sim, descreva quais você pretende exercer. Caso não pretende seguir nenhuma carreira 

contábil, descreva o que te levou a cursar Ciências Contábeis.  
Al
un
os 

Respostas   Ideias Centrais Categorias  

1 Sim. Custo, Contabilidade do 
Agronegócio 

5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

2 Sim. Contabilidade Pública 7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

3 Não. Possuir uma formação em curso 
superior para prestar concurso (tanto 
na área contábil, quanto em outras 
áreas) 

4 Não sabem qual carreira 
seguirão e cursou para 
seguir alguma carreira 
pública 

Carreira pública   

4 Não. Por gostar de cálculo e por ser 
uma profissão com boa remuneração. 

2 Não sabem qual carreira 
seguirão, cursou por suas 
próprias convicções.  

Expectativas 
próprias 

5 Sim. Analista Contábil ou Analista 
Fiscal. 

5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

6 Não. 1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

7 Sim. Tributária  5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

8 Não.  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

9 Sim. Contabilidade Pública 7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

10 Sim. Auditor tributário, Auditor 
Contábil Interno. 

6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

11 Sim. Tributário e Controller. 6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

12 Não. Interesse na área de 
administração de empresas. 

2 Não sabem qual carreira 
seguirão, cursou por suas 
próprias convicções.  

Expectativas 
próprias 

13 Sim.  Auditoria  6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  



133 
 

14 Sim. Gestor em empresas, consultor e 
professor  

6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

15 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

16 Sim. Auditor, Controladoria e 
Finanças. 

6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

17 Sim. Auditoria, consultoria e finanças  6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

18 Não. Oportunidade de cursar uma 
graduação superior através do 
programa de quotas de bolsas. 

3 Não sabem qual carreira 
seguirão e cursou por 
influência de terceiros 

Influenciado  

19 Sim. Departamento pessoal ou fiscal. 5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

20 Sim. Contabilidade Pública 7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

21 Não 1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

22 Não 1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

23 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

24 Sim. Auditoria. 6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

25 Sim. Financeira e Controladoria  6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

26 Sim. Contabilidade Pública e 
tributária  

7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

27 Não. Influência Familiar  3 Não sabem qual carreira 
seguirão e cursou por 
influência de terceiros 

Influenciado  

28 Sim. Consultoria 6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  
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2ª pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicado na Instituição (B) 
2) Você já sabe qual carreira da contabilidade pretende exercer após se formar? Se 

sim, descreva quais você pretende exercer. Caso não pretende seguir nenhuma carreira 
contábil, descreva o que te levou a cursar Ciências Contábeis.  

Al
un
os 

Respostas   Ideias Centrais Categorias  

1 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

2 Sim. Auditor interno  6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

3 Sim. Área Fiscal, Auditoria  6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

4 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

5 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

6 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

7 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

8 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

9 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

10 Sim, escritório 5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

11 Não, Por gostar da área fiscal, mais 
ainda não sei no que me especializar e 
fazer após formar. 

2 Não sabem qual carreira 
seguirão, cursou por suas 
próprias convicções.  

Expectativas 
próprias 

12 Sim. Departamento de Pessoal ou 
Finanças 

5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

13 Não 1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 
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14 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

15 Não 1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

16 Sim. Atuária 6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

17 Não. Ainda não resolvi a área que vou 
atuar, mais pretendo resolver até no 
final do curso. 

2 Não sabem qual carreira 
seguirão, cursou por suas 
próprias convicções.  

Expectativas 
próprias 

18 Sim. Contabilidade pública 7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

19 Não.  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

20 Sim. Contabilidade pública 7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

21 Sim. Contadora da administração 
Pública.  

7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

22 Sim. Auditoria.  6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

23 Não. Abrange várias áreas 1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

24 Sim. Financeira  5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

25 Não. Falta de recursos financeiros 
para fazer outros cursos. 

1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

26 Não. Por ter muitos concursos e 
oportunidades de emprego. 

4 Não sabem qual carreira 
seguirão e cursou para 
seguir alguma carreira 
pública 

Carreira pública   

27 Sim. Fiscal 5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

28 Sim. Auditoria  6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

29 Sim. Área fiscal  5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

30 Sim. Área Fiscal 5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 
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31 Sim. Departamento de Pessoal   5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

32 Não. 1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

33 Sim. Controller 6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

 
2ª pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicado na Instituição (C) 

2) Você já sabe qual carreira da contabilidade pretende exercer após se formar? Se 
sim, descreva quais você pretende exercer. Caso não pretende seguir nenhuma carreira 

contábil, descreva o que te levou a cursar Ciências Contábeis. 
Al
un
os 

Respostas   Ideias Centrais Categorias  

1 Não 1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

2 Sim. Concurso Público na área 
contábil. 

7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

3 Sim. Concurso Público na área 
contábil. 

7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

4 Sim. Contabilidade Pública 7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

5 Sim. Exercer a profissão de contador, 
visando a área contábil. Buscar 
conhecimentos para sempre evoluir 
dentro da profissão, também com 
foco na perícia contábil. 

6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

6 Sim. Fiscal e administrativo. 5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

7 Sim. Analista tributário ou consultor 
da área fiscal. 

6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

8 Sim. Pretendo exercer na área fiscal e 
tributária, atuando como analista 
fiscal. 

5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

9 Sim. Pretendo abrir meu escritório 
contábil, atuando como contador 
prestando serviços nas áreas de fiscal, 
contábil, departamento de pessoal etc. 

5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

10 Não. Por incentivo de um amigo e 
também para compreender melhor o 
negócio do meu pai, ele é serralheiro. 

3 Não sabem qual carreira 
seguirão e cursou por 
influência de terceiros 

Influenciado  

11 Não. Trabalhar no Departamento 
Fiscal, Incentivo de um amigo. 

3 Não sabem qual carreira 
seguirão e cursou por 
influência de terceiros 

Influenciado  
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12 Sim. Pretendo ter maior 
conhecimento na área de custos, 
talvez controller. 

6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

13 Sim. Passar em algum concurso 4 Não sabem qual carreira 
seguirão e cursou para 
seguir alguma carreira 
pública 

Carreira pública   

14 Sim. Auditor, Perito e Financeiro. 6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

15 Sim. Auditoria, Concursos 7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

16 Sim. Contador 5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

17 Sim. Quero me especializar na área 
trabalhista. 

6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

18 Não. Incentivos dos familiares, e por 
já trabalhar na área em um certo 
tempo  

3 Não sabem qual carreira 
seguirão e cursou por 
influência de terceiros 

Influenciado  

19 Sim. Financeira, bancária 6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

20 Sim. Pretendo em alguma área 
especifica dentro de empresa.  

5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

21 Não  1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

22 Não. Futuramente possa ser que 
venha trabalhar na área, só não 
pretendo agora, pois comecei a pouco 
tempo no ramo de despachante. 

1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

23 Sim.  Controladoria ou contador 6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

24 Sim. Possuo um escritório contábil 
junto com meu pai, devo trabalhar 
junto dele  

5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

25 Não. O que me leva a cursar o curso 
de Ciências Contábeis, foi a busca 
por novos conhecimentos e 
aprofundar em alguns assuntos que 
estudei na administração. 

2 Não sabem qual carreira 
seguirão, cursou por suas 
próprias convicções.  

Expectativas 
próprias 

26 Não 1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

27 Sim. Área relacionada a parte 
fiscal/tributária 

5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 
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28 Não. Aprimoramento profissional 2 Não sabem qual carreira 
seguirão, cursou por suas 
próprias convicções.  

Expectativas 
próprias 

29 Sim. Contabilidade Pública 7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

30 Sim. Concurso, parte fiscal 7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

31 Sim Contador, pericia, consultoria 6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

32 Não. Pretendo seguir carreira 
contábil, mas tenho interesse em 
realizar concursos públicos 

4 Não sabem qual carreira 
seguirão e cursou para 
seguir alguma carreira 
pública 

Carreira pública   

33 Sim. Assumir um escritório contábil. 5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 

34 Não. 1 Não sabem qual carreira 
seguirão e o que o levou a 
cursar Ciências Contábeis. 

Desencontrado 

35 Sim. Controladoria ou consultoria  6 Sabem a carreira que 
seguirão área especifica 
(especialista) 

Especialista  

36 Sim. Bancário, contabilidade publica  7 Sabem a carreira que 
seguirão. Servidor Público 

Carreira pública 
contábil  

37 Sim. Área tributária, ter um escritório 
de contabilidade. 

5 Sabem a carreira que 
seguirão. Contador 

Contador 
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APÊNDICE D 
3ª Pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicada na Instituição (A) 

3) Quais são suas perspectivas em relação a profissão contábil? 
Al
un
os 

Respostas Ideia Central Categorias 

1 Estou animada, pois a tendência do mercado é 
ficar mais amplo e mais favorável a nossa 
profissão 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

2 Boas, pois o mercado está cada vez mais 
amplo para a área contábil. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

3 A profissão vem ganhando importância e 
sendo mais valorizada, portando, a expectativa 
é que essa valorização aumente e cada vez 
mais o reconhecimento do trabalho seja maior. 

Boas. Com expectativa 
de reconhecimento  

Reconhecida 
Profissionalmen
te 

4 Uma profissão com ampla área de trabalho. Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

5 É uma profissão que está em constante 
crescimento e mudança, enquanto a profissão 
está deixando de ser muitas vezes operacional 
e os profissionais seguindo a parte de gestão. 

Boas. Com expectativa 
de reconhecimento  

Reconhecida 
Profissionalmen
te 

6 É uma área diversificada para escolher qual 
função exercer, além de ser bem remunerada 
em alguns cargos dependendo do setor. 

Boas. Com expectativa 
de boa rentabilidade. 

Rentável  

7 Uma profissão de fácil inclusão no mercado 
de trabalho, que abrange em diversas areas, e 
demanda uma extrema necessidade para as 
empresas. 

Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidad
e  

8 Boas, com necessidade de sempre estar se 
capacitando, aliás como em qualquer outra 
profissão. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
carreira em alguma 
área. 

Carreira 

9 É uma profissão forte e atuante no mercado de 
trabalho, sendo fácil o acesso ao emprego, 
principalmente na área pública, que pretendo 
atuar e há grande defasagem de contadores. 

Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidad
e  

10 É uma profissão determinante para a "saúde" 
da empresa, uma área em desenvolvimento, 
crescimento e está cada vez mais valorizada e 
requerida. 

Boas. Com expectativa 
de reconhecimento  

Reconhecida 
Profissionalmen
te 

11 Maior interação com a tecnologia e melhor 
gestão para as pequenas empresas. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

12 Uma área bastante ampla com diversos 
campos de atuação, porem com um órgão 
/conselho que deixa a desejar, o que 
desvaloriza nossa profissão. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

13 Eu vejo a profissão contábil como um área 
vantajosa e rentável, possuI muitas áreas de 
atuação e um mercado que nunca para e só 
tende a melhorar. 

Boas. Com expectativa 
de boa rentabilidade. 

Rentável  
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14 Que a profissão seja valorizada cada vez mais, 
que o CRC atue servindo de apoio aos 
contadores. 

Boas. Com expectativa 
de reconhecimento  

Reconhecida 
Profissionalmen
te 

15 Profissão voltada para diversas áreas, podendo 
o contador encontrar aquilo em que se encaixe 
melhor. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

16 Uma profissão com ampla área de atuação e 
reconhecida. 

Boas. Com expectativa 
de reconhecimento  

Reconhecida 
Profissionalmen
te 

17 É um mercado com um amplo ramo de 
empregabilidade, crescendo sempre. 

Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidad
e  

18 Não tenho por objetivo exercer a profissão 
contábil. Mas se exercesse, seria por 
estabilidade financeira. 

Ruins. Pela 
responsabilidade não 
está coerente com o 
reconhecimento. 

Sem 
reconhecimento 
Profissional 

19 Que a cada dia possa melhorar o mercado de 
trabalho, que as empresas possam dar mais 
oportunidade. E ter mais valorização tanto no 
salário quanto no dia-dia de seu 
conhecimento. 

Ruins. Pela 
responsabilidade não 
está coerente com o 
reconhecimento. 

Sem 
reconhecimento 
Profissional 

20   Recusou responder  Recusou 
Responder 

21 Procura a um área melhor remunerada. Ruins. Pela baixa 
rentabilidade. 

Baixa 
Rentabilidade 

22 Que é uma boa área, mais tem alta 
concorrência, e estar sempre por dentro dos 
noticiários. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
carreira em alguma 
área. 

Carreira 

23 É uma área que vem se valorizando durante os 
últimos anos e proporciona um grande 
conhecimento. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
carreira em alguma 
área. 

Carreira 

24 É a profissão do futuro. O contador é o 
médico das empresas. 

Boas. Com expectativa 
de reconhecimento  

Reconhecida 
Profissionalmen
te 

25 É uma área com grande campo para o 
profissional, desde contador até mesmo 
administrador. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

26 Empregabilidade, estabilidade. Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidad
e  

27 Pretendo ir para área acadêmica. Boas. Com 
expectativas de seguir 
carreira em alguma 
área. 

Carreira 

28 Ter meu próprio escritório. Boas. Com 
expectativas de seguir 
carreira em alguma 
área. 

Carreira 

 
3ª Pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicada na Instituição (B) 

3) Quais são suas perspectivas em relação a profissão contábil? 



141 
 

Al
un
os 

Respostas Ideia Central Categorias 

1 A profissão contábil está em constante 
movimento e crescimento, a qual devemos 
sempre estar atualizando e informados para 
que possamos demonstrar a realidade. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

2 Crescimento profissional e aumento na 
remuneração. 

Boas. Com expectativa 
de boa rentabilidade. 

Rentável  

3 A profissão contábil e bem abrangente. E 
creio que está profissão está evoluindo, a 
muita procura, pois o profissão pode ser 
contador e administrador. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

4 As perspectivas são boas, pois é uma área 
que tem bastante espaço no mercado de 
trabalho, e cada dia que se passa está 
precisando ainda mais. 

Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidade  

5 São perspectivas boas uma, área que cresce 
muito, toda empresa precisa de um contador, 
o motivo de ter escolhido essa profissão foi 
por ter mais chance de conseguir emprego. 

Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidade  

6 As melhores, tendo em vista que cada dia 
aumenta as responsabilidades dos 
profissionais, seja pelo fisco ou pelo mercado. 

Boas. Com expectativa 
de reconhecimento 
profissional 

Reconhecida 
Profissionalment
e 

7 As melhores perspectivas, pois é uma 
profissão que vem crescendo muito. 

Boas. Com expectativa 
de reconhecimento 
profissional 

Reconhecida 
Profissionalment
e 

8 É uma área muito ampla. Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

9 Um profissional competente na área. Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

10 Crescimento. Boas. Com expectativa 
de reconhecimento 
profissional 

Reconhecida 
Profissionalment
e 

11 Em era digital de rápido e fácil acesso a 
informação, espera-se que o profissional 
obtenha conhecimento, interpretação, 
análise e interligação dos dados. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

12 Área de atuação ampla, cresce no mercado 
de trabalho. 

Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidade  

13 É uma boa profissão, tem diversos ramos, 
mas ao mesmo tempo tem bastante 
concorrência. Requer conhecimento e 
dedicação. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  
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14 Será de grande exigência para as empresas, 
principalmente em 2019. 

Boas. Com expectativa 
de reconhecimento 
profissional 

Reconhecida 
Profissionalment
e 

15 Crescimento profissional. Boas. Com expectativa 
de reconhecimento 
profissional 

Reconhecida 
Profissionalment
e 

16 É uma área que está ganhando mercado, 
cada vez mais, com isso as oportunidades de 
emprego e crescimento no mercado cresce 
também. 

Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidade  

17 É uma área ampla, cada dia se torna mais 
necessária tanto para as pessoas físicas como 
para pessoas jurídicas. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

18 Minhas perspectivas são de que é uma área 
que sempre estará empregando. 

Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidade  

19 Espero que seja uma profissão que eu possa 
crescer não só no profissional mas em 
conhecimento. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

20 Os profissionais da área precisam ser 
proativos em realmente gostar da profissão, 
acredito ser uma área de constante mudança 
e abrangente a varias áreas do mercado. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

21 Os melhores possíveis, uma vez que o 
mercado tem demandado cada vez mais 
profissionais contábeis. 

Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidade  

22 Crescer profissionalmente nesse área. Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

23   Recusou responder  Recusou 
Responder 

24 Uma área com vasta empregabilidade. Boas. Com expectativa 
de procura pelo 
mercado. 

Empregabilidade  

25 Um pouco desanimada em relação a 
profissão contábil, devido à baixa 
remuneração. 

Ruins. Pela baixa 
rentabilidade. 

Baixa 
Rentabilidade 

26 Não são muitos boas, pois não é exatamente 
como eu esperava que fosse. 

Ruins. Pela 
responsabilidade não 
está coerente com o 
reconhecimento. 

Sem 
reconhecimento 
Profissional 

27   Recusou responder  Recusou 
Responder 
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28 Que a profissão seja mais valorizada no 
mercado, pois tem papel muito relevante 
para as empresas. 

Ruins. Pela 
responsabilidade não 
está coerente com o 
reconhecimento. 

Sem 
reconhecimento 
Profissional 

29   Recusou responder  Recusou 
Responder 

30 De crescimento e valorização com o aumento 
das obrigações. 

Boas. Com expectativa 
de reconhecimento 
profissional 

Reconhecida 
Profissionalment
e 

31   Recusou responder  Recusou 
Responder 

32 Boas, levar minha empresa ao sucesso. Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

33 Uma área ótima, vários campos de atuação. Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

 
3ª Pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicada na Instituição (C) 

3) Quais são suas perspectivas em relação a profissão contábil? 
1 Boas, pois o mercado está cada vez mais 

amplo e surgindo várias oportunidades de 
aprendizagem. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

2 Ser um profissional reconhecido. Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

3 Ser um profissional diferenciado para estar à 
frente no mercado de trabalho. 

Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

4 É uma profissão que permite atuar em 
diversas áreas, acredito que as 
oportunidades de emprego serão ótimas. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

5 Boas, porém há momentos de indecisões 
acerca do mercado de trabalho que nos 
rodeiam. Sempre buscar foco e concentração 
para ser incluso e reconhecido dentro da 
profissão. 

Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

6 Um bom controle, identificações, 
demonstrações e etc., na área da 
contabilidade e patrimoniais 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

7 Uma área de ampla oportunidade, por isso 
tenho boas expectativas para quando formar. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

8 São muito boas, com um vasto mercado. Mas 
com atenção no avanço da tecnologia e a 
necessidade de uma atualização constante. 

Boas. Com 
expectativa de 
procura pelo 
mercado. 

Empregabilidade  
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9 Tenho uma perspectiva muito boa, um vez 
que essa área tem uma amplitude muito 
grande, onde a contabilidade se torna 
indispensável para as empresas. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

10 Uma profissão essencial, que abrange 
bastante mercado. 

Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

11 É uma profissão que abrange um mercado 
imenso, acredito que é difícil não encontrar 
algo que goste na área. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

12 Ser mais assertivo nas decisões, melhorar os 
processos internos, utilizar a contabilidade 
gerencial. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

13 Crescimento e valorização da profissão. Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

14 Eu espero que a curto prazo eu esteja 
cursando minha pós graduação na área 
contábil. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

15 Que me coloque no mercado de trabalho e 
que com essa profissão eu possa me 
estabelecer financeiramente. 

Boas. Com 
expectativa de boa 
rentabilidade. 

Rentável  

16 Profissão de ampla e constante crescimento, 
dificilmente faltará oportunidade de 
emprego. 

Boas. Com 
expectativa de 
procura pelo 
mercado. 

Empregabilidade  

17 Minha perspectiva é que ela traga muito 
conhecimento para poder auxiliar meus 
clientes o melhor. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

18 São ótimas, está cada vez mais precisando de 
profissionais na área contábil. 

Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

19 Não pretendo continuar na área contábil. Ruins. Pela 
responsabilidade não 
está coerente com o 
reconhecimento. 

Sem 
reconhecimento 
Profissional 

20 Minhas perspectivas são de crescer dentro da 
área na empresa. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

21 É uma profissão bem importante para o 
mercado empresarial. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

22 Cada dia mais importante, todas precisam. Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  
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23 Tenho grandes perspectivas, pois é uma área 
muito abrangente e com diversas 
oportunidades. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

24 Vejo a profissão contábil como um alicerce 
entre as empresas e o governo, e isso é de 
grande valor. 

Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

25   Ruins. Sem 
expectativas. 

Ruins 

26   Ruins. Sem 
expectativas. 

Ruins 

27 Acredito que com o passar do tempo será 
uma profissão cada vez valorizada e 
procurada por aqueles que buscam se 
graduar. 

Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

28 Área de grande atuação mas com baixa 
remuneração. 

Ruins. Pela baixa 
rentabilidade. 

Baixa 
Rentabilidade 

29 Boa perspectivas vendo que a profissão 
contábil está crescendo cada vez mais. 

Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

30 A profissão contábil é bastante ampla, ela 
sempre tem "novidades", sempre acontece 
alterações e implementações fazendo que ela 
não pare. 

Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

31 Mercado profissional bastante amplo, 
diversas áreas de atuação. 

Boas. Formação com 
múltiplas funções. 

Multifuncional  

32 Um bom retorno e financeiro e um amplo 
mercado de trabalho. 

Boas. Com 
expectativa de boa 
rentabilidade. 

Rentável  

33 Ajudar as empresas ter o discernimento do 
que fazer diante do que a mesma está. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 

34 Que a cada dia ganhe mais conhecimento. Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

35 Estabilidade financeira. Boas. Com 
expectativa de boa 
rentabilidade. 

Rentável  

36 Reconhecimento profissional, um mercado 
mais amplo de oportunidades. 

Boas. Com 
expectativa de 
reconhecimento 
profissional. 

Reconhecida 
Profissionalmente 

37 Empreender no ramo de contabilidade e ser 
professor universitário. 

Boas. Com 
expectativas de seguir 
a carreira profissional. 

Carreira 
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APÊNDICE E 
5ª Pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicada na Instituição (A) 

3) Quais são suas perspectivas em relação a profissão contábil? 
  Respostas Ideia Central Categorias 
1   Recusou-se a 

responder. 
Recusou-se a 
responder 

2 Sim. Pois o CFC/CRC nos dão base de como 
trabalhar. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

3 Sim. Pois o conhecimento e as orientação 
passadas pelos professores norteiam a 
conduta correta a se adotar frente às 
exigências promovidas. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

4 Sim Preparados, sem 
justificativas. 

Positivo 

5 Não. Acredito que nós profissionais sempre 
devemos buscar cursos para nos atualizar e o 
estudo é constante. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação e 
inseguros. 

6 Sim. Em cumprir o código de ética me sinto 
preparada, mas em relação as exigências 
exigidas nas outras áreas de contabilidade 
ainda não, porque não me decidi qual área 
seguir. 

Preparados, em relação 
a ética. 

Preparados, 
parcialmente 

7 Sim. Apresentar responsabilidade nas 
prestações de serviço de maneira 
confidencial. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

8 Sim.     
9 Sim. O exame é um teste para verificar se 

aprendemos o que o mercado de trabalho vai 
nos cobrar. Se não estivermos prontos para o 
mercado, não estaremos para o exame. 

Preparados, para o 
exame de suficiência. 

Preparados, 
parcialmente 

10 Sim. Estou no 8º período, passei na 1ª fase 
do CFC/2018, após o encerramento da 
facilidade ingressarei na pós. 

Preparados, com a 
impressão que devem 
buscar capacitação. 

Preparados, 
parcialmente 

11 Não. Atualmente se encontra uma distância 
do que aprendemos na academia, com que é 
cobrado no Exame de Suficiência e além 
disso do que o fisco e as empresas esperam 
de nós. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação e 
inseguros. 

12 Sim. O profissional contábil hoje deve ser 
um profissional 2.0, buscando sempre 
conhecimento, esse é um hábito que tenho 
praticado diariamente no meu dia a dia e que 
acredito ser suficiente para cumprir com as 
exigências do ramo. 

Preparados, com a 
impressão que devem 
buscar capacitação. 

Preparados, 
parcialmente 

13 Sim. A faculdade nos prepara para isto, e 
nada melhor do que aprender, praticando. 

Preparados, porém a 
procura de experiência 
na área. 

Preparados, 
parcialmente 
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14 Sim. Pois o CFC/CRC norteia a profissão 
contábil, cabendo ao contador cumprir todas 
as exigências lá feitas. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

15 Sim. Seguir a carreira e começar uma 
carreira de forma licita, afinal é meu nome e 
a carreira que será respeitada 

Preparados, em relação 
a ética. 

Preparados, 
parcialmente 

16 Não. Conforme resposta da 4, ainda não 
busquei saber quais são as exigências em 
relação a carreira que pretendo seguir. 

Não, com intensão de 
seguir outra carreira ou 
não sabe qual seguir. 

Indecisos na 
carreira 

17 Sim. Durante esses anos fomos preparados e 
estamos convictos em cumprir as exigências 
promovidas pelo CRC. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

18   Recusou-se a 
responder. 

Recusou-se a 
responder 

19 Sim. Pretendo exercer com a 
responsabilidade e legalidade perante as leis 
para fazer o que é certo e ser um profissional 
de qualidade. 

Preparados, em relação 
a ética. 

Preparados, 
parcialmente 

20 Não. Quando formamos, um mundo nos 
espera e com isso várias responsabilidades. 
Como não tenho conhecimento total da área 
que pretendo seguir, o medo me faz sentir 
despreparada. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação e 
inseguros. 

21 Não. Porque ainda não conheço com clareza, 
as exigências do conselho. 

Não sente-se preparada, 
por não conhecer as 
exigências. 

Desconhecem  

22 Sim. Estou preparada, e muito confiante que 
estou no ramo certo. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

23 Não. Ainda não decidi qual área especifica 
seguir. 

Não, com intensão de 
seguir outra carreira ou 
não sabe qual seguir. 

Indecisos na 
carreira 

24 Sim. Pois sou uma pessoa que zela pela 
profissão que escolhi, uma pessoa idônea e 
que pratica a ética contábil em todas as 
situações do dia a dia de trabalho. 

Preparados, em relação 
a ética. 

Preparados, 
parcialmente 

25 Sim. Para o sucesso da minha carreira é 
preciso andar em conformidade com as leis e 
ética. 

Preparados, em relação 
a ética. 

Preparados, 
parcialmente 

26 Sim. Pois estou empenhada em seguir essa 
profissão.  

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

27 Sim Preparados, sem 
justificativas. 

Positivo 

28 Não. Porque ainda não me aperfeiçoei no 
assunto. 

Não, com intensão de 
seguir outra carreira ou 
não sabe qual seguir. 

Indecisos na 
carreira 
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5ª Pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicada na Instituição (B) 
3) Quais são suas perspectivas em relação a profissão contábil? 

  Respostas Ideia Central Categorias 
1 Não. Pelo fato de não ter escolhido qual a 

área de atuação, não busquei me informar. 
Sendo assim, não me sinto preparada para 
cumprir todas as exigências. 

Não, com intensão de 
seguir outra carreira ou 
não sabe qual seguir. 

Indecisos na 
carreira 

2 Sim. É uma profissão que estimula a sua 
capacidade de ser um bom profissional 
fazendo com que tenha um compromisso 
com seu cliente. 

Preparados, seguros 
em relação as 
exigências. 

Positivos e 
seguros 

3 Sim. Pois estou em constante formação. Preparados, com a 
impressão que devem 
buscar capacitação. 

Preparados, 
parcialmente 

4 Não. Por não ter muita experiência na 
pratica no dia a dia, de não ter escolhido 
uma área para atuar. 

Não sente-se 
preparados, por falta de 
experiências no 
mercado. 

Sem preparação 
e inseguros. 

5 Não. Ainda não decidi qual carreira 
profissional seguir. 

Não, com intensão de 
seguir outra carreira ou 
não sabe qual seguir. 

Indecisos na 
carreira 

6 Sim. Apesar do futuro ser incerto, me sinto 
preparado para assumir as 
responsabilidades. 

Preparados, seguros 
em relação as 
exigências. 

Positivos e 
seguros 

7 Sim. Apesar de não saber qual área vou 
seguir me sinto preparado, pois é a 
profissão que escolhi e sei que área que 
escolherei vou buscar o mais profundo 
conhecimento para executá-la. 

Preparados, seguros 
em relação as 
exigências. 

Positivos e 
seguros 

8 Não. Eu ainda preciso aprender mais. Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

9 Não. Porque não conheço totalmente as 
exigências necessárias e por não ter 
experiência na área. 

Desconhecem  Desconhecem  

10 Sim. Mais ainda falta um pouco de 
conhecimento prático. 

Preparados, com a 
impressão que devem 
buscar capacitação. 

Preparados, 
parcialmente 

11 Não. Pois ainda á muito o que estudar. Se 
especializar em alguma área, pois não tem 
como abraçar todas as áreas contábeis. Se 
fosse para abrir um escritório não estou 
preparada. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

12 Sim. Já consegui passar no exame e com 
certeza vou seguir o código de ética 
profissionalmente me atualizando sempre. 

Preparados, em relação 
a ética. 

Preparados, 
parcialmente 
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13   Recusou-se a 
responder 

Recusou-se a 
responder 

14 Não. A faculdade não prepara os alunos 
para se capacitar de forma técnica para o 
trabalho, para os desafios exigidos pelo 
mercado. Será necessário investir em 
cursos. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

15 Não. Porque desconheço as exigências 
promovidas pelos conselhos (CFC/CRC). 

Desconhecem  Desconhecem  

16 Sim. Estudando para concursos públicos. Preparados, seguros 
em relação as 
exigências. 

Positivos e 
seguros 

17 Não. Não sente-se 
preparados, sem 
comentários. 

Negativo 

18 Sim. É uma área que exige estudos 
constantes, sinto preparada por estar 
buscando o conhecimento diário. 

Preparados, com a 
impressão que devem 
buscar capacitação. 

Preparados, 
parcialmente 

19 Não. Ainda tenho muito para estudar, 
aprender e me aperfeiçoar. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

20 Não. O mercado de cursos e certificações 
voltado para a área publica é escasso. 
Acredito que necessito de conhecimento 
prático na área. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

21 Não. Sei que só com o conhecimento 
adquirido na faculdade não atenderei de 
maneira exemplar a quaisquer exigências 
dos conselhos. O estudo diário se faz 
necessário. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

22 Sim.  Venho aderindo cursos fora da 
faculdade para aprimorar meu 
conhecimento. 

Preparados, com a 
impressão que devem 
buscar capacitação. 

Preparados, 
parcialmente 

23 Não Não sente-se 
preparados, sem 
comentários. 

Negativo 

24 Não. As Ciências Contábeis abrange muito 
conceito e práticas. Sou novo e possuo 
pouca vivência na área.  

Não sente-se 
preparados, por falta de 
experiências no 
mercado. 

Sem preparação 
e inseguros. 

25 Não. Creio não estar preparado suficiente. Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

26 Não. Pois acho que as exigências são muitas Desconhecem  Desconhecem  

27 Sim. Preparados, sem 
justificativas. 

Positivo 
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28 Sim. Me sinto preparado por já trabalhar 
com a contabilidade, por ter adquirido 
bastante conhecimento durante o curso. 

Preparados, seguros 
em relação as 
exigências. 

Positivos e 
seguros 

29 Não. Ainda não me sinto preparada, pois 
preciso adquirir experiência na área. 

Não sente-se 
preparados, por falta de 
experiências no 
mercado. 

Sem preparação 
e inseguros. 

30 Sim. Já estou aprovado no Exame de 
Suficiência. 

Preparados, para o 
exame de suficiência. 

Preparados, 
parcialmente 

31 Não Não sente-se 
preparados, sem 
comentários. 

Negativo 

32 Não. Porque acho que a faculdade é uma 
base depois pegamos prática. 

Não sente-se 
preparados, por falta de 
experiências no 
mercado. 

Sem preparação 
e inseguros. 

33 Não Não sente-se 
preparados, sem 
comentários. 

Negativo 

 
5ª Pergunta da 2ª parte do Questionário - Aplicada na Instituição (C) 

3) Quais são suas perspectivas em relação a profissão contábil? 
  Respostas Ideia Central Categorias 
1 Sim. Pois estou sempre aberta para mais 

conhecimento. 
Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

2 Não. A base dada pela graduação é muito 
pequena e não traz segurança para afirmar 
que estou preparada.  

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

3 Não. Não me sinto preparado para cumprir. Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

4 Sim. Acredito que sim, porém é uma 
profissão que sempre deverei buscar novos 
conhecimentos, me atualizar para ficar ativa 
no mercado. 

Preparados, com a 
impressão que devem 
buscar capacitação. 

Preparados, 
parcialmente 

5 Sim. Como informado acima, sempre 
procuro me preparar para o melhor 
exercício da profissão. Exigências servirão 
para valorizar ainda mais a profissão do 
contador. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

6 Não. Tentar um negócio próprio sozinha 
reque responsabilidade, organização e 
dedicação para obter um retorno financeiro. 

Não sente-se preparada, 
por não conhecer as 
exigências. 

Desconhecem  

7 Sim. A partir do momento em que quero 
seguir a carreira vou em busca de alcançar 
todas as exigências independente da 
dificuldade. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 
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8 Sim. O próximo passo após a graduação e a 
pôs, dando continuidade a atualização e 
atendendo as exigências do CRC. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

9 Não. Vejo uma dificuldade em relação a 
instituição de ensino ao preparar os alunos, 
um vez que tem mais teoria do que prática. 

Não sente-se 
preparados, por falta de 
experiências no 
mercado. 

Sem preparação 
e inseguros. 

10 Não. Não me sinto completamente eficiente 
para seguir essa carreira, pretendo fazer 
algum curso para ter mais conhecimento.  

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

11 Não. Não me sinto tão preparado para o 
exame de suficiência devido a falta de 
tempo para os estudos. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

12 Não. Porque nunca tive na pratica um 
trabalho dentro da área contábil e a falta de 
experiência traz insegurança. 

Não sente-se 
preparados, por falta de 
experiências no 
mercado. 

Sem preparação 
e inseguros. 

13 Sim. Difícil acompanhar rigorosamente, pois 
a legislação brasileira vinculadas a nossa 
area e funções afins já nos consomem 
muito. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

14 Sim. Preparada, pois me dedico 75 % ao 
estudos. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

15 Não. Porque preciso me dedicar mais aos 
estudos. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

16 Sim. Pois me preparei por 4 anos e busco 
sempre estar atualizando junto as 
legislações. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

17 Não. Porque a área que quero seguir é 
pouco falado em sala de aula, os cursos são 
poucos para aprimoramento. 

Não sente-se preparada, 
por não conhecer as 
exigências. 

Desconhecem  

18 Sim. Pois são obrigadas a cumpri elas, senão 
não consegue-se exercer a profissão, senão 
cumpri-las. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

19 Não. Pelo fato de ainda não estar 
trabalhando na área financeira, emborra já 
fui estagiário de uma instituição 
privada/mista. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

20 Não. Pois por mais conhecimentos, todo 
tanto é pouco para efetuar na área. 

Não sente-se preparada, 
por não conhecer as 
exigências. 

Desconhecem  

21 Sim. Porque estudo bastante. Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

22 Sim. É essencial seguir as regras e leis do 
CRC/CFC. 

Preparados, para o 
exame de suficiência. 

Preparados, 
parcialmente 

23 Sim. Pois já passei no exame de suficiência, 
e a educação continuada é uma obrigação a 
todos os profissionais. 

Preparados, com a 
impressão que devem 
buscar capacitação. 

Preparados, 
parcialmente 

24 Sim. Tenho realizado cursos específicos das 
áreas, creio que isso irá ajudar em relação a 
passar no exame. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 
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25 Não. Caso eu deseja seguir na carreira, 
acredito que vou ter que continuar a 
estudar, buscando conhecer a prática bom 
conhecimento somente com a graduação. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

26 Não Não sente-se 
preparados, sem 
comentários. 

Negativo 

27 Sim. Com o decorrer dos 4 anos de 
graduação aprendemos a importância de 
manter nosso compromisso com a profissão 
escolhida. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

28 Sim. Creio está apto a cumprir as exigências, 
com compromisso e buscando o melhor 
resultado. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

29 Sim. É uma área qie venho estudando há 
anos fora da faculdade. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

30 Não. Não tenho conhecimento suficiente. Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

31 Sim.  Um bom profissional tem que estar 
sempre atualizado com as normas de 
contabilidade. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

32 Sim. Diante de tal cenário em que estamos 
vivendo o mercado de trabalho precisa de 
novos profissionais e com isso venho me 
preparando diariamente através de cursos, 
apostilas, trabalhos, palestras entre outros 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

33 Não. Não totalmente, pois o dia - dia de um 
contador é bem diferente do que é 
ensinado na faculdade, ainda é necessário 
conhecimento. 

Não sente-se 
preparados, pela falta 
de capacitação. 

Sem preparação 
e inseguros. 

34 Sim. Sigilo, ética Preparados, em relação 
a ética. 

Preparados, 
parcialmente 

35 Sim. Se agregar na prática do dia-a-dia a 
teoria e fundamentos que foi ensinado no 
curso superior. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 

36 Não. Pelas exigências, mudanças do 
conselho. 

Não sente-se preparada, 
por não conhecer as 
exigências. 

Desconhecem  

37 Sim. Bom, na área que penso em atuar eu 
me sinto segura. Pois já faço todo o serviço 
sozinha onde trabalho. 

Preparados, seguros em 
relação as exigências. 

Positivos e 
seguros 
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APÊNDICE F 
CARTA DE ANUÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Eu, Frederico Efigênio de Carvalho Morais, inscrito no CPF sob nº 066.925.256-59, 
portador do RG nº MG 13.159.944 SSP/MG, mestrando em Educação pela Universidade 
do Vale do Sapucaí – UNIVÁS, juntamente com o Professor pesquisador do Mestrado 
em Educação  da UNIVÁS, Dr. Nelson Lambert de Andrade, solicitamos  autorização de 
Vossa Senhoria para a realização de uma pesquisa nas dependências da Instituição de 
Ensino Superior - 
IFS.............................................................................................................na cidade de 
......................................O trabalho intitulado “A visão do aluno de Ciências Contábeis 
sobre as exigências em educação continuada do conselho de contabilidade: Um 
estudo do histórico e da legislação contábil.”, tem por objetivo investigar se há nos 
alunos do último ano do curso de Ciências Contábeis de Instituições de Ensino Superior 
no Sul de Minas Gerais, uma compreensão, em relação as exigências dos conselhos de 
contabilidade, para que possam exercer algumas áreas especificas da profissão contábil. 
Para desenvolvimento deste estudo faz-se necessário aplicar um questionário aos alunos 
dos 7º e/ou 8º período do curso de Ciências Contábeis da respectiva Instituição que aceitar 
participar do estudo. A pesquisa será desenvolvida mantendo-se anonimato e privacidade 
da IES e dos sujeitos, realizando análise sigilosa e criteriosa dos dados levantados que, 
somente serão coletados após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVÁS. 

O estudo seguirá os preceitos estabelecidos pela resolução Nº 466/12. Os 
questionários serão aplicados com a autorização dos sujeitos mediante gravação, 
transcrita posteriormente, e os registros destruídos ao término da pesquisa salvo as 
transcrições. Para a participação na pesquisa os sujeitos assinarão o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 
 Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Diretoria, 
agradecemos antecipadamente a atenção ficando à disposição para qualquer 
esclarecimento que se fizer necessário.  
 
    Pouso Alegre, 22 de maio de 2018. 
 
 
__________________________________       _________________________________ 
Frederico Efigênio de Carvalho Morais          Nelson Lambert de Andrade                      
Mestrando                               Pesquisador Responsável da Pesquisa 

  
(  ) Concordamos com a solicitação 
(  ) Não concordamos com a solicitação 
 
 
 

__________________________________________________ 
DIRETOR (A) INSTITUIÇÃO 
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APÊNDICE G 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, Frederico Efigênio de Carvalho Morais, discente do curso de Mestrado em 

Educação, juntamente com o docente Prof. Dr. Nelson Lambert de Andrade, discente e 
docente respectivamente, da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), Pouso Alegre, 
MG, estamos realizando uma pesquisa intitulada, “A visão do aluno de Ciências 
Contábeis sobre as exigências em educação continuada do conselho de 
contabilidade: Um estudo do histórico e da legislação contábil.”, nas perspectivas de 
sua ligação com a educação escolar. A realização deste estudo permitirá contribuir para 
melhor esclarecimento aos alunos que pretendem ser contadores, para as instituições de 
ensino superior de Ciências Contábeis, que poderão conhecer como os alunos refletem 
em relação a profissão que estão estudando para se formar, possam extrair pontos 
positivos dessas avaliações podendo incluir em seus projetos pedagógicos atividades de 
preparação dos alunos para essas avaliações e também podendo ser usada pelos Conselhos 
de Contabilidade como informação relevante na elaboração de projetos direcionados aos 
futuros profissionais da classe contábil. A coleta de dados se fará pela aplicação de 
questionário de forma semiestruturada aos alunos dos 7º e/ou 8º período do curso superior 
de Ciências Contábeis de Instituições de Ensino Superior no Sul de Minas Gerais. O 
questionário é composto por uma etapa com informações do perfil do aluno e uma 
segunda etapa com seis questões abertas. Para a realização da pesquisa, o (a) senhor (a) 
não será identificado pelo seu nome. Será mantido o anonimato, assim, como o sigilo das 
informações obtidas e será respeitada a sua privacidade e a livre decisão de querer ou não 
participar do estudo, podendo-se retirar dele em qualquer momento, bastando para isso 
expressar sua vontade. A realização deste estudo não lhe trará consequências físicas ou 
psicológicas, podendo apenas lhe trazer, não necessariamente, algum desconforto nas 
respostas, porém serão tomados todos os cuidados para que isso não ocorra. Em caso de 
dúvidas e se quiser ser melhor informado (a) poderá entrar em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências da Saúde “Dr. José Antônio Garcia 
Coutinho” que é o órgão que irá controlar a pesquisa do ponto de vista ético. O CEP 
funciona de segunda a sexta feira e o seu telefone é (35) 3449 21 99, Pouso Alegre – MG. 
O Senhor (a) concorda em participar deste estudo? Em caso afirmativo deverá ler a 
“Declaração”, que segue abaixo, assinando-a no local próprio ou imprimindo a impressão 
digital do polegar direito. 
     DECLARAÇÃO 
Declaro para os devidos fins que fui informado (a) sobre esta pesquisa, estou ciente dos 
seus objetivos, relevância, assim, como me foram retiradas todas as dúvidas. Mediante 
isto, concordo livremente em participar dela, fornecendo as informações necessárias. 
Estou também ciente que, se quiser e em qualquer momento, poderei retirar o meu 
consentimento deste estudo. Para tanto, lavro minha assinatura (impressão digital do 
polegar direito) em duas vias deste documento, ficando uma delas comigo e a outra com 
o (a) pesquisador (a). 
(Local): _____________,____, ___________________ de 2018. 
Participante: ____________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________ 
Pesquisadores: 1) Frederico Efigênio de Carvalho Morais (Mestrando em 
Educação/Univás): residente à Rua Luiz Junqueira de Carvalho, 201. Bairro Alfredo 
Custodio de Paula, Pouso Alegre/MG. Telefone: 35-3422-2963. Endereço Eletrônico: 
freddmorais@gmail.com 2) Prof. Dr. Nelson Lambert de Andrade - Pesquisador 
Responsável da Pesquisa/UNIVÁS. F: 35-98858-1987 e nelsonandrade@univas.edu.br 

 




