
 

 

Estereótipos e habilidades do Contador: confronto entre a cinematografia e 
a realidade 

 
 
 

Joyce Menezes da Fonseca Tonin 
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade pela Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) e Doutoranda pela Modalidade Sanduíche no Instituto Universitário de Lisboa 
(ISCTE). Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 - Jardim 

Botânico - CEP: 80210-070 – Curitiba/PR Fone: (41) 3360-4193 
joycemftonin@gmail.com 

 
 

Vagner Alves Arantes 
Docente do curso de Ciências Contábeis – Universidade Federal de Viçosa - Campus Rio 

Paranaíba. 
Doutorando em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais 

Aplicadas. Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 - Jardim Botânico - CEP: 80210-070 – 
Curitiba/PR Fone: (41) 3360-4193 

vagnerufv@gmail.com 
 
 

Alcido Manuel Juaniha 
Docente da Universidade Pedagógica de Moçambique, Escola Superior de Contabilidade e 

Gestão, Mestre em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Programa de 
Pós-Graduação em Contabilidade (PPGCONT-UFPR) 

ajuaniha@gmail.com, +258842279722 
 
 

Romualdo Douglas Colauto 
Doutor em Engenharia de Produção (UFSC) 

Professor da Universidade Federal do Paraná – Campus III  
Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Av. Prefeito Lothário Meissner, 632 - Jardim Botânico - 

CEP: 80210-070 – Curitiba/PR Fone: (41) 3360-4411 
rdcolauto.ufpr@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Área Temática: K - Ensino e Investigação em Contabilidade 

 



2 

 

Resumo 

No intuito de confrontar os estereótipos e as habilidades representacionais do contador 

abordados pelo filme The Accountant (2016) com as percepções reais de estudantes e 

profissionais brasileiros a pesquisa disponibilizou, via Facebook, um questionário que foi 

acessado por 105 indivíduos. Aos respondentes foi solicitado que se autoanalisassem e 

buscassem filtros mentais sobre o filme para verificar quais estereótipos e as habilidades 

possuíam em comparação com o protagonista. A partir da identificação de cinco características 

ou habilidades adotou-se do Discurso do Sujeito Coletivo para identificar a similaridade entre 

as opiniões. Tanto os estudantes quanto os profissionais contábeis apontam a inteligência, a 

proatividade, e o comportamento ético entre as palavras mais recorrentes e positivamente 

associadas ao perfil do profissional. Essas características estão ligadas ao estereótipo do 

contador contemporâneo e indicam uma mudança na representação social do contador. Entre 

as características negativas tem-se a ansiedade como a mais recorrente em ambos os grupos.  

 



 

 

1. Introdução 

A imagem do profissional contábil tem sido estereotipada por uma variedade de mídias 

visuais, tais como programas televisivos, novelas, músicas, internet, jornais e pelo cinema 

(Richardson et al., 2015). Os estereótipos do contador são subdivididos em características 

positivas ou negativas que podem influenciar a percepção de estudantes, professores ou 

profissionais. A identificação de indivíduos às características ressaltadas nos estereótipos 

podem tanto atrair adeptos à profissão, quando há concentração entre aspectos positivos, quanto 

distanciar os melhores estudantes e profissionais a exercerem as atividades devido a pré-

julgamentos baseados em estereótipos (Beard, 1994; Dimnik e Felton, 2006). 

A estereotipagem compreende o processo de simplificação da realidade e torna a 

compreensão de mundo mais claro e acessível (Lippman, 1922) o que pode conduzir a 

generalizações excessivas ou a erros. Estudos de estereotipagem de contador preocupam os 

pesquisadores contábeis desde a segunda metade do século XX. Decoster e Rhode (1971) 

apontam que o estereótipo popular do contador está sempre em conflito com a imagem desejada 

do contador profissional. Argumentam que os contadores são descritos como frios, distantes e 

impessoais e, em contraste, os contadores profissionais se consideram habilidosos e com 

características interpessoais necessárias para manter relações de sucesso com o cliente.  

Na pesquisa sobre os estereótipos do contador, Aranya et al. (1978) cita que Maslow 

(1965) documentou os contadores como introspectivos, apresentando aptidão para trabalhar 

com números com precisão e riqueza de detalhes, mas que não são criativos e não gostam de 

encontrar novas situações sem que antes estejam preparados para enfrentá-las. Nas pesquisas 

de O’Dowd e Beardslee (1960) os contadores são tidos como pessoas conformadas, com fraco 

interesse social e sensibilidade estética insuficientemente desenvolvida. Decoster e Rhode 

(1971) também concordam que existe uma discrepância entre a imagem que a sociedade tem 

sobre o profissional e a autoimagem do profissional sobre si mesmo, apesar disso, esse 

confronto de percepções ainda pode ser considerado inconclusivo.  



 

 

A inconclusividade da imagem social do contador profissional e da sua autoimagem 

recentemente foi objeto de investigação. Albu et al. (2011) expressam a necessidade de 

investigações dos estereótipos do contador para compreender como estes profissionais são 

percebidos pelos diferentes atores na sociedade em diferentes contextos. Estudos dessa natureza 

poderão permitir que universidades, órgãos profissionais e empregadores possam ajustar suas 

estratégias para atrair pessoas adequadas às diferentes atividades e até mesmo ajudar a interagir 

com pessoas que possuem determinadas peculiaridades psicológicas e sociológicas. 

Sabe-se que as mídias visuais ressaltam características dos mais diversos tipos de 

profissionais e, de certa forma, moldam a percepção pública ou contribuem para estabelecer 

crenças sociais sobre o habilidades e o comportamento dos profissionais, incluindo os 

contadores (Dimnik e Felton, 2006). Indiscutivelmente, a cinematografia tem influência sobre 

a representação social e a formação de estereótipos, já que é considerada (Dimnik e Felton, 

2006) um dos meios mais influentes na cultura moderna por fornecer informações sobre 

percepção do público e seu papel na sociedade (Beard, 1994). 

A cinematografia pela sua capacidade de propagação, criação e generalização de valores 

sociais também tem sido objeto de estudo para verificar como os estereótipos e as habilidades 

do contador são percebidos e representados. Beard (1994) analisaram como os produtores 

cinematográficos adaptaram o mundo técnico e sério de contabilidade para a produção de 

entretenimento de massa popular. Dimnik e Felton (2006) examinaram a imagem de 

contabilistas no cinema popular como um influente meio que reflete e molda atitudes sociais. 

Felton, Dimnik e Bay (2008) estudaram a representação popular sobre o comportamento ético 

dos contabilistas no cinema. No contexto brasileiro, Pereira et al. (2014) analisaram os 

estereótipos do profissional contábil em três produções cinematográfica norte-americanas e 

constataram que os estereótipos positivos foram mais presentes do que os negativos. Cabe 

ressaltar que o mesmo estudo apontou para a representação do contador por uma personagem 



 

 

feminina, em RocknRolla (2008), sinalizando à desmistificação da imagem masculina do 

profissional de contabilidade. 

Nota-se que esses estudos concentram-se em analisar como os cineastas ressaltam 

características dos profissionais contábeis em diferentes contextos. No entanto, ainda há um 

espaço de pesquisa quanto aos efeitos dos estereótipos fortalecidos pelo cinema sobre a 

autoimagem de estudantes e profissionais contábeis. Segundo Tajfel (1981) os estereótipos 

permitem a representação de um membro ao grupo analisado e permite identificar como os 

membros se percebem. Nesse contexto, a presente pesquisa questiona: qual o discurso coletivo 

de estudantes e profissionais brasileiros sobre os estereótipos e as habilidades 

representacionais do contador na cinematografia americana? Para tanto, pretende-se 

confrontar os estereótipos e as habilidades representacionais do contador na cinematografia 

americana com as percepções reais de estudantes e profissionais brasileiros.  

Como instrumento direcionador do estereótipo do contador na cinematografia 

americana foi aplicado um questionário a estudantes e profissionais contábeis, via Facebook, 

que assistiram ao filme The Accountant (2016), dirigido por Gavin O’Connor e lançado no 

Brasil em 20 de outubro de 2016. A escolha deste filme deve-se ao fato de que os filmes 

anteriores, sobre o profissional contábil, já terem merecido a atenção em pesquisas sobre 

estereótipos. O filme tem como protagonista o contador Christian Wolff, interpretado por Ben 

Affleck, que possui características atreladas tanto ao estereótipo tradicional quanto ao 

contemporâneo do contador. Ao personagem foi atribuído competências profissionais muito 

típicas, como capacidade de desenvolvimento e apresentação de relatórios contábeis e 

capacidade de pesquisa; e características pessoais e associadas aos estereótipos, como 

dedicação ao trabalho, facilidade com números e comportamento antissocial. 

Este estudo obteve 105 respondentes segregados entre estudantes (graduação e pós-

graduação) e profissionais contábeis (profissionais que exercem a atividade e professores 



 

 

universitários). Aos respondentes foi solicitado que autoanalisassem e buscassem filtros 

mentais do The Accountant (2016), para tentar identificar estereótipos e as habilidades 

peculiares ao contador. A partir do levantamento dessas características foi elaborado o Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC) metodologia proposta por Lefevre e Lefevre (2006) para o grupo de 

estudantes e para os profissionais contábeis. A DSC buscou identificar a similaridade entre as 

opiniões para elaborar um pensamento coletivo, como se a coletividade fosse o emissor do 

discurso.  

2. Referencial Teórico 

Os estereótipos referem-se aos traços, atributos ou a um conjunto de crenças que são 

comuns aos grupos (Dimnik e Felton, 2006). A construção de um estereótipo ocorre quando um 

indivíduo utiliza da sua percepção sobre um grupo ou contexto para generalizar julgamentos 

como parte natural de um processo de simplificação para compreender os fenômenos sociais 

(Robbins, 2005). 

Ao condensar as características dos indivíduos ou grupos, a estereotipagem pode ser 

considerada como parte do processo cognitivo necessário à capacidade limitada de lidar com 

dados complexos que permite dar sentido ao intenso fluxo de informações  que os indivíduos 

estão expostos (Dimnik e Felton, 2006). A constituição de estereótipos também está associada 

às heurísticas adotadas pelos indivíduos para simplificar a realidade (Cornacchione, 2014).  

Este processo de simplificação utilizado para formar os estereótipos pode ressaltar 

características de grupos sociais como contadores, advogados, entre outros. O ato de suprimir 

informações, habilidades ou características pode, por vezes, resultar em erro ou em 

generalizações excessivas (Hamilton, 1981), que permitem as pessoas realizarem inferências 

sobre os outros, com base em imagens forjadas ou boatos, sem se basearem em experiências 

válidas (Azevedo et al., 2008). Nessa situação, as imagens criadas sobre as profissões podem 

ressaltar aspectos negativos que tanto influenciam na forma como são retratados pelos meios 



 

 

de comunicação, tais como cinematografia e telenovelas, quanto nas escolhas pelas profissões 

por estudantes. 

Em perspectiva contrária, Oakes et al. (1994) ressalta a visão positiva do estereótipo 

como mecanismo enriquecedor de certas características dos indivíduos, pois os estereótipos 

permitem a identificação de diferentes grupos e contribui para desenvolver crenças que ajudam 

a explicar as profissões, grupos sociais ou comportamento dos indivíduos. Além disso, Ford e 

Tonander (1998) argumentam que o estereótipo tende a manter a integração entre os pares do 

grupo pelo reconhecimento de características semelhantes, o que contribui para elevar a 

autoestima do grupo e, assim, reforçar a identidade social. 

O termo estereótipo tem sido utilizado nas pesquisas em contabilidade para identificar 

como estudantes de cursos preparatórios (Carvalho Júnior, 2015; Hsiao e Casa Nova, 2015), 

acadêmicos de Ciências Contábeis (Leal, 2012) ou a sociedade (Azevedo, 2010) consideram o 

profissional contábil. Também são utilizados para identificar como os ingressantes na carreira 

contábil visualizam as áreas de atuação do profissional (Splitter e Borba, 2014); ou mesmo 

analisam como esse profissional tem sido retratado em telenovelas, músicas, e na 

cinematografia (Dimnik e Felton, 2006; Felton et al., 2008; Albu et al., 2011; Pereira et al., 

2014). 

Ao profissional contábil são identificados dois estereótipos: o contador tradicional e o 

contador moderno ou contemporâneo. O estereótipo do contador tradicional, também chamado 

de beancouter, é predominantemente masculino e apresenta atributos positivos e negativos 

(Fiske e Taylor, 1991). A partir dos trabalhos de Friedman e Lyne (2001), Jeacle (2008), 

Carnegie e Napier (2010), Albu et al. (2011), Silva e Silva (2012) identificaram que ao 

estereótipo do contador tradicional é constituído pelas características positivas, tais como: 

confiante, honesto, cuidadoso com dinheiro, meticuloso e educado; e características negativas: 



 

 

tímido, maçante, chato, sem graça, obcecado por dinheiro, pedante e com problemas de 

comunicação. 

Sob o estereótipo tradicional também está associada a imagem do contador enquanto 

guarda-livros que tanto expressa características negativas, como aborrecido, sem autoridade 

hierárquica, maçante, sem criatividade; quanto positivas aliadas a honestidade e confiança 

(Richardson et al., 2015). O estereótipo do contador tradicional tem como eixo central a 

preocupação com pequenos detalhes, o que induz à concentração em atividade de cunho técnico 

e operacional. Nesta construção social, o contador passa a ser identificado como o indivíduo 

capaz de resolver problemas pontuais, de modo a ser introspectivo, de poucos amigos e, por 

vezes, antissocial. A reprodução deste estereótipo foi reforçada pelas produções cinematografia 

entre as décadas de 1980 e 1990 (Beard, 1994). As primeiras representações de contadores em 

filmes destacavam a sua disciplina, o cumprimento da lei, sendo apontados como indivíduos 

éticos e conservadores. Também apresentavam filhos perfeitos e que, normalmente, 

desenvolveriam atividades consideradas socialmente corretas (Aranya et al., 1978; Beard, 

1994). 

Carnegie e Napier (2010) contrapõem as características do estereótipo do contador 

tradicional ao estereótipo do profissional contábil de negócios, também denominado de 

contador moderno  (Jeacle, 2008) ou contemporâneo (Richardson et al., 2015). O contador 

contemporâneo foi desvinculado da imagem de profissional que executa tarefas rotineiras para 

requerer habilidades analíticas e de julgamento crítico, o que permite alcançar funções 

executivas e de gerência nas organizações (Friedman e Lyne, 2001). Esta transformação é 

decorrente do ambiente social e institucional em que os contabilistas operaram e que demanda 

conhecimento especializado e qualificado. O papel deste novo profissional está associado à 

melhoria no desempenho financeiro das organizações e em serviços de consultoria de alto nível 

(Warren e Parker, 2009).  



 

 

O comportamento ético pode ser considerado o direcionar as características positivas ou 

negativas deste estereótipo na medida em que os conhecimentos das operações internas das 

organizações necessitam o julgamento crítico do contador. Neste aspecto, Richardson et al. 

(2015) apontam que a capacidade do contador de criar e manipular transações complexas e 

difíceis de rastrear é vista como um motivador para a corrupção corporativa. Entre as 

características negativas deste estereótipo pode-se elencar a manipulação de relatórios 

contábeis, fraudes, lavagem de dinheiro e a associação aos escândalos contábeis. Em relação as 

características positivas associadas ao comportamento ético há o cumprimento das funções 

inerentes ao cargo ocupado, o compromisso com o bem público, a autoconfiança e habilidades 

de comunicação, ética, liderança e trabalho em equipe (Richardson et al., 2015). 

Ao estereótipo do contador contemporâneo também é ressaltado as habilidades e 

competências profissionais. Carvalho Júnior (2015) menciona que no International Federation 

of Accoutants (IFAC), em 1977 apresentou as características e habilidades necessárias ao 

profissional contábil reforçando a construção de estereótipos positivos para atender demandas 

de mercado. 

Para o IFAC (2014) o profissional contábil deve estar em contínua evolução de suas 

próprias expectativas, das organizações, mercado financeiro e a sociedade. E os mesmos são 

exigidos algumas habilidades para exercer a profissão como: i) liderança ética e integridade nos 

negócios; ii) equilíbrio na gestão de curto e longo prazo para caixa, liquidez e rentabilidade, e 

sucesso organizacional sustentável; iii) controle sobre a regulamentação, relatórios financeiros, 

necessidades de capital e responsabilidade corporativa; iv) liderança estratégica e suporte do 

negócio aos níveis estratégico e operacional; v) promover e guiar as mudanças e inovação 

organizacional; vi) engajamento e comunicação com investidores, clientes, fornecedores e 

partes interessadas interna ou externamente.  



 

 

O American Institute of Certificate Public Accountants (AICPA) salienta a necessidade 

de habilidades contábeis profissionais dentro do currículo de contabilidade em níveis de 

graduação e pós-graduação. Para o AICPA (2016) as competências são subdivididas em 

funcionais e pessoais. As funcionais são: i) capacidade de desenvolvimento e apresentação de 

relatórios contábeis; ii) Capacidade de pesquisa e comparação de companhias; e iii) Capacidade 

de manusear tecnologias. Relata como habilidades pessoais: i) capacidade de resolução de 

problemas e tomada de decisão; ii) trabalho em equipe; iii) liderança, iv) comunicação, v) 

gestão de projetos e vi) pensamento crítico e estratégico.  

A partir desse trade-off entre o estereótipo tradicional e contemporâneo do profissional 

contábil, a cinematografia pode tanto fortalecer o estereótipo vigente quanto propor novos 

caminhos quanto ao comportamento desses profissionais. Segundo Felton et al. (2008) o 

cineasta pode utilizar a profissão contábil para apresentar o personagem que tem um trabalho 

chato e que leva uma vida sem intercorrências, como pode desenvolver esta imagem a diferentes 

direções, criando situações em que o personagem pode tornar-se um herói ou sucumbir-se à 

tentação e cair em vilania. A partir da imagem pré-estabelecida pelos estereótipos vigentes, a 

cinematografia pode conduzir as características do personagem de forma a ressaltar aspectos 

positivos ou negativos do profissional contábil.  

Neste aspecto, Dimnik e Felton (2006) apontam que o cinema é um dos meios mais 

influentes da cultura moderna e fornecem informações sobre a percepção do público sobre o 

profissional contábil e seu papel social (Beard, 1994). A construção e as alterações dos 

estereótipos, seja pela cinematografia ou por outras formas de mídias visuais ou impressas, está 

inserida na Teoria da Identidade Social e na capacidade cognitiva dos indivíduos se 

identificarem com um grupo (Richardson et al., 2015). Na Teoria da Identidade Social o 

processo de identificação é constituído por três componentes: i) a auto identidade pessoal, 

atrelada a como as pessoas se percebem como seres únicos; ii) a meta de estereótipos, como as 



 

 

pessoas acreditam que são percebidas pelos outros em contextos sociais; e iii) as percepções 

estereotipadas ou identidade social, se referindo a como as pessoas percebem os membros de 

um determinado grupo (Tajfel, 1981).  

A partir dessa classificação pode-se notar que a cinematografia utiliza dos estereótipos 

como instrumento de representação social de modo a dar ênfase sob determinadas 

características. Dimnik e Felton (2006) examinaram 121 produções cinematográficas e 

classificam 41 características, entre cinco estereótipos associados à representação social do 

contador: sonhador, calmo, excêntrico, herói e vilão. Dentre os estereótipos, 23% estavam na 

categoria de vilão, calculista, ganancioso, com destaque para aspectos negativos; e 7% foram 

estereotipados como excêntricos ou neuróticos. Em pelos menos 70% dos filmes o contador foi 

retratado entre os estereótipos mais simpáticos e com destaque para comportamentos assertivos. 

Os achados de Dimnik e Felton (2006) indicaram que a imagem do contador representada nos 

filmes é mais rica e complexa do que aquela encontrada em outras fontes de mídia (Pereira et 

al., 2014).  

3. Aspectos Metodológicos 

No intuito de confrontar os estereótipos e as habilidades representacionais do contador 

na cinematografia americana com as percepções dos estudantes e profissionais brasileiros esta 

pesquisa é considerada descritiva e com caráter qualitativo. A coleta de dados foi realizada por 

meio do questionário disponibilizado na plataforma Google Docs, entre 25 de outubro de 2016 

a 15 de janeiro de 2017 aos estudantes e profissionais contábeis que assistiram ao filme The 

Accountant (2016). O questionário foi publicado na rede de relacionamentos Facebook, em 

grupos de universidade de cursos de Ciências Contábeis, bem como em grupos direcionados a 

pesquisadores, professores e concursos da área de contabilidade no Brasil, sendo foi segregado 

em cinco blocos: i) apresentação do objeto da pesquisa e identificação do termo de 

consentimento livre e esclarecido; ii) apresentação das características representacionais e 



 

 

habilidades dos contadores; iii) identificação de cinco características que estariam associadas 

ao perfil dos respondentes; iv) caracterização dos respondentes; v) checagem se os respondentes 

assistiram ao filme.  

O primeiro bloco do questionário foi utilizado para apresentar a finalidade da pesquisa 

e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a fim de possibilitar a participação, ou não, 

na pesquisa. Foram obtidas 105 respostas válidas sendo segregadas em três grupos de análise: 

i) estudantes de contabilidade, ii) profissionais contábeis e iii) outros respondentes. A Tabela 1 

apresenta a distribuição dos respondentes entre os grupos.  

Tabela 1 – Composição da amostra 
Respondentes Quantidade % Grupos %

Estudantes de Graduação 40 38,10

Estudantes de Pós-gradução 16 15,24

Profissionais Contábeis 12 11,43

Professores de Contabilidade 30 28,57

Formação acadêmica diferenciada 2 1,90

Não informaram formação acadêmica 5 4,76

Total de Respondentes 105 100,00 105 100,00

56 53,33

42 40,00

7 6,67

 
Fonte: dados da pesquisa  

 

Em consonância com os objetivos da pesquisa os respondentes que não identificaram a 

área em que atuavam e com formação acadêmica diferente das Ciências Contábeis não foram 

contemplados neste estudo. Assim, foram excluídos da análise 7 respondentes que 

compreendem 6,67%.  

No segundo bloco foram apresentadas as 41 características representacionais dos 

contadores elencados por Dimnik e Felton (2006); e as 7 habilidades propostas pelo AICPA. 

Dimnik e Felton (2006) analisaram 121 produções cinematográficas americanas do século XX 

e identificam 41 características que compõem o estereótipo dos contadores, desde atributos 

físicos como sendo magro, calvo ou usar óculos, quanto características comportamentais, 

civilizado, inteligente, sortudo ou ambicioso. Enquanto o AICPA (2016) identifica seis 

habilidades necessárias aos estudantes e profissionais contábeis, independente da carreira que 

escolham em ambiente público ou privado. Essas habilidades circundam competências técnicas, 



 

 

atributos ou valores individuais, bem como habilidades relacionadas à compreensão dos 

contextos de negócios internos e externos. Assim, foram elencadas aos respondentes 47 itens 

sobre aspectos que poderiam denotar estereótipo dos contadores.  

Assim, no terceiro bloco do questionário foi solicitado aos respondentes que elencassem 

cinco características que estariam associadas ao seu perfil, enquanto estudante ou profissional 

contábil. As respostas resultaram em um total de 417 observações que foram analisadas 

conforme a Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) proposta por Lefevre e Lefevre (2006). A DSC 

visa identificar a similaridade entre as opiniões ou depoimentos individuais afim de elaborar 

um pensamento coletivo, como se a coletividade fosse o emissor do discurso. A DSC permite 

identificar como os estudantes e profissionais contábeis se visualizam quanto os estereótipos e 

as habilidades do contador tendo como estímulo o filme The Accountant (2016) e as 

características representacionais identificadas por Dimnik e Felton (2006) na cinematografia 

americana e pelo AICPA (2016).  

A análise DSC é uma proposta explícita de reconstituição de um ser ou entidade 

empírica coletiva, opinante na forma de um sujeito de discurso emitido na primeira pessoa do 

singular (Cueva et al., 2012). Quando a coletividade fala na primeira pessoa do singular torna-

se um recurso para viabilizar as próprias representações sociais como fatos coletivos atinentes 

a coletividades qualitativas (de discursos) e quantitativas (de indivíduos) (Lefevre e Lefevre, 

2006). 

A aplicação da técnica do DSC deve seguir os operadores, isto é, o procedimento 

proposto por Alvântara e Vesce (2008): identificação de expressões chave e das ideias centrais, 

a formação das ancoragens; e a construção do DSC em si. Na presente pesquisa realizou-se a 

leitura e transcrição literal das características apontadas pelos respondentes. Foram registradas 

as expressões chave e as ideias principais que permitem identificar e distinguir os sentidos das 

respostas, caracterizada como função discriminadora e classificatória. Dessa forma, as 



 

 

características e habilidades foram classificadas em ordem decrescente de frequência entre o 

grupo de estudantes e profissionais contábeis. Por conseguinte, há a etapa de ancoragem que 

compreende as expressões sintéticas que descrevem as ideologias, os valores e as crenças 

constantes nas respostas individuais ou agrupadas. Dentre as diferentes respostas há elementos 

comuns que delineiam o discurso coletivo, que são as representações sociais que caracterizam 

um determinado grupo. 

Assim, as características e habilidades foram segmentadas entre os aspectos positivos, 

negativos e neutros relacionadas à auto representação apontada pelos respondentes. Esta 

segregação tomou como base a proposta de Richardson et al. (2015) que compilou as 

características do estereótipo contábil e estruturou um quadro de percepções positivas e 

negativas associadas ao contador tradicional e ao contador contemporâneo. O quadro conceitual 

desenvolvido pelos autores é constituído por estereótipos que associam atributos pessoais e 

habilidades do contador, características que são utilizadas no escopo desta pesquisa. 

Destaca-se que algumas características apontadas pelos respondentes do questionário 

foram divergentes da classificação de Richardson et al. (2015). Portanto, optou-se por segregá-

las no subgrupo neutras. Após a segregação das características dos respondentes foi elaborado 

o Discurso do Sujeito Coletivo tendo como base os aspectos positivos e negativos para o grupo 

de estudantes e profissionais contábeis.  

O quarto bloco foi constituído pela caracterização dos respondentes quanto a formação 

e atuação. No quinto bloco foi realizada a checagem se os respondentes assistiram ao filme The 

Accountant. Para tanto, os participantes foram submetidos a cinco questões relacionadas às 

cenas e situações vivenciadas pelo protagonista Christian Wolff (Ben Affleck). Ressalta-se que 

todas as respostas estavam em consonância ao filme e foram validadas.  

 

 



 

 

4. Descrição e Análise dos Dados 

4.1. Análise descritiva das características e habilidades dos contadores 

Os estereótipos formados ou fortalecidos por esta mídia visual podem influenciar a auto 

percepção de estudantes e profissionais contábeis quanto à identificação de características e 

habilidades associadas às atividades do contador. A partir do questionário aplicado a estudantes 

e profissionais contábeis foi solicitado que elencassem cinco características ou habilidades 

associadas as atividades do contador. Na Tabela 2 dispõem-se os aspectos positivos 

autodeclarados pelos respondentes.  

Tabela 2 - Características representacionais e habilidades positivas 
 Estudantes de Contabilidade Fi % Profissionais Contábeis Fi %

1 Prático 18 10,59 Inteligente 13 9,49

2 Inteligente 16 9,41 Ético 11 8,03

3 Proativo 13 7,65 Proativo 11 8,03

4 Ético 13 7,65 Sério 9 6,57

5 Comunicativo 11 6,47 Elaborar relatórios 9 6,57

6 Organizado 10 5,88 Prático 7 5,11

7 Trabalhador 8 4,71 Otimista 7 5,11

8 Habilidade com números 7 4,12 Trabalhador 6 4,38

9 Honesto 7 4,12 Comunicativo 6 4,38

10 Responsável 7 4,12 Atencioso 5 3,65

11 Uso de tecnologias 6 3,53 Uso de tecnologias 5 3,65

12 Líder 6 3,53 Certificado Profissional 4 2,92

13 Otimista 5 2,94 Estudioso 4 2,92

14 Sério 5 2,94 Líder 4 2,92

15 Trabalho em equipe 4 2,35 Bondoso 3 2,19

16 Certificado Profissional 4 2,35 Trabalho em equipe 3 2,19

17 Elaborar relatórios 4 2,35 Criativo 3 2,19

18 Zeloso 4 2,35 Organizado 3 2,19

19 Ambicioso 3 1,76 Gestão de projetos 3 2,19

20 Bom senso de humor 3 1,76 Habilidoso 3 2,19

21 Estudioso 3 1,76 Determinado 3 2,19

22 Crítico 3 1,76 Atualizado 2 1,46

23 Atencioso 3 1,76 Calmo 2 1,46

24 Formal 2 1,18 Formal 2 1,46

25 Capacidade de solucionar problemas 2 1,18 Responsável 2 1,46

26 Calmo 1 0,59 Crítico 2 1,46

27 Conservador 1 0,59 Executa tarefas 2 1,46

28 Rápido 1 0,59 Simpático 1 0,73

29 Humilde 1 0,73

30 Moderado 1 0,73

Total 170 100,00 Total 137 100,00

Nota. As expressões destacas em itálico e sublinhadas correspondem às habilidades elencadas pelos respondentes.  

Fonte: dados da pesquisa 



 

 

 

Entre as três palavras mais recorrentes para ambos os grupos de respondentes tem-se a 

inteligência (2ª colocação entre estudantes e 1ª colocação entre profissionais); ética (4ª para 

estudantes e 2ª para profissionais); e proativo (3ª para estudantes e profissionais). A expressão 

inteligência é inerente tanto ao estereótipo do contador tradicional ao ser meticuloso no 

desempenho de suas funções específicas e operacionais; quanto ao estereótipo do contador 

contemporâneo ao alcançar patamares elevados nas organizações devido ao conhecimento 

especializado e qualificado.  

A expressão ética é apontada por Richardson et al.(2015) como direcionador do 

estereótipo contemporâneo e permite tanto analisar pela perspectiva positiva quanto negativa 

sobre as ações desempenhadas pelo contador. O julgamento crítico e o conhecimento 

especializado que permite criar ou manipular transações, e que sejam difíceis de rastrear 

colocam em análise o comportamento ético do profissional. Dessa forma, ao optar por ações 

que promovam a corrupção corporativa, a lavagem de dinheiro ou a fraudes, os estereótipos 

apontam para características negativas. Em contraposição, o cuidado com o bem público e, até 

mesmo, as denúncias realizadas pelos contadores contra atitudes corrupção tendem a ressaltar 

aspectos positivos deste comportamento. 

A expressão proatividade, por sua vez, é inerente ao estereótipo contemporâneo já que 

o estereótipo atrelado à imagem de guarda-livros tende a ser introspectivo e focado em 

atividades de cunho técnico e operacional. Ressalta-se que a características prático foi a mais 

recorrente entre o grupo de estudantes de contabilidade, sendo classificada em sexta posição 

pelos profissionais contábeis. Essa característica pode estar associada a ambos estereótipos uma 

vez que compete ao desenvolvimento das funções contábeis com eficiência e rapidez.  

Entre as habilidades apontadas pelo AICPA (2016) como necessárias ao profissional 

contábil, ambos os grupos indicaram cinco habilidades como associadas a cada perfil. Destas, 

quatro características foram semelhantes entre os grupos, em diferentes classificações, sendo 



 

 

comunicação, uso de tecnologias, liderança, capacidade de elaborar relatórios. Enquanto a 

gestão de projetos foi recorrente somente entre os profissionais contábeis, e a capacidade de 

solucionar problemas somente aos estudantes.  

Entre o grupo de estudantes a habilidade de comunicação foi a única recorrente entre as 

dez palavras que os autos representam. Enquanto aos profissionais contábeis a comunicação foi 

a nona palavra mais recorrente, e a habilidade de elaborar relatórios foi classificada na quarta 

posição. Segundo o AICPA (2016) a comunicação é essencial para a realização do trabalho em 

equipe e está ligada às habilidades pessoais, de forma a proporcionar o relacionamento com os 

demais grupos e a facilidade de aprendizagem individual. A realização de relatórios contábeis 

está associada ao escopo das competências funcionais do profissional, ao estar associada à 

capacidade técnica, de executar análise crítica, avaliar e fornecer dados, desenvolver, analisar 

e implementar sistemas de informação contábil e de controle gerencial (AICPA, 2015).  

Em relação às características com menor frequência, referenciadas por apenas um 

respondente, tem-se a calma, o conservadorismo e a rapidez para o grupo de estudantes. Entre 

os profissionais contábeis as características simpatia, humildade e moderação foram menos 

referenciadas. O conservadorismo, a calma e a humildade estão associadas ao estereótipo do 

contador tradicional e à imagem do guarda-livros. A simpatia, rapidez, e a moderação podem 

ser associadas ao perfil do contador contemporâneo e ao comportamento criativo, amigável e 

engraçado.  

A partir das características referenciadas pelos respondentes também foram segregadas 

aqueles que ressaltam aspectos negativos, como pode ser verificado na Tabela 3. 

  



 

 

Tabela 3 - Características representacionais e habilidades negativas 
Estudantes de Contabilidade Fi % Profissionais Contábeis Fi %

1 Ansioso 10 43,48 Ansioso 3 30,00

2 Nerd 2 8,70 Desiludido 1 10,00

3 Sem vida social 2 8,70 Dificuldade em trabalhar em equipe 1 10,00

4 Tímido 2 8,70 Folgado 1 10,00

5 Anti social 1 4,35 Ganancioso 1 10,00

6 Antiquado 1 4,35 Pouca comunicação 1 10,00

7 Dificuldade de falar em público 1 4,35 Pouco sociável 1 10,00

8 Ganancioso 1 4,35 Trabalha individualmente 1 10,00

9 Reservado 1 4,35

10 Dificuldade de trabalhar em equipe 1 4,35

11 Trabalha individualmente 1 4,35

Total 23 100,00 Total 10 100,00

Fonte: dados da pesquisa 
 

Nota-se que tanto estudantes quanto profissionais contábeis se autodeclararam ansiosos, 

sendo classificada como característica negativa para o desenvolvimento da profissão. Para os 

estudantes o sentimento de ansiedade foi autodeclarado por 10 respondentes, enquanto aos 

profissionais 3 o fizeram. Atenta-se para a influência desta característica no desempenho das 

atividades do estudante, principalmente pela associação à sem vida social, tímido e antissocial. 

Esses atributos destoam no comportamento esperado do contador contemporâneo, o que 

permite questionar as causas da ansiedade e seu reflexo no desempenho acadêmico e 

profissional.  

A ausência da habilidade de comunicação referenciada pelos estudantes como 

dificuldade de falar em público, e pelos profissionais como pouca comunicação foi presente em 

apenas um respondente em cada uma das situações. Ressalta-se que esta característica é 

apontada pelo AICPA (2016) como fundamental ao profissional contábil. Verifica-se também 

que a capacidade de se comunicar não é referenciada ao estereótipo de contador tradicional, já 

que sua função é centrada e executar tarefas. A medida  que o estereótipo do contador assume 

as funções de gerência e executiva, a comunicação e trabalho em equipe tornam-se essenciais 

(Richardson et al., 2015).. Desse modo, o perfil do contador contemporâneo incorpora esses 

atributos e molda a nova imagem do profissional.  

 



 

 

4.2. Construção do Discurso do Sujeito Coletivo 

A partir das subdivisões das características representacionais e as habilidades positivas 

e negativas dos contadores entre os grupos de Estudantes de Contabilidade e Profissionais 

Contábeis foram construídos discursos sínteses ou DSCs. Os discursos foram elaborados na 

primeira pessoa do singular, com um número variante de participantes, em que o pensamento 

do grupo ou da coletividade passa a existir como se fosse um discurso individual. Para facilitar 

a compreensão, as discussões e os resultados da pesquisa têm como base as respostas dos 

sujeitos da pesquisa apresentadas na forma de DSC e estão organizados conforme os grupos em 

relação a questão respondida do questionário sobre o filme. Neste artigo, são apresentados os 

discursos relevantes, conforme proposta da metodologia aplicada. 

A estrutura da pergunta permitiu que os sujeitos se comparassem com o filme para 

verificar os estereótipos e as habilidades representacionais do contador como se visualizam, ou 

seja, as percepções reais de estudantes de graduação e pós-graduação confrontados com os 

professores de contabilidade e profissionais contábeis. Dessa forma, cada sujeito se auto analisa 

e busca filtros mentais para verificar, no presente, quais estereótipos e as habilidades possuíam 

comparados ao filme. Isto permitiu o resgate do entrosamento social do que estas pessoas 

sabiam e pensavam a respeito estereótipos e as habilidades representacionais do profissional 

contábil. Cada DSC reúne diferentes conteúdos e argumentos que compõem uma mesma 

divisão, ou uma opinião que foi partilhada por um conjunto de pessoas, e os resultados são 

admiráveis. No Quadro 1 são apresentados os estereótipos e habilidades positivos para o grupo 

de Estudantes de Contabilidade (DSC1).  

  



 

 

Quadro 1 – Discurso Social Coletivo dos estereótipos e habilidades positivas para 

estudantes de Contabilidade 
DSC1- Grupo Geral Estudantes de Contabilidade (Positivos) 

Fazendo comparação com filme nós estudantes de graduação e pós-graduação conseguimos verificar que somos 

proativos, práticos, inteligentes e éticos conforme as exigências da profissão contábil pois a nossa profissão 

demanda que sejamos rápidos e capacitados para solucionar problemas usando tecnologias e tenhamos 

habilidades com números para elaborar relatórios.   

 

As nossas demonstrações contábeis devem ser assinadas por profissionais certificados e para desenvolver o 

nosso papel temos que ser líderes e comunicativos e zelosos ao salvaguardar as informações contábeis de uma 

organização.  

 

Nos contadores devemos ser responsáveis, organizados, sérios e conservadores na execução de nossas 

atividades contábeis e ao mesmo tempo otimistas calmos, atenciosos, formal e bem-humorado para lidar com 

nossos clientes. 

 

Ao trabalhar em equipe sempre devemos priorizar a honestidade da profissão, estudar as atividades da área e 

não deixar de ser um trabalhador crítico e ambicioso conforme a necessidade do dia-a-dia. 

Fonte: dados da pesquisa 

A análise do DSC1 evidencia a percepção dos estudantes de contabilidade ao encadear 

sobre os aspectos positivos e a conduta dos profissionais, que, ao transcorrer os temas 

problematizados, confere consistência e coesão às representações do ambiente da profissão 

contábil. Pode ser observado no discurso ... E a nossa profissão demanda que sejamos rápidos 

e capacitados para solucionar problemas usando tecnologias e tenhamos habilidades com 

números para elaborar relatórios. ... Ao trabalhar em equipe sempre deverá priorizar a 

honestidade dessa profissão, estudos sobre atividades, não deixando de ser um trabalhador 

crítico e ambicioso conforme a necessidade do dia-a-dia. Conforme esse discurso verifica-se 

que se encontra em conformidade com o AICPA (2016) em relação aos aspectos funcionais 

como a capacidade de desenvolvimento e apresentação de relatórios contábeis; ii) Capacidade 

de manusear tecnologias. Em relação, as habilidades pessoais são: i) capacidade de resolução 

de problemas e tomada de decisão; ii) trabalho em equipe; e iii) pensamento crítico e 

estratégico. Evidente também é o compromisso ético com a profissão e com os usuários da 

informação contábil ... éticos conforme as exigências da profissão contábil, ... priorizar a 



 

 

honestidade dessa profissão .... Em que esse achado se encontra ao contrário em aspectos 

negativos para (Richardson et al., 2015), pois os autores ressaltam a dimensão ética da profissão 

entre os aspectos negativos, e os sujeitos estão preocupados com aparências éticas positivas.  

No Quadro 2 estão dispostos os estereótipos e habilidades negativos do grupo de 

Estudantes de Contabilidade (DSC 2).  

Quadro 2 - Discurso Social Coletivo dos estereótipos e habilidades negativas para 

estudantes de Contabilidade 
DSC 2- Grupo Geral Estudantes de Contabilidade (Negativos) 

Fazendo comparação com filme nós estudantes de graduação e pós-graduação conseguimos verificar que somos 

muitos ansiosos, temos dificuldade de falar em público e trabalhar em equipe e, consequentemente, acabamos 

sendo antissociais, antiquado e não estabelecendo uma vida social tornando cada vez mais reservados, tímidos 

e priorizando o trabalho individual, nos tornando cada vez mais nerd e gananciosos por dinheiro.  

Fonte: dados da pesquisa 

Ao analisar as ideias centrais dos DSC 2, obtém-se a intensidade e a amplitude com que 

as opiniões, crenças, valores se inserem nas práticas profissionais e representam o pensamento 

coletivo no campo social pesquisado. Os sujeitos apontaram aspectos negativos em relação ao 

estereótipo do contador tradicional versus ao contador moderno. Como estabelecidos aos 

achados de Friedman e Lyne (2001), Jeacle (2008), Carnegie e Napier (2010), Albu et al. 

(2011), Silva e Silva (2012) identificaram que ao estereótipo do contador tradicional é 

constituído pelas características negativas: tímido, maçante, chato, sem graça, obcecado por 

dinheiro, pedante e com problemas de comunicação. Nota-se que os sujeitos analisados pela 

DSC apresentam estereótipos do contador tradicional como descrito nesta fala ... temos 

dificuldade de falar em público e trabalhar em equipe e consequentemente acabamos sendo 

anti social, antiquado e não estabelecendo uma vida social tornando cada vez mais reservados, 

tímidos e priorizando o trabalho individual ....  

Na visão do contador moderno ou contemporâneo Carnegie e Napier (2010), Jeacle 

(2008), os atributos negativos dos contadores por serem chatos, não criativos e não comerciais, 

bajuladores, flexíveis em excesso, oportunistas e com desvio de caráter. Em relação ao 



 

 

estereótipo do contador moderno observa-se no seguinte discurso ... E com isso tornamos cada 

vez mais nerd e gananciosos por dinheiro. 

O Quadro 3 apresenta os estereótipos e habilidades positivas para o grupo de 

Profissionais Contábeis (DSC 3).   

Quadro 3 - Discurso Social Coletivo dos estereótipos e habilidades positivas para 

profissionais de Contabilidade 
DSC 3- Grupo Geral Profissionais Contábeis (Positivos) 

Fazendo comparação com filme nós professores e profissionais contábeis consideramos inteligentes, estudiosos, 

criativos e atualizados como a profissão exige. Além disso, demostramos ser éticos e moderados ao cumprir à 

execução das tarefas do dia-a-dia.  

 

Ao elaborar relatórios temos que possuir habilidade com o uso de tecnologias para uma boa gestão de projetos 

sendo práticos e organizados conforme a exigências da certificação profissional sendo que para execução de 

nossas atividades temos que ser determinados, bondosos, simpáticos e humildes ao lidar com clientes ou 

estudantes.  

Somos responsáveis pela comunicação e liderança ao dar cumprimento dos trabalhos em equipes e temos que 

passar uma imagem que somos trabalhadores formais, atenciosos e sérios na atividade contábil, uma vez que a 

profissão exige que sejamos otimistas, críticos e proativos e calmos.  

Fonte: dados da pesquisa 

A análise do DSC resgata as representações sociais contidas nos depoimentos dos 

respondentes professores e profissionais contábeis. Encontra-se em consonância às habilidades 

apontadas pelo AICPA (2016) como requeridas ao profissional contábil no desempenho de suas 

funções: i) capacidade de desenvolvimento e apresentação de relatórios contábeis; ii) 

Capacidade de pesquisa e comparação de companhias; e iii) Capacidade de manusear 

tecnologias. Em relação, as habilidades pessoais são: i) capacidade de resolução de problemas 

e tomada de decisão; ii) trabalho em equipe; iii) liderança, iv) comunicação, v) gestão de 

projetos e vi) pensamento crítico e estratégico. O Discurso que destaca esses elementos são ... 

Ao elaborar relatórios temos que possuir habilidade com o uso de tecnologias para uma boa 

gestão de projetos sendo prático e organizado conforme a exigências da certificação 

profissional.  



 

 

Conforme o DSC dos professores e profissionais contábeis, os estão associado as 

funções executivas e de gerencia (Friedman e Lyne, 2001) e conforme as respostas dos sujeitos 

é possível verificar ... E não esquecendo que somos responsáveis pela comunicação e liderança 

ao dar cumprimento dos trabalhos em equipes. Temos que passar uma imagem que somos 

trabalhadores formais, atenciosos e sérios na atividade contábil .... 

O Quadro 4, por sua vez, dispõe os estereótipos e habilidades negativas elencadas pelos 

profissionais contábeis (DSC 4). 

Quadro 4 - Discurso Social Coletivo dos estereótipos e habilidades negativas para profissionais 

de Contabilidade 
DSC 4- Grupo Geral Profissionais Contábeis (Negativos) 

Fazendo comparação com filme nós professores e profissionais contábeis estamos com muita ansiedade e 

folgados, pois a profissão exige algo que não temos por estarmos desiludidos, preferimos trabalhar de forma 

individual por ter dificuldade de executar atividades em equipe temos pouca comunicação, e assim tornando 

gananciosos e pouco sociável. 

Fonte: dados da pesquisa 

O DSC 4 apresenta resultados similares ao discurso gerado pelos Estudantes de 

Contabilidade (DSC 2), pois os sujeitos assinalaram aspectos negativos em relação ao 

estereótipo do contador tradicional versus ao contador moderno. Como nota-se no seguinte 

discurso: ... preferimos trabalhar de forma individual por ter dificuldade de executar atividades 

em equipe temos pouca comunicação, e assim tornando gananciosos e pouco sociável ... 

Em outros termos, a abordagem DSC se mostrou um instrumento metodológico 

satisfatório pois apresentou os aspectos coletivos ou sociais construídos pelos sujeitos 

participantes da pesquisa sob estereótipos e habilidades positivos e negativos do contador a 

partir do filme The Accountant.  Com a DSC foi possui verificar como esses grupos pensam, 

em relação as suas percepções reais dos estereótipos e habilidades positivas e negativas do 

contador conforme a sua convivência ou da realidade do trabalho executado. 

 

 



 

 

5. Considerações Finais 

A estereotipagem representa a construção de imagens, características, concepções de 

identidade social, profissional e cognitiva sobre como os indivíduos ou grupos se percebem 

entre si. A cinematografia, por sua vez, consiste em representar tais características por meio de 

filmes. E por meio dos filmes, a sociedade pode estabelecer relações entre os estereótipos 

apresentados na cinematografia e a realidade do profissional. A literatura relativa aos 

estereótipos representados pela cinematografia sobre o profissional contábil apresenta dois 

polos extremos, por um lado, características representacionais positivas e de outro lado, as 

características representacionais negativas. Tomando em consideração este posicionamento 

teórico, relativos aos estereótipos e habilidades do profissional contábil, este artigo teve como 

objetivo confrontar os estereótipos e as habilidades representacionais do contador na 

cinematografia americana com as percepções reais de estudantes e profissionais brasileiros. 

Para o efeito, foram aplicados questionário a estudantes e profissionais contábeis. A análise dos 

dados foi subdividida em duas partes, designadamente, a análise descritiva das características 

e habilidades dos contadores e a análise do Discurso do Sujeito Coletivo. 

A análise descritiva das características e habilidades dos contadores subdividiu-se em 

duas partes, o primeiro grupo relativo as características e habilidades positivas e o segundo 

grupo, as características e habilidades negativas. Observou-se, para ambos grupos de 

respondentes, como positivas e mais frequentes, as características: de inteligência, o 

comportamento ético e a proatividade. Já em termos de habilidades, os estudantes declararam 

como sendo mais frequente a habilidade de comunicação, enquanto os profissionais a 

habilidade de elaborar relatórios. Relativamente as características positivas com menor 

frequência, os estudantes referenciaram a calma, o conservadorismo e a rapidez. Por sua vez, 

os profissionais contábeis, elegeram como características menos frequentes a simpatia, a 



 

 

humildade e a moderação. No que diz respeito às características negativas, os dois grupos de 

respondentes elegeram a ansiedade.  

A análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) permitiu identificar a similaridade 

entre as opiniões dos respondentes, tendo sido elaborado um pensamento coletivo. Esta análise, 

subdividiu-se em quatro partes, tendo sido construídos discursos coletivos de características e 

habilidades positivas e negativas para cada grupo de respondentes, nomeadamente, DSC 1- 

Grupo Geral Estudantes de Contabilidade (Positivos), DSC 2-Grupo Geral Estudantes de 

Contabilidade (Negativos), DSC 3- Grupo Geral Profissionais Contábeis (Positivos) e DSC 4- 

Grupo Geral Profissionais Contábeis (Negativos). O DSC1 exprime um discurso coletivo, 

segundo o qual, aos estudantes exigiu-se a capacidade de rapidez, de solução de problemas, 

utilização de tecnologias, elaboração de relatórios, trabalho em equipe, honestidade, espirito 

crítico e de ambição. O DSC2 exterioriza um discurso coletivo, segundo o qual, os estudantes 

percebem suas dificuldades em falar ao público, trabalhar em equipe, ser antissocial e 

antiquado, nerd e gananciosos. O DSC3 evidencia-se que os profissionais contábeis devem 

possuir capacidade de elaborar relatórios, uso de tecnologias, de gestão de projetos e 

certificação profissional, liderança, trabalho em equipe atenciosos e sérios. O DSC4, coloca que 

os profissionais contábeis, preferem trabalhar individualmente, são pouco comunicáveis, 

ganancioso e pouco sociáveis.  

O trabalho permitiu a construção do discurso coletivo sobre os estereótipos e as 

habilidades representacionais do contador na cinematografia americana na perspectiva de 

estudantes e profissionais contábeis brasileiros. Com os resultados alcançados, os estudantes, 

professores, profissionais e órgãos reguladores, tem à disposição um instrumento teórico, que 

busca conscientizar sobre a formação da personalidade profissional do contador moderno, que 

consistentemente, procura responder as exigências contingentes da profissão no mercado e na 

sociedade. 



 

 

As limitações do estudo predem-se com a amostra, que consistiu em 105 questionários 

respondidos eletronicamente, da metodologia e do filme utilizado. Estes resultados devem ser 

compreendidos considerando estes aspectos. Futuras pesquisas podem considerar amostras 

maiores, utilizando segmentos regionais, outras metodologias de análise e outras fontes de 

representação de estereótipos. 
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