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“O primeiro problema, terrivelmente comprometedor, é 

aceitar que dar aula copiada seria uma profissão, ou seja, a 

de professor. Enquanto professor e aula copiada forem 

sinônimos, está garantida a mediocridade, além de ser uma 

das táticas mais eficientes de manter as perversidades 

econômicas e sociais do sistema, já que não se estabelece 

o nível necessário de competência para se combater a 

pobreza política.” (Pedro Demo) 



 

 

 

Colle, F. E. S. (2018). Avaliação docente à luz de Pierre Bourdieu: Formação continuada dos 

professores do curso de Ciências Contábeis. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná, Paraná, Brasil.  

 

RESUMO 

 

Como crítica à dissimulação vigente no processo de autoavaliação institucional que integra o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), este estudo objetivou 

compreender como se constitui um processo de avaliação docente para formação continuada 

dos professores do Curso de Ciências Contábeis à luz da abordagem teórica bourdiana 

(Bourdieu 1989; 1990a; 2001; 2004; 2007; 2008; 2015a, b), dado o interesse inerentemente 

político de discutir sobre a necessidade de resgatar o viés formativo da avaliação do SINAES, 

conforme proposto inicialmente pela Comissão Especial da Avaliação Educação Superior 

(CEA), constituindo-se como um dos caminhos para isso o processo de avaliação do docente 

pelo discente e a autoavaliação docente. O estudo foi orientado pelo paradigma crítico-

interpretativo e delineado por um estudo de caso em profundidade de natureza qualitativa, 

realizado na Universidade Partenon, onde foram realizadas entrevistas com os docentes e 

discentes, observação participante, e aplicação de questionários de avaliação do docente pelo 

discente e autoavaliação docente e obtidas evidências de fontes documentais. A análise 

primou pela multitriangulação de dados e cumprimento dos critérios de avaliação da pesquisa, 

com abordagens de análises que contemplam a análise crítica à luz do aparato teórico 

bourdiano, visando a mudanças nas relações e práticas sociais (Orlikowski & Baroudi, 1991), 

a partir do questionamento e desconstrução de suposições assumidas inerentes ao status quo 

(Hull, 1997). Quanto à lógica da prática dos discentes de Ciências Contábeis, foi possível 

constatar que aspectos relacionados à escolha do curso, autoeliminação (evasão) universitária, 

baixo gosto pela leitura, o desejo desenfreado pelo domínio da prática (real) da técnica 

contábil, bem como à lógica da prática que move o trabalho autônomo dos docentes, a 

prevalência da meritocracia na ação docente, o endeusamento da pesquisa por parte dos 

docentes e as práticas de avaliação docimológica e metodologias de ensino utilizadas, tem sua 

origem explicada a partir do habitus, doxa e illusio que regem o processo de socialização 

primária e secundária desses agentes e nas estruturas que moldam o jogo no campo de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon.  Além disso, foi notável o quanto o estado e 

seus mandatários, sob os moldes de uma violência simbólica esplendorosa, delimitam o 

destino social dos discentes (futuros) contadores, e primam pelo mantimento da 

desvalorização da profissão docente, secundarização do ensino e deprofissionalização 

docente, ao determinarem as identidades profissionais destes agentes por meio dos seus 

arrolamentos legais, que, ao dissimularem seus reais interesses, acabam por cercear o direito 

destes de emancipação para transformação do neoliberalismo desenfreado na Educação em 

Contabilidade. Esse foi o desejo que motivou a proposta de construção e análise dos 

instrumentos de avaliação do docente pelo discente, com vistas à identificação das 

necessidades formativas dos docentes, pois um processo de avaliação para formação 

continuada dos professores de Ciências Contábeis se constitui a partir da busca pelo 

conhecimento de verdades mais profundas que possibilitem o questionamento das estruturas, 

classificações e fundamentos dóxicos, pois é a tomada de consciência que traz a possibilidade 

de transformações e a ação política propriamente dita. Como lâmpada para os pés, a formação 

dos professores de contabilidade iluminará os caminhos para além da crítica reprodutivista, 

proporcionando sendas iluminadas para se seguir avante... rumo a uma pátria verdadeiramente 

educadora! 
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COLLE, F. E. S. (2018). Teacher evaluation in light of Pierre Bourdieu theory: the 

continuing formation of professors from the course of Accounting Sciences. Master Thesis, 

State University of the West of Paraná, Paraná, Brasil. 

 

ABSTRACT 

 

As a critique of the current concealment in the institutional self-assessment process that 

integrates the National System for the Evaluation of Higher Education (SINAES), this study 

aimed to understand how a process of teachers’ evaluation for the continuing formation of 

professors from the Course of Accounting Sciences is constituted in light of the theoretical 

Bourdian approach (Bourdieu 1989; 1990a; 2001; 2004; 2007; 2008; 2015a, b). The study 

was guided by the critical interpretative paradigm and designed as an in-depth case study of 

qualitative approach. It was carried out at the Parthenon University, where interviews were 

conducted with teachers and students, there was participant observation, application of 

Teacher Evaluation by the Students and Teachers Self-evaluation questionnaires and obtained 

evidences from documentary sources. The analysis was based on the multi-triangulation of 

data and the fulfillment of the research evaluation criteria, with approaches that cover the 

critical analysis in the light of the Bourdian theoretical apparatus, aiming at changes in social 

relations and practices (Orlikowski & Baroudi, 1991), from the questioning and 

deconstruction of assumptions inherent to the status quo (Hull, 1997). As for the logic of the 

practice of the accounting students, it was possible to verify that aspects related to the choice 

of course, university dropout, low interest in reading, unrestrained desire for mastery of the 

(actual) accounting technique practice, as well as the logic of the practice that moves the 

autonomous work of professors, the prevalence of meritocracy in teaching activities, the 

deification of research by professors and the practices of docimologic evaluation and teaching 

methodologies used, has its origin explained by the habitus, doxa and illusio that govern the 

process of primary and secondary socialization of these agents and in the structures that shape 

the game in the field of Accounting Sciences of the Parthenon University. In addition, it was 

remarkable how much the state and its representatives, in the form of a splendorous symbolic 

violence, delimit the social destiny of the students (accountants to be), and emphasize the 

maintenance of the underappreciation of teachers and the downgrading of teaching profession, 

by determining the professional identities of these agents through their legal codes, which, by 

disguising their real interests, end up curtailing their right of emancipation for transforming 

unbridled neoliberalism into Accounting Education. This was the wish that motivated the 

proposal for the construction and analysis of the instruments of teachers' evaluation by the 

students, aiming to identify the training needs of the professors, as an evaluation process for 

the continuing education of the Accounting Sciences teachers is constituted by the search of 

knowledge of deeper evidences that allow questioning the structures, classifications and doxic 

foundations, since it is the comprehension that brings the possibility of the transformation and 

the political action itself. As a light bulb for the feet, the training of Accounting professors 

shall illuminate paths beyond reproducibility, providing enlightened ways to move on... 

towards a truly educating homeland! 

 

Palavras-chave: Symbolic Violence; Continuing Formation; Teachers’ Evaluation; SINAES 

Self-assessment; Higher Education in Accounting Sciences; Standing Evaluation Committee. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A abordagem bourdiana, como princípio gerador dos elementos necessários para se 

trazer à luz o conhecimento sobre os mecanismos de reprodução amálgamas às relações de 

poder, é apresentada como um dos caminhos que as Comissões Próprias de Avaliação 

(CPA’s, de ora em diante)  institucionais podem seguir para superação das deficiências 

historicamente constituídas na formação de professores, do neoliberalismo desenfreado na 

educação contábil e na reapropriação de poder sobre a construção e avaliação das identidades 

dos docentes e dos (futuros) contadores. Sendo a CPA, a base formal para apresentação, 

discussão, reflexão e construção de elementos que subsidiam e subsidiarão a prática complexa 

da docência, por meio da utilização de ferramentas como a avaliação do docente pelo 

discente, será possível a legitimação de um processo avaliativo que contemple os elementos 

necessários para a transformação da realidade educacional vigente. 

Assume-se a possibilidade de transformação da realidade educacional vigente a partir 

da teoria bourdiana, ao considerar que, em sua extensa obra, Bourdieu deixa clara sua posição 

de revelação da dissimulação de ações e relações que assumem a posição de mecanismo de 

reprodução social, sob uma característica latente de neutralidade. Essa posição, por sua vez, 

está presente na dedicação do autor em fundamentar uma teoria da violência simbólica, 

voltada a apresentar as falhas e os esquemas classificatórios da operação e reprodução do 

sistema educacional com vistas a transformá-las, aspecto que, inclusive, foi pouco difundido e 

desprezado da obra “a reprodução”.  

Algumas das obras que permitiram tal posicionamento foram: Bourdieu (1989, 1990a, 

1991, 1993, 1996, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2015a, 2015b) e também estudos 

posteriores que discutem ricamente sobre a essência da teoria bourdiana acerca da 

possibilidade de transformação social a partir da revelação das relações de poder, como, por 

exemplo, os estudos de: Pereira (1997); Catani, Catani e Pereira (2001); Almeida (2005); 

Calhoun (2006); Brandão (2010); Medeiros (2013); Valle (2013); Almeida, Perosa e Ernica 

(2015); Nogueira e Nogueira (2015); Miguel (2015); Alves (2015/2016); Jourdain e Naulin 

(2017). 

O processo de violência simbólica difere-se da violência evidente, pois, enquanto a 

segunda é coletivamente reprovada e suscetível de provocar uma contrarresposta ou fuga da 

vítima, a violência simbólica é branda, invisível, não reconhecida como tal, é naturalizada e 

dissimulada, pois a única maneira de estabelecer relações de dominação é com a utilização de 

estratégias que não revelem sua verdadeira natureza (Bourdieu, 1990a). Por exemplo, a 
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pedagogia do ensino superior aparece objetivamente como uma pedagogia “para o despertar” 

por meio de técnicas emancipatórias em uma tradição pedagógica que se dirige por trás das 

ideias inquestionáveis da igualdade e universalidade aos educandos (Bourdieu, 2015a). 

Uma vez proclamados os ideais democráticos da sociedade, essa equidade formal faz 

com que os conteúdos, métodos e técnicas de ensino e de avaliação ignorem as desigualdades 

culturais entre os indivíduos das diferentes classes sociais (Bourdieu & Passeron, 2014; 

Bourdieu, 2015a), sendo uma das maneiras pelas quais o sistema educacional tende a 

produzir, pela dissimulação da verdade objetiva do seu funcionamento, a justificação 

ideológica da ordem que ele reproduz por seu funcionamento (Bourdieu & Passeron, 2014).  

Novamente, a discussão paira sobre o sistema educacional em uma abordagem de 

revelação dos mecanismos de legitimação e dominação que estão presentes no campo 

universitário (CUNI), pois a conscientização para libertação torna-se foco para superação do 

princípio da não consciência, que é a base fundamental para ocorrência da reprodução, visto 

que o princípio do conhecimento é a condição primária para a transformação social (Almeida, 

2005). É nesse sentido, de revelação dos mecanismos de reprodução amálgamas às relações 

de poder, que a avaliação como instrumento de poder pode trazer luz à realidade social sobre 

a formação inicial e continuada dos professores e sobre a formação dos (futuros) contadores, 

para melhor denunciá-la e transformá-la e constitui-se, portanto, como premissa para essa 

transformação. 

A formação dos professores, nos moldes vigentes, constitui-se como um processo de 

reprodução arbitrário, em um modelo de formação homogênea, baseado na repetição dos 

procedimentos executados por seus mestres, levando-os à ilusão de que são profissionais 

emancipados e emancipadores, reflexivos e críticos, advindas da também ilusão da autonomia 

do trabalho pedagógico (Alves, 2015/2016). 

Da mesma forma, o processo de construção de avaliação das identidades dos 

professores e dos (futuros) contadores é arbitrariamente imposto pelo estado e seus 

mandatários que, sob os moldes de uma violência simbólica esplendorosa, leva-nos a 

questionamentos acerca da existência da educação contábil real, propriamente dita, que na 

ótica curricular pode não passar de um treinamento para aquisição de competências contábeis, 

já que o domínio dos conhecimentos técnicos passa a ser suficiente, também, na formação dos 

professores da área. 

A desoficialização do ensino e a ênfase utilitarista de educação contábil, pautadas em 

uma ótica neoliberal, tornam-se quesitos para a formação do contador que, numa aparência de 

neutralidade, da realidade social historicamente constituída  na formação dos professores e na 
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formação do contador, acaba por ser o princípio gerador e unificador das práticas e ideologias 

que legitimam as causas de dominação na educação em contabilidade, já que é natural o 

contador ser visto como principal agente gerador e propagador da linguagem dos negócios. 

Além disso, há a perícia do aparato legal na dissimulação da imperícia do estado 

avaliador ou de controle que propaga um sistema avaliativo do ensino superior pautado na 

consideração da autonomia e especificidades das universidades, mas que atua em uma 

abordagem voltada à geração de índices e rankings, com vistas ao cumprimento dos próprios 

interesses. Este estudo apresenta o interesse inerentemente político de discutir sobre a 

necessidade do resgate do viés formativo da avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), conforme proposto pela Comissão Especial de Avaliação 

(CEA) inicialmente, como forma de superação das amarras neoliberais que regem as políticas 

públicas educacionais. 

É neste contexto, sobre a necessidade de conscientização para libertação da 

legitimidade das práticas pelas quais o poder se manifesta (Almeida, 2005; Calhoun, 2006), 

que as CPA’s institucionais constituem-se como a base formal, para o resgate do viés 

formativo da avaliação institucional, para superação do problema da formação dos professores 

e na reapropriação do poder dos docentes e (futuros) contadores na construção e avaliação de 

suas próprias identidades, com vistas à geração de uma contraforça intelectual (Cooper & 

Coulson, 2013) e dos impasses e movimentações que possibilitem a negociação e 

reformulação das políticas públicas (Gatti, 2008) para transformação da realidade educacional 

arbitrariamente imposta pelo Estado e seus mandatários. 

Sendo o professor o principal agente na inculcação da cultura, por meio de ações 

pedagógicas e detentor do direito de violência simbólica em virtude de sua Autoridade 

Pedagógica (AuP) (Bourdieu & Passeron, 2014), tem-se que a formação continuada dos 

professores constitui-se como âmago das transformações necessárias na educação contábil 

vigente e a avaliação do docente pelo discente, bem como a autoavaliação institucional como 

premissa. 

 Para tanto, será necessária a execução de uma análise que considere o CUNI, os 

capitais: econômico, cultural, social e simbólico, também o habitus, hexis, doxa e illusio que, 

por meio do estruturalismo construtivista bourdiano, torna possível o estudo das estruturas 

objetivas e das representações subjetivas destas estruturas sociais (Bourdieu, 2004). 

Vislumbra-se, por meio do aparato teórico bourdiano, a revelação crítica dos mecanismos de 

reprodução amálgamas às relações de poder a fortiori da compreensão das práticas e das 

relações pelas quais o poder se legitima no campo universitário e no educacional, pois serão 
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consideradas na abordagem algumas das políticas públicas que regem esse sistema como um 

todo. O próximo tópico trará algumas considerações sobre o que possibilitou a formulação do 

problema de pesquisa que norteou este estudo. 

 

1.1. Problema de pesquisa  

 

A escolha do processo avaliativo de docentes como premissa para o processo da 

formação continuada dos professores de contabilidade constitui-se como crítica à 

dissimulação vigente no processo de autoavaliação institucional que integra o SINAES, o qual 

foi concebido inicialmente a favor de um sistema avaliativo emancipatório abrangendo duas 

dimensões avaliativas: a avaliação educativa propriamente dita, de natureza formativa e a 

avaliação voltada à regulação, supervisão, fiscalização, credenciamento, dimensão esta que 

seria centralizada na autoavaliação realizada pelas próprias instituições de ensino superior por 

meio das CPA’s. A proposta original vinculava-se à ideia de educação como bem social e não 

como mercadoria, a partir de uma ideologia de solidariedade e cooperação (INEP, 2004a; 

2009). 

Ocorre que alguns dos princípios e propósitos originalmente concebidos foram 

descartados ou descumpridos (Dias Sobrinho, 2010), já na legislação inicial do SINAES, 

arrolada pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que foi a base para a formulação de 

legislações posteriores que apenas fortaleceram o uso unicamente de índices, descartando, 

dessa forma, a riqueza teórica e a potencialidade ético-política do SINAES (Dias Sobrinho, 

2008). As CPA’s institucionais que, antes, eram o centro do processo, têm sua atuação 

dificultada e ameaçada no contexto do SINAES vigente (Leite, 2008; Silva & Gomes, 2011; 

2015) sendo a reprodução de uma sistemática avaliativa que perdura por todo o histórico da 

avaliação educacional no Brasil (Barreyro & Rothen, 2006; Ribeiro, 2012; Sousa & 

Fernandes, 2016; Araújo, Benini & Bezerra, 2016; Batista, 2016; Martins, Martins & Uchoa, 

2017). 

Tendo em vista que o sistema de avaliação deve incentivar as instituições de ensino na 

promoção de ações que aprofundem o exercício da democracia, e que a educação superior não 

tem a função de somente desenvolver habilidades e competências para o trabalho, mas formar 

para a vida em sociedade e consolidar valores socialmente relevantes (Dias Sobrinho, 2010), 

bem como considerando-se que o liberalismo/neoliberalismo também se faz presente durante 

todo o histórico de políticas educacionais voltadas à formação dos professores do ensino 

superior (Marafon, 2001; Pachane, 2003; Lindino, 2005; Andrade, 2006; Pachane, 2009; Brito 
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& Cunha, 2009; Paiva, 2010; Corrêa & Ribeiro, 2013), que culminam na desoficialização do 

ensino e na desprofissionalização docente, têm-se que o processo avaliativo pode ser a 

premissa para superação e transformação das deficiências historicamente constituídas na 

formação dos professores do ensino superior. 

A lacuna apresentada, no que se refere ao processo avaliativo como premissa para 

formação continuada dos professores, constitui-se, portanto, pelo interesse político de 

fortalecimento das CPA’s institucionais na promoção de ações que desenvolvam os impasses 

e questionamentos necessários para movimentações voltadas à negociação e à reformulação 

das políticas relacionadas à formação dos professores do ensino superior. Nesse sentido, em 

atenção ao apresentado por Vasconcellos (2005) sobre a necessidade de vinculação do 

trabalho docente, a busca pela compreensão da macroestrutura de poder definidora das 

políticas públicas é que possibilitará a ampliação da consciência docente e a capacidade de 

emancipação destes na luta contra as correntes políticas neoliberais, justificando a escolha da 

abordagem bourdiana. 

A CPA é considerada como base para levantamento das necessidades formativas dos 

docentes por diversos estudos que abordam sobre as contribuições advindas da autoavaliação 

institucional para capacitação docente e para construção identitária dos professores ou 

instituições, como os estudos de: Eyng (2004); Luz (2007); Castanheira e Ceroni (2007; 

2008); Matuichuk e Silva (2013); Freitas, Creutzberg, Casartelli e Scarton (2013); Bastos e 

Rovaris (2016). Esses, em suas ricas discussões, acabam por subsidiar a afirmativa 

anteriormente apresentada, de que as transformações no CUNI têm como âmago a formação 

continuada dos professores e como premissa a avaliação institucional de ênfase formativa, no 

contexto de utilização de ferramentas como a avaliação do docente pelo discente, sendo, 

portanto, uma lacuna a ser explorada. 

Para tanto, adentra-se a discussões sobre o caráter utilitarista neoliberal presente nas 

políticas públicas educacionais brasileiras, que foram fortalecidas a partir de 1990 com a 

atuação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e as Agências da Organização 

das Nações Unidas (ONU) (Lindino, 2005), que culminaram em um conjunto de arrolamentos 

legais (Como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB e Diretrizes Curriculares 

Nacionais - DCNs dos Cursos de Graduação) voltadas ao atendimento das novas demandas 

econômicas, que direcionam a educação contábil ao desenvolvimento de habilidades e 

competências para o trabalho.  

Esta abordagem foi chancelada e fortalecida pela influência de organismos 

internacionais como o International Federation of Accountants (IFAC) que, ao determinar 
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padrões educacionais a serem seguidos na formação dos profissionais contábeis, manifesta o 

monopólio da violência simbólica ao arbitrar um ponto de vista oficial acerca da identidade 

profissional oficial dos (futuros) contadores, enfatizando a racionalidade técnica da profissão 

por meio de padrões pré-determinados que acabam cerceando o direito à crítica 

transformadora do educando. Além disso, ressaltam, mesmo que indiretamente, as marcas da 

desprofissionalização do magistério, a redução da educação ao ensino e a desoficialização do 

ensino, aspectos historicamente constituídos na educação superior brasileira há mais de 

duzentos anos. 

Considerando-se as inquietações sobre a existência de uma educação contábil 

propriamente dita, em razão dos rumos traçados pelo Estado e por organismos internacionais, 

que fortalecem o caráter utilitário de educação, a desprofissionalização docente, e a 

racionalidade técnica presente na formação do contador, em atendimento ao exposto por: 

Becker (1994) sobre a necessidade de inserção do complexo mundo do educando no mundo 

conceitual do educador; por Pimenta (1996) sobre a análise das práticas docentes 

constituírem-se como caminho para repensar a formação inicial e continuada dos professores; 

por  Laffin (2002) sobre a necessidade de construção de um novo olhar sobre o trabalho e a 

formação do professor de contabilidade; também o exposto por Luz (2007) sobre a 

necessidade de um trabalho sistemático e contínuo sobre o perfil do acadêmico, a lacuna a ser 

explorada consiste na constituição da CPA como base formal da reapropriação do poder sobre 

a construção e avaliação das identidades docente e dos (futuros) contadores. 

A lacuna apresentada também é constituída em uma abordagem inovadora, que se 

difere de outras abordagens sobre o processo de construção identitária (como, por exemplo, os 

estudos de: Pimenta, 1996; Kuenzer, 1999; Setton, 2005) em atendimento ao sugerido por 

Ennes e Marcon (2014) sobre a necessidade de estudos que considerem os contextos sociais 

nos quais os atores sociais estão inseridos, o que está sendo disputado, quais as normas e os 

discursos que mediam as relações de poder.  

A inovação advém da exploração da lacuna a partir da ótica bourdiana que se constitui 

como princípio gerador dos elementos necessários para um novo olhar sobre a educação 

contábil, em virtude de sua essência estar relacionada à compreensão das práticas e das 

relações pelas quais o poder se legitima, pois, sendo a prática dos agentes constituídas pelo 

resultado das suas disposições (habitus), de sua posição num campo (capital), dentro do 

estado atual do jogo nessa área social (campo) (Grenfell, 2018), têm-se os elementos 

necessários para uma ação simbólica de inculcação para reapropriação e legitimação das 

identidades profissionais dos docentes e (futuros) contadores, em uma força intelectual contra 
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o neoliberalismo vigente na educação contábil, ao considerar como âmago dessas 

transformações a formação continuada dos professores de contabilidade. 

Objetivando finalizar as motivações que direcionaram a execução deste estudo, cabe 

ressaltar ainda que a lente bourdiana, presente como principal base teórica deste estudo, 

também se constitui como uma abordagem inovadora ao enfatizar a ação transformadora a 

partir da compreensão das práticas e das relações pelas quais o poder se legitima. Nessa 

perspectiva, em atendimento ao exposto por Catani et al. (2001) sobre as indagações dos 

rumos tomados pela apropriação do pensamento de Bourdieu nos anos de 1970 e 1980 e que 

ainda hoje se constituem como um dos traços principais da produção educacional, discutiu-se 

acerca do caráter transformador intrínseco a abordagem bourdiana, postura esta que foi 

considerada e amplamente defendida no decorrer de todo o estudo. 

Uma vez apresentadas as lacunas que possibilitaram a realização desta pesquisa, o 

problema norteador versa sobre a necessidade de discussões voltadas ao resgate do viés 

formativo da autoavaliação institucional e do fortalecimento das CPAS’s institucionais, que, 

ao utilizarem ferramentas como a avaliação do docente à luz de Pierre Bourdieu, constituem-

se como base formal para apresentação reflexão e construção de elementos necessários para 

superação do problema historicamente constituído da formação inicial e continuada dos 

professores. Além das deficiências educacionais presentes nas determinações oficiais que 

norteiam a formação contábil e, consequentemente, a construção das identidades docentes e 

dos (futuros) contadores. 

 

1.2. Questão de Pesquisa 

 

A seguinte questão norteou o desenvolvimento desta pesquisa: Como se constitui um 

processo de avaliação para formação continuada dos professores de Ciências Contábeis à luz 

da abordagem teórica bourdiana? 

 

1.3. Objetivos 

 

Tendo por base o problema de pesquisa levantado, apresentam-se a seguir o objetivo 

geral e os objetivos específicos que delineiam os caminhos seguidos no desenvolvimento 

deste estudo. 
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1.4. Geral 

 

Define-se como objetivo geral compreender como se constitui um processo de 

avaliação docente para formação continuada dos professores do Curso de Ciências Contábeis 

à luz da abordagem teórica de Pierre Bourdieu. 

 

1.5. Específicos 

 

Os caminhos seguidos para o desenvolvimento deste estudo foram delimitados pelos 

seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar a lógica da prática que orienta a ação dos docentes e discentes de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon; 

b) Caracterizar a identidade profissional do docente e do acadêmico de Ciências 

Contábeis a partir da representação que esses agentes têm sobre sua formação e 

atuação profissional em comparação com o que orientam as DCN’s do curso de 

Ciências Contábeis e as normas do IFAC; 

c) Analisar os dados coletados pela CPA em 2017, com vistas à reestruturação do 

processo avaliativo para formação continuada dos professores; 

d) Sintetizar as necessidades formativas dos docentes e dar encaminhamentos para a 

ação com base na percepção dos docentes e discentes do curso. 

 

1.6. Delimitação para o estudo 

 

Este estudo delimita-se ao CUNI, mais especificamente à área de Educação em 

Contabilidade. O estudo foi realizado na Universidade Partenon, que é uma Universidade 

Estadual Pública localizada no Estado do Paraná, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, no 

curso de Ciências Contábeis desta Universidade. Em linhas gerais, o Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas desta instituição contempla a oferta de três cursos voltados à formação para 

área de negócios: Administração, Ciências Contábeis e Economia. O objeto de estudo é o 

processo de avaliação do docente pelo discente, o que engloba os docentes e discentes do 

Curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon que participam do processo de 

autoavaliação institucional, implantando pela CPA do curso no ano de 2017. Delimitando, 

portanto, como unidade de análise, o curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon. 
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Selecionaram-se para realização do estudo três turmas que, em 2018, estavam 

cursando: o 2º ano de regime semestral; o 4º ano de regime anual e o 5º ano de regime anual. 

A escolha das turmas, como apresentado, justifica-se em virtude de contemplarem perfis de 

alunos que já possuem conhecimento do CUNI e por compreender que estes já possuem 

incorporado o habitus acadêmico deste campo. Embora não sejam analisadas as diferenças 

entre perfis de iniciantes e concluintes, tampouco as diferenças entre regimes semestral/anual, 

em virtude da abordagem qualitativa de estudo, a escolha das turmas seguiu a premissa da 

heterogeneidade. 

O curso de Ciências Contábeis contempla, no ano de 2018, período de realização das 

entrevistas que constituíram a base do estudo, um total de 354 acadêmicos e 17 professores 

que são lotados somente do curso de Contabilidade. Destes, a partir de observação 

participante, nove acadêmicos participaram da pesquisa e, a partir do processo avaliativo 

realizado no primeiro semestre de 2017, sete docentes. A escolha dos participantes também se 

pautou na premissa da heterogeneidade, sendo que, durante o processo de observação 

participante, todos os discentes das turmas selecionadas foram envolvidos no processo, bem 

como todos os professores que ministram aulas para as turmas estudadas e àqueles que 

participaram das entrevistas. Além disso, todos os acadêmicos das séries selecionadas foram 

convidados a realizar a avaliação de todos os docentes que lecionaram aulas durante o 

segundo semestre do ano letivo de 2017. 

A partir do exposto, tem-se como delimitação de área de estudo a Educação em 

Contabilidade, como objeto de estudo a avaliação do docente pelo discente e como unidade de 

análise o curso de Curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon. Esta pesquisa 

posiciona-se no paradigma crítico-interpretativista. Como delimitação teórica, adotou-se o 

referencial teórico de Pierre Bourdieu (1989, 1990a, 1991, 1993, 1996, 2001, 2004, 2007, 

2008, 2011, 2014, 2015a, 2015b). 

A coleta de dados foi realizada durante o segundo semestre letivo do ano de 2017 e o 

primeiro semestre letivo do ano de 2018 por meio da realização de entrevistas, de observação 

participante, de análise documental e de coleta de questionários. Para a análise dos dados 

empregaram-se técnicas relacionadas ao paradigma crítico-interpretativo a partir de um 

processo que não contempla a mera aceitação e descrição da autocompreensão dos 

participantes, mas a análise crítica à luz do quadro teórico bourdiano adotado, visando a 

mudanças nas relações e nas práticas sociais (Orlikowsi & Baroudi, 1991) a partir do 

questionamento e desconstrução de suposições assumidas inerentes ao status quo (Hull, 

1997).  
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A abordagem proposta, contemplada neste estudo, oferece contribuições de cunho 

prático, teórico, acadêmico e social, conforme apresentado no próximo tópico. 

 

1.7. Justificativa e contribuição do estudo 

 

Uma proposta pedagógica dimensionada pelo tamanho do futuro que vislumbramos é 

pautada e construída sobre o poder constitutivo e criador da ação humana, ação que dá 

significado às coisas, trazendo o mundo complexo do educando para dentro do mundo 

conceitual do educador (Becker, 1994), da compreensão total do problema da formação de 

professores (Hessel & Morin, 2012) com vistas à superação da visão utilitarista da educação 

advinda dos moldes liberais/neoliberais presente nas universidades há mais de duzentos anos. 

Sendo o princípio da não consciência a base para que a reprodução aconteça, a luta 

para o ganho de verdades mais profundas visando à remoção da legitimidade das práticas 

pelas quais o poder se manifesta, constitui-se como condição primária para a transformação 

social (Almeida, 2005), pois, por meio da revelação crítica dos mecanismos de reprodução 

amálgamas às relações de poder, vislumbra-se a ação transformadora. 

As CPA’s institucionais, uma vez fortalecidas, por meio do resgate do viés formativo 

da avaliação institucional, e da implantação de programas de formação continuada, agirá em 

prol de ações voltadas à elevação da consciência dos professores para o ganho de verdades 

mais profundas, ampliando a capacidade de emancipação docente na luta contra as correntes 

políticas neoliberais na educação (Vasconcellos, 2005). Essa situação envolve o 

fortalecimento da identidade real dos (futuros) contadores e dos professores de contabilidade, 

com relação à transformação das deficiências historicamente constituídas na formação dos 

professores e das deficiências advindas na estipulação de padrões próprios de um 

neoliberalismo desenfreado na educação contábil, munindo professores e universidades numa 

luta simbólica que possibilite a superação da educação por competências. 

A partir de tais justificativas, menciona-se que este estudo oferece contribuições de 

cunho prático, teórico, acadêmico e social.  A contribuição prática deste estudo consiste na 

apresentação de uma perspectiva de avaliação do ensino superior como premissa para 

formação continuada dos docentes, tendo em vista que essa é apresentada neste estudo como 

âmago das transformações necessárias no CUNI. A contribuição de cunho teórico consiste na 

apresentação de uma discussão que contempla os questionamentos sobre os rumos tomados na 

produção educacional brasileira, na apropriação dos pensamentos de Bourdieu, a partir de 

uma revisita à teoria que amplia a compreensão acerca da essência da teoria bourdiana. 
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Em relação à contribuição acadêmica, este estudo propõe um processo avaliativo, na 

ótica bourdiana, o qual considera a prática dos agentes e as relações de poder, abordagem que 

ainda se apresenta como uma lacuna na literatura da área. Além disso, a abordagem sobre a 

reapropriação do poder de construção e avaliação das identidades dos docentes e dos (futuros) 

contadores também se constitui como uma abordagem inédita na literatura, por considerar a 

essência da teoria bourdiana como princípio gerador das mudanças necessárias no CUNI. Por 

fim, a contribuição social do estudo consiste na apresentação de um processo avaliativo que 

integre o mundo do educando ao mundo conceitual do educador (Becker, 1994), dado o 

interesse inerentemente político de munir professores e universidades na luta contra o 

neoliberalismo desenfreado na educação superior em contabilidade. 

 

1.8. Estrutura da dissertação 

 

Além da introdução, este trabalho está subdividido em outras quatro seções principais: 

(2) Revisão da Literatura; (3) Processo Metodológico; (4) Análise dos dados e (5) 

Considerações finais, conforme apresentado na Figura 1: 

 

Figura 1 - Estrutura da dissertação 

 
Fonte: A autora (2018). 
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A revisão da literatura contempla três tópicos principais: (2.1) Revisitando a teoria de 

Pierre Bourdieu: elementos para um processo de avaliação docente com ênfase na 

transformação social; (2.2) Autoavaliação institucional e formação continuada dos 

professores: para além da crítica reprodutivista; (2.3) Elementos para (um)a educação 

contábil: a identidade profissional do docente de contabilidade e do (futuro) contador 

munindo a luta simbólica para além das competências. O tópico da Revisão de Literatura 

abrange, em seu conteúdo, discussões inéditas sobre os assuntos, e servirá de base para os 

processos subsequentes da pesquisa. 

 O processo metodológico deste trabalho é subdividido em três tópicos Principais: 

(3.2.1) Fase Alpha: Identificando as relações de poder no CUNI, que é composta por quatro 

etapas de coleta de dados, quais sejam: Etapas A e B, que consistem na realização de 

entrevistas com docentes e discentes do curso, Etapa C, que consiste na realização de 

observação participante, e Etapa D, que consiste no procedimento de análise documental. O 

tópico (3.2.2) Fase Beta: Avaliação do docente para identificação das necessidades formativas 

é composto por duas etapas: Etapas A e B que consistem na realização da avaliação do 

docente e de sua autoavaliação, respectivamente. O tópico (3.2.3) Fase Ômega: 

Reestruturação do processo avaliativo para formação continuada dos professores e síntese das 

necessidades formativas dos docentes da Universidade Partenon, contempla, também, duas 

etapas: Etapas A e B, que consistem em apresentar sugestões para reestruturação do processo 

avaliativo e a síntese das necessidades formativas identificadas.  

Cada Fase delimitada no processo metodológico segue a seguinte ordem: (a) 

Apresentação da fase; (b) Procedimento de coleta e análise dos dados; e (c) Limitações e 

critérios de avaliação da pesquisa, contemplando, na explanação do procedimento de coleta e 

análise dos dados, a estrutura dos instrumentos de coleta que foram utilizados. 

A seção de análise dos dados contempla todas as etapas anteriores em sua essência (a 

revisão da literatura, o processo metodológico e suas fases e etapas), sendo dividida em quatro 

principais subtópicos que compreendem o cumprimento dos objetivos específicos 

delimitados, ou seja: (4.1) Identificação da lógica da prática que orienta a ação docente e 

discente no campo universitário; (4.2) Caracterização da identidade profissional do docente e 

do acadêmico de Ciências Contábeis; (4.3) Avaliação docente e reestruturação do processo 

para ênfase formativa; (4.4) Síntese das necessidades formativas dos docentes. 

Por fim, o último tópico consiste na apresentação das Considerações Finais da 

pesquisa, síntese dos principais achados, apresentação da resposta ao problema de pesquisa a 
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partir de uma abordagem crítica que também contempla, em sua essência, todos os tópicos 

desenvolvidos anteriormente. 

Deste modo, principiemos com os encaminhamentos mencionados, no que tange à 

apresentação do Referencial Teórico do Estudo, contemplando-o, pois, na seção seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste tópico, apresenta-se o aparato teórico que subsidiará a realização da pesquisa de 

campo e está segregado em três itens principais: (2.1) Revisitando a teoria de Pierre Bourdieu: 

elementos para um processo de avaliação docente com ênfase na transformação social, 

momento em que, por meio de uma revisita à teoria bourdiana, serão fornecidos elementos 

que subsidiam a compreensão de que a transformação social é possível a partir da revelação 

dos mecanismos de dominação amálgamas às relações de poder em uma abordagem inédita e 

que busca suprir ou instigar discussões acerca da lacuna literária sobre a apropriação das 

obras de Pierre Bourdieu no Brasil. 

O item (2.2), Autoavaliação institucional e formação continuada dos professores: para 

além da crítica reprodutivista, apresenta uma discussão inovadora ao traçar paralelamente os 

rumos tomados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação e o desleixo do estado na 

formação dos professores do ensino superior. Neste ponto, discute-se sobre a perícia do 

aparato legal na dissimulação da imperícia do estado avaliador, que, por sua vez, mantém uma 

postura voltada para a educação de qualidade, educação esta que, em hipótese alguma 

(explicitamente), é um produto alvo de massificação com viés econômico e que enfatiza, por 

sua vez, uma formação voltada estritamente ao desenvolvimento de competências. 

A partir deste embasamento, este tópico encerra-se com as discussões do item (2.3) 

Elementos para (um)a educação contábil: a identidade profissional do docente de 

contabilidade e do (futuro) contador munindo a luta simbólica para além das competências, 

que almeja apresentar possíveis caminhos para transformação da realidade da educação 

contábil vigente, a partir da construção de uma identidade real dos docentes e discentes que 

possibilitará a reapropriação coletiva do poder destes na construção e avaliação das próprias 

identidades profissionais, na busca de munir professores para o processo transformativo da 

educação superior. Para tanto, a discussão paira sobre as DCN’s do Curso de Ciências 

Contábeis e das normas do IFAC que, ao dissimularem suas reais intenções, impossibilitam a 

formação crítica, reflexiva e integral do acadêmico de Ciências Contábeis. 

A apresentação dos itens almejou abranger pontos que se tornam essenciais ao se 

pensar em um processo avaliativo com ênfase formativa. Este é o principal objetivo da 

abordagem crítica, a geração de movimento; a partir da apresentação e discussão sobre as 

inquietações que nos rondam no cotidiano universitário. É isto que diferencia a utopia de uma 

realidade possível de ser alcançada: a movimentação, seja ela de ideias, de palavras, de 

pessoas, de entidades, entre outras, para que a inércia da insatisfação seja substituída pela 
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possibilidade de mudança. Possibilidade esta que nada mais é do que o pleno exercício do que 

deveria proporcionar a educação: a criticidade, a emancipação e a transformação. É o 

esperançar que nos move... aquele exercício de esperança freiriano... que significa se 

movimentar, ir atrás... é se juntar e não desistir, é olhar e reagir àquilo que parece não ter 

saída. Eis a maior especialidade do professor universitário: o exercício da esperança! E que 

isso nunca possa ser perdido! 

 

2.1. Revisitando a teoria de Pierre Bourdieu: elementos para um processo de avaliação 

docente com ênfase na transformação social 

 

Em complementação ao título explanado nessa seção e à guisa de introdução da 

discussão que será levantada, a leitura que se propõe das obras de Pierre Bourdieu não se 

constituem de argumentos acerca da dicotomia reprodução x transformação que comumente 

está presente em discussões da área de sociologia da educação. Há que se situar o leitor, 

primeiramente, que se assume neste trabalho a possibilidade de transformação social a partir 

da revelação e crítica dos mecanismos de reprodução amálgamas às relações de poder de um 

determinado campo, não de uma forma utópica como algumas abordagens transformadoras se 

propõem, pois a ênfase dada é direcionada à ação transformadora a fortiori da compreensão 

das práticas e das relações pelas quais o poder se legitima. 

 

Como não ver que, ao enunciar os determinantes sociais das práticas, especialmente das 

práticas intelectuais, o sociólogo oferece a possibilidade de uma certa liberdade em relação a 

esses determinantes? [...] paradoxalmente a sociologia liberta libertando da ilusão da 

liberdade, ou, mais exatamente, da crença mal colocada nas liberdades ilusórias. A liberdade 

não é um dado, mas uma conquista, e coletiva (Bourdieu, 2004, p. 28). 

 

Assume-se a possibilidade de transformação social, pois, em sua extensa obra, 

Bourdieu deixa clara sua posição de revelação da dissimulação de ações e das relações com as 

estruturas objetivas que assumem a posição de mecanismo de reprodução social, sob uma 

característica latente de neutralidade, aspecto presente também na educação. Foram diversas 

as obras que possibilitaram a adoção deste posicionamento, dentre elas, destacam-se: 

Bourdieu (1989, 1990a, 1991. 1993. 1996. 2001. 2004. 2007. 2008. 2011. 2014. 2015a, 

2015b) também estudos posteriores que, em críticas ou louvores, acabaram por expor a 

essência da teoria bourdiana, envolvendo, de maneira explícita ou não, a transformação social 

a partir da revelação das relações de poder, destacando-se: Pereira (1997); Catani et al. 

(2001); Almeida (2005); Calhoun (2006); Brandão (2010); Medeiros (2013);  Valle (2013); 
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Almeida et al. (2015); Nogueira e Nogueira (2015);  Miguel (2015); Alves (2015, 2016); 

Jourdain e Naulin (2017). 

Explanando-se sobre os princípios que nortearão esta abordagem no campo 

educacional e, consequentemente, com respeito aos autores que classificam a abordagem 

bourdiana como integrante do rol das teorias crítico-reprodutivistas, com vistas não a 

estimular debates, mas chancelar a postura adotada acerca da possibilidade de transformação 

social a partir da revelação e crítica dos mecanismos de reprodução amálgamas às relações de 

poder, levantou-se a seguinte reflexão: em que situação profissionais da área de saúde, de 

posse do conhecimento da existência de um vírus altamente contagioso e mortal, contentam-

se em apenas tratar os sintomas sem investigar as causas latentes de sua existência e formas 

de contágio para buscar sua erradicação? É admissível que esses mesmos profissionais, de 

posse das causas da existência e maneiras de contágio desse vírus, permaneçam tratando 

apenas os sintomas?  

Buscando não cometer o erro de naturalização ou dissimulação da estrutura na variante 

observada do exemplo, uma das alternativas frente ao cenário apresentado é a disposição para 

ação com vistas à conversão do comumente praticado, a partir do conhecimento das causas de 

existência e maneiras de contágio do vírus altamente contagioso e mortal. Vejam que, sem 

este conhecimento, serão mantidas as medidas paliativas que contribuem para a reprodução do 

vírus e, consequentemente, sua evolução e fortalecimento. Assim ocorre com os mecanismos 

de reprodução social, sem o conhecimento das estruturas, práticas e relações pelas quais o 

poder se legitima, as medidas paliativas tomadas apenas contribuem para o reforçamento das 

causas da dominação. Ora, ao se trazer à luz a realidade social e seus mecanismos de 

reprodução, não é possível transformá-la? 

Feitas as considerações preliminares, a explanação seguinte consiste em apresentar os 

elementos que possibilitarão a compreensão das práticas e relações pelas quais o poder se 

legitima, bem como o campo de realização do estudo. Com efeito, novamente a discussão 

paira sobre o sistema escolar, pois “toda a transformação do sistema escolar se opera segundo 

uma lógica na qual se exprime ainda e estrutura e a função próprias desse sistema” (Bourdieu 

& Passeron, 2014, p. 129). 

A perspectiva de exteriorização da estrutura e função próprias do sistema escolar 

consiste na revelação dos mecanismos de legitimação da dominação que estão presentes “nas 

estruturas que organizam a ação em sociedade, isto é, os campos” (Miguel, 2015, p. 202). O 

campo possui história própria, é relativamente autônomo, e é um espaço de lutas entre os 

agentes em função de sua posição social e do capital específico do campo que contribuem 
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para a conservação ou transformação de sua estrutura (Bourdieu, 2011). Ou seja, cada campo 

gera uma prática e uma espécie de capital próprios, bem como seus próprios espaços de 

autonomia (Miguel, 2015). O CUNI é como qualquer outro em relação às suas características, 

estruturas e funções (Bourdieu, 2008), constituindo-se como o campo de realização dos 

estudos e das reflexões presentes neste trabalho. 

Em descrição ao funcionamento dos campos, Bourdieu utiliza a metáfora do jogo, pois 

cada campo possui suas próprias regras do jogo, que formam a sua ortodoxia, regras estas que 

definem os mecanismos legítimos de aquisição e conservação do capital próprio do campo. A 

adesão a esse jogo consolida o campo e, para que o jogo exista, é preciso que os jogadores 

acreditem nele, tenham interesse nesse jogo e acreditem no valor da aposta (Jourdain & 

Naulin, 2017). Os lances e as jogadas dependem do volume e da estrutura global do capital 

acumulado pelos agentes em suas experiências anteriores nos diferentes campos, que, por sua 

vez, também possuem um capital específico, tornando-o um local de lutas constantes que 

visam conservar ou transformar as relações de força ali presentes (Brandão, 2010). 

Em relação à estrutura global do capital acumulado e ao capital específico do campo, 

Bourdieu explicita quatro principais tipos de capitais: capital econômico (CE), cultural, social 

e capital simbólico. De acordo com Jourdain e Naulin (2017), os agentes são posicionados no 

espaço social de acordo com a sua dotação (volume global) dos capitais, sendo a estrutura 

desse espaço constituída em função das distâncias sociais que separam os agentes. Sobre o 

posicionamento dos indivíduos, uns em relação aos outros no espaço social, Bourdieu 

empresta de Karl Marx a noção econômica de “capital”, e a qualificação destes como 

burgueses ou proletários de acordo com a disposição ou não de CE. 

Ou seja, o posicionamento dos indivíduos no espaço social (burgueses ou proletários) 

que são as distâncias que separam os agentes, aliadas ao desejo destes pela posição 

dominante, fazem do espaço social um espaço de lutas centradas em questões específicas do 

campo (Bourdieu, 1996; Jourdain & Naulin, 2017), pois “um campo é um microcosmo 

incluído no macrocosmo constituído pelo espaço social (nacional) global” (Lahire, 2002, p. 

47). Contudo, diferente da ótica marxista, Bourdieu foi além da noção de capital apresentada, 

possibilitando a compreensão de que, na ótica bourdiana, os interesses sociais são únicos e 

próprios de cada campo e não se reduzem ao interesse exclusivamente econômico (Lahire, 

2002). 

As estratégias que os agentes utilizam para manter ou melhorar sua posição social 

neste campo de lutas relacionam-se com os diferentes tipos de capital. O CE, como o conjunto 

de bens materiais e fatores de produção, pode ser acumulado, reproduzido e ampliado por 



38 

 

 

meio de estratégias de investimento de cunho econômico (terras, dinheiro e bens materiais), 

sociais (manutenção de relações sociais que possibilitam vínculos econômicos) e até mesmo 

culturais como, por exemplo, a educação escolar (Bonamino, Alves, Franco & Cazelli, 2010).  

A educação escolar, não obstante, é uma forma de capital cultural (CC) 

institucionalizado por assumir a forma de títulos escolares. De acordo com Jourdain e Naulin 

(2017), a noção de CC é apresentada no livro “a reprodução” como forma de prestar contas 

das desigualdades escolares dos alunos em razão de uma maior ou menor proximidade da 

cultura erudita valorizada pela escola, proximidade esta condicionada à origem social desses 

alunos. O processo escolar de eliminação, segundo as origens (classes) sociais, é “o produto 

da ação contínua dos fatores que definem a posição das diferentes classes em relação ao 

sistema escolar, a saber, o CC e o ethos de classe [...]” (Bourdieu & Passeron, 2014, p. 115).  

O CC pode existir em três formas: incorporado, objetivado e institucionalizado. Para 

Bourdieu (1979), o estado incorporado (crenças, preferencias gostos) são disposições 

duradouras do estado objetivado na forma de propriedade cultural (tabelas, livros, dicionários 

instrumentos) que são o traço ou a realização de teorias ou críticas do capital incorporado por 

meio de herança cultural (incentivo à leitura, visitas a museus, teatros ou musicais). O estado 

institucionalizado consiste em uma forma de objetivação (como os títulos escolares, por 

exemplo) que confere ao CC a garantia de propriedades muito originais. 

Sobre a explanação de Bourdieu acerca dos fatores que definem a posição das 

diferentes classes em relação ao sistema escolar, o próximo ponto refere-se a elucidar a 

relação entre CC e ethos de classe. Para tanto, faz-se necessário adentrar ao conceito de 

habitus que possibilita a apreensão do que o mundo social deixa em cada agente no que se 

refere às preferências, modos de perceber, pensar, sentir e agir no campo, pois cada campo 

corresponde a um sistema de disposições incorporadas (habitus) próprios (Lahire, 2002). O 

habitus “como um sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionar como estruturas estruturantes” (Bourdieu, 2007, p. 40). Ou seja, o habitus vem a ser 

um princípio operador que leva a cabo a interação entre as estruturas objetivas e as práticas, 

que são dois sistemas de relações, completando “o movimento de interação de estruturas 

exteriores, ao passo que as práticas dos agentes exteriorizam os sistemas de disposições 

incorporadas” (Bourdieu, 2007, p. 40-41). 

Entre as estruturas e as práticas, o habitus corresponde a matriz que dá conta da série 

de estruturações e reestruturações por que passam as modalidades de experiências 

historicamente determinadas dos agentes. O habitus adquirido pela inculcação familiar, por 

exemplo, é condição primordial para a estruturação das experiências escolares, e o habitus 
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transformado pela ação escolar constitui o princípio de estruturação de todas as experiências 

futuras, desde a recepção das mensagens produzidas pela indústria cultural até as experiências 

profissionais. O objeto de análise vai além das práticas dos grupos, pois engloba os princípios 

de produção de que são produto, vale dizer o habitus de classe e os princípios de produção de 

tal ethos que são as condições materiais de existência deste grupo e/ou classe (Bourdieu, 

2007). 

O produto da ação contínua de fatores como o CC e o ethos de classe que definem a 

posição das diferentes classes em relação ao sistema escolar é o processo escolar de 

eliminação, segundo as origens sociais (Bourdieu & Passeron, 2014), em um processo onde as 

estruturas produzem os habitus tendentes a reproduzi-las, isto é, produzem agentes dotados de 

um sistema de disposições conducentes a estratégias que tendem a reproduzir o sistema das 

relações (ethos) entre grupos e/ou classes (Bourdieu, 2007), em que o CC e o ethos de classe 

são fatores que definem a posição destes grupos e/ou classes sociais, pois, ao se combinarem, 

concorrem para definir as condutas escolares e atitudes diante da escola, que constituem o 

princípio da eliminação das crianças das diferentes classes sociais (Bourdieu, 2015a). 

O habitus é um produto e também um produtor de práticas: as experiências repetidas 

condensam-se nos corpos como padrões de percepção, pensamento e ação e, assim, 

permanecem ativamente presentes, pois as relações sociais objetivadas em coisas e pessoas 

são imperceptivelmente incorporadas e formam a nossa própria relação duradoura com o 

mundo e com os demais. O conjunto de tais posturas e movimentos permanentemente 

adquiridos (hexis) é a interface entre habitus e campo, pois, a partir de repetidas leituras 

miméticas dos corpos, coisas e espaços, as habilidades motoras são endereçadas, atitudes e 

movimentos são tomados e ações automatizadas (Fröhlich, 1999).  

O ingresso em qualquer campo relaciona-se à disposição do agente para jogar o jogo 

como ele é jogado, ou seja, a partir da interiorização do habitus próprio daquele espaço social, 

que pode ser considerado como a concordância dos critérios de hierarquização, sob pena de 

exclusão (Miguel, 2015). Nesse sentido, o que forma a relação duradoura com o mundo e com 

os demais é a incorporação das relações sociais objetivadas que se apresentam como posturas 

e movimentos adquiridos nas relações sociais do campo (hexis) seguidas da automatização 

das ações por meio dos movimentos e posturas tomadas (habitus).  

Embora aparentemente semelhante ao hábitus, o conatus “dota as pessoas de certas 

propensões através do habitus acumulado nelas que evoluem para projetos de vida pessoais” 

(Grenfell,2018, p. 229), pois as pessoas ajustam suas expectativas subjetivas para se 

encaixarem com suas chances objetivas, em uma espécie de amor fati, que significa 
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literalmente amor do destino. Conatus é o modo como os indivíduos agem para orientar sua 

prática social a partir de combinação de disposições e interesses que inclinam os agentes a se 

esforçarem a reproduzir, constantemente, as propriedades constitutivas de sua identidade 

social sem sequer ser preciso querer ou saber disso, apresentando o modo como o pessoal e o 

coletivo se expressam num indivíduo particular (Bourdieu, 2008; Grenfell, 2018). 

O conjunto de recursos ligados a esta rede durável de relações (vinculação a um 

grupo) formado pelo conjunto de agentes unidos por ligações permanentes e úteis, porque são 

fundadas em trocas inseparavelmente materiais e simbólicas, constituem o capital social que 

um agente individual possui. O volume do capital social de um agente depende da extensão da 

rede de relações que ele consegue mobilizar e do volume de capital (econômico, cultural ou 

simbólico) que é de posse individual dos demais agentes a quem está ligado (Bourdieu, 

2015b). 

O capital simbólico consiste em uma credibilidade que apenas a crença do grupo pode 

conceder àqueles que lhes dão as melhores garantias simbólicas e materiais, no sentido de 

uma gratidão despertados pelos benefícios (que pode ser um dos fundamentos desse 

reconhecimento).  O capital simbólico é, portanto, um capital reconhecido como legítimo, é 

próprio de um campo e dissimulado pela recusa no reconhecimento de sua verdade objetiva, 

pois, embora chamado de simbólico, este capital apresenta ações que são muito materiais, por 

exemplo, em profissões como medicina ou direito, cujos praticantes devem ser acima de 

qualquer suspeita, então, uma família tem o interesse vital em manter seu capital de honra, seu 

crédito de honra, salvo de suspeitas (Bourdieu, 1990a). 

O capital simbólico é a forma que se revestem as diferentes espécies de capital quando 

percebidas e reconhecidas como legítimas (Bourdieu, 1990a; Bourdieu, 2004). O capital 

simbólico remete às noções de prestígio e de reconhecimento social, ao passo que dispor dele 

é ter um certo poder sobre os que estão dispostos a dar crédito para um determinado agente 

(Jourdain & Naulin, 2017). 

Após as explanações dos tipos de capitais: econômico, cultural, social e simbólico, 

bem como do habitus como um princípio operador que leva a cabo a interação entre as 

estruturas objetivas e as práticas, ao passo que as práticas dos agentes exteriorizam os 

sistemas de disposições incorporadas (hexis), é possível retornar à questão da lógica do 

funcionamento dos campos pela metáfora do jogo utilizada por Bourdieu. Cada campo possui 

jogadores (agentes) específicos, que acreditam que vale a pena jogar esse jogo, que, por sua 

vez, possui regras próprias para conservação ou aquisição do capital próprio do campo com 

vistas a transformar ou manter as relações de força presentes. 
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Para Bourdieu (1990b), a estrutura do campo é um estado da relação de forças entre os 

agentes ou instituições envolvidas na luta de distribuição de capital específico que foi 

acumulado durante lutas anteriores e orientadores de estratégias subsequentes. Aqueles que, 

dentro de um determinado estado da relação de forças, monopolizando (quase que 

completamente) o capital específico, que é a base do poder ou da autoridade específica 

característica de um campo, está inclinado a estratégias de conservação que, dentro de campos 

de produção de bens culturais, tendem a defender a ortodoxia, enquanto aqueles com menos 

capital (que tendem a ser os recém-chegados, ou mais jovens), estão inclinados a usar 

estratégias de subversão: as de heresia.  

A oposição, que não pode questionar o fundamento do jogo, é necessária à existência 

do campo para reafirmar a doxa (a condição de entrada no jogo, as crenças pelas quais 

repousa o jogo), pois os defensores da ortodoxia necessitam da existência da heresia com 

vistas a garantir um interesse comum entre os que lutam: garantir a existência do próprio 

campo em um estado de “cumplicidade objetiva” que “vincula todas as pessoas engajadas no 

campo, de maneira subjacente aos seus antagonismos” (Jourdain & Naulin, 2017, p. 153). 

Bourdieu (1990b) explica que a heresia, a heterodoxia como ruptura crítica que está, 

muitas vezes, ligada à crise, juntamente com a doxa, é o que obriga os dominantes a sair de 

seu silêncio e impõe a obrigação de produzir um discurso defensivo da ortodoxia que tenta 

restaurar um equivalente da adesão silenciosa da doxa, isto é, tudo o que constitui o próprio 

campo, o jogo, apostando todos os pressupostos tacitamente aceitos, mesmo sem conhecê-los 

pelo mero feito de jogar, de entrar no jogo. Ou seja, embora os recém-chegados estejam 

condenados a usar estratégias de subversão, as revoluções parciais continuamente realizadas 

dentro dos campos não colocam em causa os próprios fundamentos do jogo, tampouco seus 

fundamentos axiomáticos e as crenças sobre as quais repousam todo o jogo, a doxa.  

Embora presente nas explanações de Bourdieu com certa constância, a ideia de illusio 

é pouco divulgada, mesmo tendo sua base na metáfora do jogo de Bourdieu e, portanto, está 

relacionado a todos os conceitos até aqui explanados: habitus, hexis, doxa e os capitais. 

Afirma-se isso, pois “a illusio é estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale 

a pena, ou para dizê-lo de maneira mais simples, que vale a pena jogar [...] perceber que o que 

se passa aí é importante para os envolvidos [...]” (Bourdieu, 2011, P. 139). Os jogos sociais 

fazem-se esquecer como jogos, e a illusio é essa relação encantada com o jogo, é o oposto da 

ataraxia, é estar envolvido e investir nos alvos que existem no jogo (Bourdieu, 2011). 

Essa relação encantada com o jogo, de investimento aos alvos que existem no jogo, 

alvos com posição arbitrária ou até deslocada e risível, do ponto de vista de um outro campo, 
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é, ao mesmo tempo, necessária e imperativamente exigida, do ponto de vista da legalidade 

específica do campo, que constitui a illusio. Isto porque a adesão tácita ao nomos (ou lei 

fundamental/constituição, como ato de instituição arbitrária) e essa forma particular de crença 

(illusio) supõe a suspensão dos objetivos da existência ordinária, em favor de novos alvos de 

interesse, suscitados e produzidos pelo próprio jogo (Bourdieu, 2001). A illusio constitui-se, 

portanto, como uma “fantasia subjetiva coletivamente sancionada, calcada em uma metafísica 

da distinção, pois para ser o centro do mundo devemos ser reconhecidos como distintos, tendo 

algum valor, alguma honra e dignidade” (Oliveira, 2005, p. 540), em um jogo social levado a 

sério. 

A interiorização da illusio de um determinado campo é permitida pela aquisição de um 

habitus ajustado a este campo, pois o habitus possibilita a interiorização do conhecimento e o 

reconhecimento das apostas e das leis (nomos) do campo. No campo escolar, por exemplo, os 

alunos que têm mais êxito são aqueles que foram mais bem preparados no seio de sua família 

para as expectativas da escola, isto é, sabem como jogar neste campo (Jourdain & Naulin, 

2017). Se o habitus e o campo perderem a sintonia, ocorre a histerese, que é o efeito 

devastador para o agente quando descobre que seu próprio capital não funciona mais na 

constituição do campo (Grenfell, 2018).  

Utilizando-se da última afirmativa, torna-se possível o retorno ao princípio desta 

discussão, o que não seria passível de prosseguimento sem a compreensão dos elementos a 

pouco mencionados: campo, capitais, habitus, hexis, doxa e illusio, que integram a teoria 

Bourdiana. Sendo assim, retorna-se à discussão principal deste capítulo: a possibilidade de 

transformação social a partir da revelação crítica dos mecanismos de reprodução amálgamas 

às relações de poder com ênfase na ação transformadora a fortiori da compreensão das 

práticas e relações pelas quais o poder se legitima no campo educacional, mais 

especificamente o CUNI. Retomemos a discussão explanando sobre tais elementos neste 

contexto. 

Como dito, cada família transmite aos seus filhos determinada quantidade de CC e um 

certo ethos (valores implícitos e profundamente interiorizados) que contribui para definir as 

atitudes face ao CC e à instituição escolar, sendo tal herança cultural (que difere segundo as 

classes sociais) responsável pela diferença inicial das crianças diante da experiência escolar e 

pelas taxas de êxito. Para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 

desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, em seus conteúdos ou métodos e 

técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre os 
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indivíduos das diferentes classes sociais, proclamando a igualdade formal, sob a aparência do 

dom natural em oposição a uma pedagogia racional (Bourdieu, 2015a). 

Antes de adentrarmos especificamente à questão da “pedagogia racional” e às críticas 

levantadas, faz-se necessário explanar sobre os limites do universo social, como o senso 

comum partilhado por todos que garante um consenso primordial sobre o sentido do mundo 

em princípios de classificação, tais como as oposições (alto/baixo, raro/comum, 

dominante/dominados) que estruturam a percepção do mundo. Esses “esquemas 

classificatórios (estruturas estruturantes) são essencialmente o produto da incorporação de 

estruturas das distribuições fundamentais que organizam a ordem social (estruturas 

estruturadas)” (Bourdieu, 2001, p. 117). 

É nestes limites do universo social que o espaço social é pensado por Pierre Bourdieu 

como um espaço polarizado entre dominantes (classes superiores) e dominados (classes 

sociais menos favorecidas). Considerando-se que a escola garante a reprodução desta 

estrutura social e reforça a dominação (cultural, social, econômica) das classes dominantes, 

torna-se centro da obra Bourdiana os mecanismos de origem, existência e reprodução da 

dominação, com discussões que introduziram a expressão “violência simbólica”, elemento 

amplamente discutido na obra “a reprodução” (Jourdain & Naulin, 2017). 

Bourdieu (1990a) explica que, enquanto a violência evidente é coletivamente 

reprovada e suscetível de provocar uma violenta contrarresposta, ou fuga da vítima (o que 

acarreta também a destruição da própria relação a ser explorada), a violência simbólica é 

branda, e invisível, não reconhecida como tal, escolhida tanto quanto sofrida, é pautanda na 

confiança, obrigação, lealdade pessoal, hospitalidade, presentes, dívidas, piedade, em uma 

palavra, de todas as virtudes honradas pela ética da honra, apresenta-se como um modo de 

dominação mais econômico, porque corresponde melhor à economia do sistema. A escolha 

entre violência explícita e violência branda depende do estado das relações de poder das duas 

partes e da integração e integridade ética do grupo que arbitra. 

O processo de violência simbólica é exemplificado por Bourdieu (1990a) da seguinte 

maneira: “um homem rico é para dar aos pobres” (Bourdieu, 1990a, p. 125-126). Um homem 

possui para dar, mas também possui dando. Um presente que não é devolvido pode se tornar 

uma dívida, uma obrigação duradoura, reconhecimento, lealdade pessoal ou prestígio. Em 

resumo, a violência simbólica é censurada, eufemizada, isto é, violência irreconhecível e 

reconhecida, pois a única maneira de estabelecer relações de dominação é por meio dessas 

estratégias, aquelas que não revelam sua verdadeira natureza. Eis o ponto pouco difundido e 

desprezado da obra “a reprodução”, a dedicação do autor em fundamentar uma teoria da 
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violência simbólica, com vistas a apresentar as falhas e os esquemas classificatórios da 

operação e reprodução do campo educacional com o objetivo de transformá-las, aspecto que 

contribuiu para sua classificação como um teórico crítico-reprodutivista. 

Ora, ao se considerar as igualdades socialmente condicionadas diante da escola e da 

cultura, a conclusão de que a equidade formal, à qual obedece ao sistema escolar, é injusta. 

Uma vez que se proclamam ideais democráticos na sociedade, a equidade formal protege 

melhor os privilégios do que a transmissão aberta dos privilégios, pois, para favorecimento 

dos favorecidos e desfavorecimento dos desfavorecidos, é suficiente e necessário que a escola 

ignore, por meio dos conteúdos, métodos e técnicas de ensino e de avaliação, as desigualdades 

culturais entre os indivíduos das diferentes classes sociais (Bourdieu & Passeron 2014; 

Boudieu, 2015a). 

Esta é uma das maneiras pelas quais o sistema de ensino tende objetivamente a 

produzir pela dissimulação da verdade objetiva de seu funcionamento, a justificação 

ideológica da ordem que ele reproduz por seu funcionamento. Em suma, a não adoção do 

princípio de explicação sobre o sistema das relações entre estrutura das relações de classe e o 

sistema de ensino condena as opções ideológicas subentendidas pelas escolhas científicas 

mais neutras na aparência: “é assim que alguns podem reduzir as desigualdades escolares a 

desigualdades sociais definidas, abstraindo-se a forma específica de que elas se revestem na 

lógica do sistema de ensino [...]” (Bourdieu & Passeron, 2014, p. 189) inclusive sociólogos.  

Para Bourdieu e Passeron (2014), é preciso relacionar as propriedades de estrutura e de 

funcionamento que um sistema de ensino deve a sua função própria e as funções externas 

dessa função própria para compreensão adequada das relações que unem o sistema escolar à 

estrutura de relações de classe, na busca de elucidar correspondências, homologias ou 

coincidências reduzíveis, em última análise, a convergências de interesses, alianças 

ideológicas e afinidades entre os habitus, pois 

 

[...] para sair dos círculos viciosos da análise temática, circuitos turísticos entre os ‘temas 

comuns’ que só podem conduzir aos ‘lugares comuns’, não há, bem se vê, outra escapatória 

senão explicar os valores implícitos dos manuais de história através de uma história do manual 

(Bourdieu & Passeron, 2014, p. 222).  

 

 

Por exemplo, a pedagogia utilizada no ensino superior aparece objetivamente como 

uma pedagogia “para o despertar” por meio de técnicas encantatórias, como a proeza verbal 

dos mestres, em oposição a uma pedagogia racional e universal que se obrigaria a tudo em 

favor de todos e se organizaria metodicamente em referência ao fim explícito de dar a todos 
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os meios de adquirir aquilo que não é dado, sob a aparência de dom natural, visto que a 

tradição pedagógica se dirige somente por trás das ideias inquestionáveis da igualdade e de 

universalidade aos educandos (Bourdieu, 2015a). 

Observa-se que a legitimação da ordem estabelecida pela escola supõe o 

reconhecimento social da legitimidade da escola, reconhecimento que repousa, por sua vez, 

sobre o desconhecimento da delegação de autoridade que fundamenta objetivamente essa 

legitimidade, ou mais precisamente, “sobre o desconhecimento das condições sociais de uma 

harmonia entre as estruturas e os habitus bastante perfeita para gerar o desconhecimento do 

habitus como produto reprodutor daquilo que o produz e o reconhecimento correlativo da 

ordem assim reproduzida” (Bourdieu & Passeron, 2014. p. 246). Um processo de remonte 

desse princípio de desconhecimento que comanda esse sistema de relações pautado sobre o 

desconhecimento é sugerido para revisão ou transformação da ordem estabelecida.  

Retoma-se, neste ponto, a questão da pedagogia racional ou “pedagogia explícita”, 

explanada em “a reprodução” (Bourdieu & Passeron, 2014, p.132), que foi mencionada 

anteriormente, a qual, diferente das críticas levantadas sobre se tratar de uma proposta utópica 

(Nogueira & Nogueira, 2015), ou sua mera insinuação na página final de “os herdeiros” 

(Brunner, 2008; Nogueira & Nogueira, 2015), foi considerada por Bourdieu como uma 

possível solução para superação dessa igualdade formal dissimulada que pauta a prática 

pedagógica.  

A escola, por meio da sua Ação Pedagógica (AP) ao impor como universal um 

“arbitrário cultural” a todos os alunos como única cultura legítima, mostra sua violência 

simbólica, naturalizando o fracasso escolar como um problema de competência. Embora a 

sociologia Bourdiana desenhe um quadro bastante pessimista da função da escola como 

instância de reprodução social (um aspecto que possivelmente contribui amplamente para 

discussões sobre a dicotomia reprodução x transformação), uma das pistas de soluções 

esboçadas é a pedagogia racional, que poderia ser posta em prática após uma reflexão sobre as 

diferentes formas de ensino (aulas magistrais, trabalhos dirigidos, seminários), sobre seus 

conteúdos e também as relações pedagógicas mantidas com os alunos em função da sua 

origem social (Jourdain & Naulin, 2017). 

Caminho este possível de se percorrer, considerando-se que, conforme mencionado no 

início desta seção, a sociologia “liberta, libertando da ilusão de liberdade, ou mais 

exatamente, da crença colocada nas liberdades ilusórias” (Bourdieu, 2004, p. 28), ou seja, “a 

própria sociologia é um meio de mudar as coisas, enquanto permite desvelar a ideologia do 
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dom que está no fundamento da dominação, bem como a eficácia desta ideologia que repousa 

notadamente sobre sua invisibilidade” (Jourdain & Naulin, 2017, p. 80).  

A partir de uma análise que considere o campo educacional, os capitais: econômico, 

cultural, social e simbólico, também o habitus, hexis¸ doxa e llusio utilizando-se do 

estruturalismo construtivista, que, por sua vez, torna possível o estudo das estruturas objetivas 

e das representações subjetivas destas estruturas sociais (Bourdieu, 2004), vislumbra-se a 

revelação crítica dos mecanismos de reprodução amálgamas às relações de poder com vistas à 

ação transformadora, em razão da compreensão das práticas e das relações pelas quais o poder 

se legitima, desvelando o fundamento da dominação, pois, 

 

[...] o conhecimento científico da necessidade encerra a possibilidade de uma ação que tem em 

vista neutralizá-la, logo, uma liberdade possível – quando o desconhecimento da necessidade 

implica a forma mais absoluta de reconhecimento: enquanto a lei é ignorada, o resultado do 

deixar-fazer, cúmplice do provável, aparece como um destino; quando ela é conhecida, ele 

aparece como uma violência (Bourdieu, 1989, p. 105). 

 

A partir do exposto, a conscientização para libertação torna-se foco com relação à 

superação do princípio da não consciência, que é a base fundamental para que a reprodução 

aconteça, ou seja, o princípio do conhecimento é a condição primária para a transformação 

social (Almeida, 2005), pois por meio da luta para entender, para ganhar verdades mais 

profundas e para remover a legitimidade das práticas pelas quais o poder se manifesta é que é 

possível desafiar os mitos e os enganos da modernidade sem se tornar inimigo das esperanças 

que ela oferece (Calhoun, 2006) e um dos caminhos para isso é a pedagogia racional aliada à 

análise sociológica proposta por Bourdieu. 

Sendo o professor principal agente na inculcação da cultura por meio de ações 

pedagógicas e detentor do direito de violência simbólica em virtude de sua AuP (Bourdieu & 

Passeron, 2014), e pelo fato de tal perspectiva ser abordada amplamente na obra “a 

reprodução”, o direcionamento da discussão pauta-se também no processo de reprodução 

adjacente ao processo de formação docente.  

De acordo com Alves (2015/2016), em sua explanação sobre “a reprodução”, a 

formação do professor é pensada dentro desse processo de reprodução, em um modelo 

arbitrário, de formação homogênea em um ciclo vicioso de repetição dos procedimentos 

executados por seus mestres, levando-os à ilusão de que são profissionais emancipados e 

emancipadores, reflexivos e críticos, características advindas de uma, também ilusão, 

autonomia do trabalho pedagógico que está atrelada à ausência de reflexão sobre o 
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conhecimento que é produzido e reproduzido, a crença na ideologia do dom, a rotinização do 

trabalho escolar, entre outros. 

Retomando a explanação de Almeida (2005) e Calhoun (2006) sobre a necessidade de 

conscientização para libertação da legitimidade das práticas pelas quais o poder se manifesta, 

reafirma-se o exposto por Alves (2015/2016), de que o “primeiro movimento deve ser o de 

quebrar a inércia reprodutivista na formação de professores e de resgate do papel social 

reflexivo destes agentes [...] provocando novas relações de poder e a constituição de novas 

estruturas estruturantes” (Alves, 2015/2016, p. 134), chegando-se ao ponto base pelo qual se 

explanou os diversos argumentos até aqui: a formação dos professores, mais especificamente 

a formação continuada dos professores de contabilidade.  

Nesta altura, o leitor deve estar se questionando: em que a avaliação docente se 

relaciona à formação continuada dos professores? 

Antecipando-se aos possíveis anseios, por ora, cabe o esclarecimento de que a escolha 

do processo avaliativo de docentes como premissa para o processo de sua formação 

continuada constitui-se como crítica à dissimulação vigente no processo de autoavaliação 

institucional que faz parte do SINAES. 

Objetivando finalizar o capítulo, e atentando-se a fazer jus ao habitus vigente em 

produções científicas (leia-se com certo tom de ironia), esta abordagem apresenta-se como 

uma lacuna científica tanto no campo educacional como um todo quanto no campo da 

educação em contabilidade, ao considerar o explanado nos parágrafos seguintes. 

Basta ver que as produções científicas da área educacional sobre avaliação abordaram: 

a discussão de uma metodologia apropriada de autoavaliação que contribua para a formação 

do educador (Castanheira & Ceroni, 2007); a distinção entre a função de formação e de 

controle da avaliação (Rothen & Schulz, 2007); a autoavaliação interna que contraria o caráter 

formador para geração de rankings (Leite, 2008; Dias Sobrinho, 2008); modificações de 

alguns aspectos relativos à docência que estão sendo alterados para atendimento das 

demandas do estado avaliador (Ribeiro, 2012); a CPA na atuação de avaliação da educação 

superior (Silva & Gomes, 2011; Silva & Gomes, 2015). 

As produções científicas que consideraram o processo avaliativo como premissa para a 

formação continuada de professores, que não utilizaram a lente teórica bourdiana, foram: 

Castanheira e Ceroni (2007; 2008) em estudos que buscam sobre o que é importante na 

implantação de processos de processos de avaliação dos docentes e na discussão de uma 

metodologia apropriada para a formação do educador; Andriola e Andriola (2012) e 

Matuichuk e Silva (2013) que apresentam formas de avaliação docente pautadas na 
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possibilidade de obter conhecimento válido do docente a partir da opinião dos discentes; 

Ribeiro (2012) que aborda sobre os aspectos relativos à docência que estão sendo alterados 

após a implantação da autoavaliação institucional; Assis (2016) que buscou apreender como 

as políticas de avaliação institucional repercutem no trabalho dos professores da Educação 

Superior; Bastos e Rovaris (2016) que discutiram sobre as concepções de bom professor 

universitário a partir dos resultados dos processos de autoavaliação institucional em uma 

Universidade Tecnológica Federal. 

Em complemento, as discussões acerca da formação dos professores de contabilidade 

abordaram sobre: os fundamentos epistemológicos da organização do trabalho do professor de 

contabilidade a partir de sua trajetória (Laffin, 2002); o diagnóstico das necessidades de 

formação ou preparação para ingresso na docência (Camargo, 2006; C. Dias, 2010; Ferreira, 

2015; Konrad, 2015; Morais, 2015); a identificação de elementos determinantes na formação 

de um professor de Ciências Contábeis (Bernadiba, 2007); o conjunto de saberes que possam 

subsidiar o desenvolvimento de saberes para o magistério superior no ensino da contabilidade 

(Araújo, 2009); a formação dos professores para atuação em ambientes virtuais de 

aprendizagem/educação a distância (Silva, 2002; Basante, 2009; Carvalho, 2017), ressalte-se 

que nenhum dos estudos utilizou-se do aparato teórico de Bourdieu.  

E, por fim, os estudos que utilizaram o aparato teórico de Bourdieu não consideraram 

a formação dos professores de Ciências Contábeis ou de outras áreas ou o processo da 

autoavaliação, abordaram sobre: o habitus professoral, (Silva, 2005); a educação e 

constituição da subjetividade a partir das obras: os herdeiros e a reprodução de Bourdieu 

(Silva, 2010); a determinação de dois espaços distintos de formação docente: a universidade e 

a escola (Silva, 2011); a qualidade da educação em física, química, biologia e matemática no 

ensino médio, com análise de dados à luz da teoria bourdiana (Pinheiro, 2011); a trajetória de 

vida dos docentes de educação física, com vistas à elucidação do habitus desses docentes 

(Inforsato, 2016). 

Ressalte-se que os achados dos estudos serão apresentados de acordo com a 

pertinência dentro de cada seção específica, contudo, o que se busca é enfatizar a lacuna de 

estudo, que foi possível graças à contribuição das discussões citadas nestes e em outros 

trabalhos de igual relevância, frutos de quase dois anos de investigações sobre as temáticas 

explanadas. 

Com a ciência de que foram apresentados argumentos suficientemente convincentes 

acerca da possibilidade de transformação social a partir da utilização dos estudos bourdianos, 

e aproveitando-se dos argumentos apresentados nesta revisita, assume-se, daqui em diante, 
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que a utilização dos elementos integrantes desta teoria (campo, capitais, habitus, hexis, doxa, 

illusio e violência simbólica) podem subsidiar o processo avaliativo de docentes com vistas à 

sua formação continuada, principalmente por considerar que, ao se trazer à luz a realidade 

social e seus mecanismos de reprodução, como razão, é possível transformá-la.  

O próximo tópico explanará sobre a autoavaliação institucional com relação à 

formação continuada dos professores de contabilidade, direcionando os rumos tomados por 

este estudo no que tange à crítica reveladora dos mecanismos de reprodução amálgamas às 

relações de poder no CUNI no que diz respeito ao processo avaliativo vigente na educação 

superior, que reflete a incompetência do estado avaliador que, ao dissimular os reais interesses 

de sua pseudoavaliação, contribui para a perpetuação da desprofissionalização docente e a 

secundarização do ensino que são, historicamente, constituídos no Brasil. 

 

2.2. Autoavaliação institucional e formação continuada dos professores: para além da crítica 

reprodutivista 

 

Para iniciar a conversa sobre os rumos tomados pelo SINAES, convém explicitar que a 

crítica é direcionada à perícia do aparato legal (nos termos literais das palavras) na 

dissimulação da imperícia do estado avaliador, que, por sua vez, mantém uma postura voltada 

para a educação de qualidade, educação esta que, em hipótese alguma (explicitamente), é um 

produto alvo de massificação com viés econômico. Ou seja, atuando sob os moldes de uma 

violência simbólica esplendorosa, o estado de controle, ao propagar um sistema avaliativo 

pautado na consideração da autonomia e especificidades de cada universidade, dissimula sua 

atuação para um sistema que enfatiza índices e rankings em um círculo vicioso que considera 

unicamente o cumprimento dos próprios interesses... avante, pátria educadora!!!  

A crítica apresentada, aparentemente fora dos moldes comuns, e que foge de qualquer 

conotação partidária, teve como intuito, justamente, causar este espanto inicial ao enfatizar 

sobre como os mecanismos de reprodução dessas relações de poder são presentes no 

cotidiano, com característica aparente de neutralidade e com viés acalentador em seus 

discursos e propagações que não tem outro objetivo senão ocultar as causas da dominação. 

Sendo a própria avaliação um instrumento de poder e foco de disputas, é possível afirmar que 

o sistema avaliativo proposto pelo SINAES, apesar dos grandes esforços, da rica experiência 

em avaliação e da boa vontade dos professores integrantes da CEA, já estava morto desde a 

sua concepção.  
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Não é desejo desmerecer o trabalho executado, mas louvá-lo, haja vista que a CEA se 

posicionou em favor de uma avaliação emancipatória que abrangeu duas dimensões 

avaliativas: a) a avaliação educativa propriamente dita, de natureza formativa, e b) de 

regulação, em suas funções de supervisão, fiscalização, credenciamento, recredenciamento 

etc., funções próprias do Estado, em uma concepção que almeja articular a avaliação interna à 

avaliação externa, à comunidade acadêmica, aos membros da sociedade, às instâncias 

institucionais com as nacionais e internacionais operando com ideias de solidariedade e 

cooperação intra e interinstitucional, e não com a ideologia da competitividade da 

concorrência e do sucesso individual. Em suma, destaca-se que “esse sistema se vincula à 

ideia de educação como bem social, e não como mercadoria” (INEP, 2004a, p. 87). 

Cabe ressaltar, inclusive, que a base dessa proposta é o viés formativo da avaliação, 

que seria centralizado na autoavaliação realizada pelas próprias instituições de ensino por 

meio da CPA. Eis o motivo pelo qual emergiu a afirmativa de que o SINAES está morto 

desde a sua concepção, pois, de acordo com Dias Sobrinho (2010), na sua implementação, 

alguns de seus princípios e propósitos foram descartados ou descumpridos. A legislação base, 

responsável por dar vida à aplicação prática desse sistema, deixou de lado a essência, o 

suprassumo da sua existência. Ignorou-se a base formativa da avaliação que, de protagonista 

na abordagem do CEA em 2003, passou para coadjuvante, ou talvez figurante, já na legislação 

inicial base do SINAES apresentada pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

Emerge daí a justificativa da crítica apresentada anteriormente sobre a perícia do 

aparato legal (nos termos literais das palavras) na dissimulação da imperícia do estado 

avaliador, pois, no primeiro parágrafo do primeiro artigo da Lei nº 10.861/2004, a ênfase 

formativa da avaliação é retomada, e, no artigo onze, dá-se o prazo de sessenta dias para cada 

instituição de ensino superior constituir a sua CPA (Lei nº 10.861, 2004). O que se observa é 

que, a partir do arrolado nesta lei, procedeu-se os inúmeros encaminhamentos posteriores que 

culminaram no protagonismo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

em detrimento da autoavaliação das CPA’s, agora, mera figurante do processo. 

 Em resumo, o que se tem é um aparato legal pautado na base apresentada pela Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, que culminou em legislações posteriores como as diversas 

portarias e portarias normativas1, roteiro de autoavaliação institucional, notas técnicas e 

                                                 
1 Por exemplo: Portaria nº 2051 de 9 de Julho de 2004 que regulamenta os procedimento de avaliação; Portaria 

normativa nº 4 de 5 de agosto de 2008 que regulamenta a aplicação do conceito preliminar de cursos superiores; 

Portaria normativa nº12 de 5 de setembro de 2008 que institui o Índice Geral de Cursos (IGC); Portaria nº 92 de 

31 de janeiro de 2014 que  aprova os indicadores do Instrumento de Avaliação Institucional Externa; Portaria 
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metodológicas2 e, consequentemente, instrumentos avaliativos3, voltados à mensuração da 

qualidade da educação em uma perspectiva neoliberal, que apenas fortaleceu o ranqueamento 

e fortalecimento do uso, unicamente, de índices. Como explanado por Dias Sobrinho (2008), 

professor integrante da CEA, o SINAES, “pouco a pouco foi perdendo sua riqueza teórica e 

sua potencialidade ético-política e foi se reduzindo a ÍNDICES (não se trata de sigla para 

Índices Nacionais de Desempenho de Instituições e Cursos de Educação Superior)” (Dias 

Sobrinho, 2008, p. 820). 

Em relação às contradições do SINAES proposto e o SINAES legalizado, os autores 

Barreyro e Rothen (2006); Rothen e Schulz (2007); Dias Sobrinho (2008); Ribeiro (2012); 

Lacerda, Ferri e Duarte (2016); Sousa e Fernandes (2016) abordaram amplamente e ricamente 

a questão, extinguindo-se a necessidade de retomar daqui em diante a discussão, cabendo 

apenas enfatizar que, após a consulta e leitura das disposições legais mencionadas 

anteriormente e dos artigos elencados, restou-me apenas levantar tais críticas com vistas a 

tecer ao menos uma tentativa de resgate do viés formativo da avaliação, considerando-se que 

ainda se faz presente na legislação vigente (mesmo que como figurante do processo, em 

consequência à sua constante dissimulação), a possibilidade da realização da autoavaliação 

por meio das CPA’s das instituições, que, por sua vez, e conforme muito bem explanado por 

Leite (2008); Silva e Gomes (2011; 2015) têm sua atuação dificultada e ameaçada no contexto 

do SINAES vigente. 

Dito isto, apresenta-se a seguinte ressalva: as críticas levantadas não são às instituições 

que, dentro de suas limitações, objetivam e se esforçam no cumprimento das obrigações legais 

instituídas pela autoavaliação, mas ao desdém do estado avaliador que desconsidera todo o 

esforço das CPA’s na implantação de um processo avaliativo formativo, ao estipular em seu 

seus instrumentos de avaliação institucional e de cursos (INEP, 2017a; 2017b; 2017c; 2017d), 

                                                 
normativa nº 23 de 20 de Dezembro de 2016 que altera os processos de cálculo e divulgação dos indicadores de 

qualidade da educação superior; e Portaria normativa nº19, de 13 de Dezembro de 2017 que dispõe sobre os 

procedimentos de competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- 

INEP referentes a avaliação de instituições de educação superior, de cursos de graduação e de desempenho 

acadêmico dos estudantes- consultados na íntegra. 
2 Por exemplo: Nota Metodológica dos Indicadores de Qualidade da educação superior 2012; Nota Metodológica 

Conceito do ENADE 2012; Considerando-se apenas os anos de 2017 e 2018 sobre últimas publicações de notas 

técnicas veja: Nota Técnica nº 32/2017 que apresenta a metodologia utilizada no cálculo do Conceito do ENADE 

referente ao ano de 2016; Nota Técnica nº 33/2017 que apresenta a metodologia de cálculo do Indicador de 

Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD); Nota Técnica nº38/2017 que apresenta a 

metodologia de Cálculo do Conceito Preliminar de Curso (CPC); e Nota Técnica nº4/2018 que apresenta os 

encaminhamentos e procedimentos adotados para retificação do IGC referente ao ano de 2016- consultados na 

íntegra. 
3 Considerando-se apenas as últimas alterações, veja os instrumentos de avaliação institucional externa de 2017 e 

os instrumentos de avaliação dos cursos de graduação presencial e a distância de 2017 - consultados na íntegra. 
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em uma escala de 1 a 5, critérios voltados, unicamente, à classificação do quanto a 

autoavaliação auxilia no planejamento e gestão do curso ou sobre a sua existência e 

divulgação institucional. 

A partir do exposto, questiona-se: os rumos tomados pelo sistema avaliativo brasileiro 

possibilitam a compreensão dos problemas existentes no ensino superior brasileiro? É este o 

legado educacional (de qualidade) que deixaremos para as gerações futuras? É esta 

metodologia de mensuração de qualidade educacional que subsidia ações e políticas de uma 

pátria verdadeiramente educadora?  

Defende-se que, dentro de uma política educacional que desestimula veementemente a 

cultura da avaliação formativa, as CPA’s sejam fortalecidas com vistas à avaliação não ser 

meramente o cumprimento de uma obrigação legal, mas como um instrumento democrático 

no resgate à sua essência emancipadora. Obviamente, este caminho tende a ser árduo e difícil, 

mas compreende-se que neste contexto de dominação do estado avaliador, este pode ser um 

dos poucos caminhos disponíveis para transpor a reprodução dessa sistemática avaliativa que 

perdura no histórico da avaliação educacional no Brasil, como amplamente discutido por 

Barreyro e Rothen (2006); Ribeiro (2012); Sousa e Fernandes (2016); Araújo et al. (2016); 

Batista (2016) e Martins et al. (2017).  

De posse da ciência sobre os rumos tomados no sistema avaliativo do ensino superior 

brasileiro, é possível transformá-lo, a partir da revelação do poder que está sendo exercido e 

reproduzido quando opções políticas aparentemente abertas são estruturadas por uma ordem 

simbólica organizada para o benefício daqueles em posição dominante, que estejam ou não 

conscientes do que fazem, desafiando a eficácia dos entendimentos da doxa e ganhando 

verdades mais profundas para remoção da legitimidade das práticas pelas quais o poder se 

manifesta (Calhoun, 2006). A avaliação como instrumento de poder pode trazer à luz a 

realidade social sobre a formação inicial e continuada dos professores, para melhor denunciá-

la e transformá-la, constituindo-se como premissa para essa transformação. 

Além disso, conforme explanado por Dias Sobrinho (2010), os principais responsáveis 

pela construção da qualidade da educação necessitam de um espaço de autonomia para o 

exercício da produção e socialização de conhecimentos e formação de sujeitos conscientes e 

serem reconhecidos como atores importantes no processo de avaliação. A ênfase na 

classificação e na geração de rankings produz,  

 

[...] entre outros efeitos, a perda da função diagnóstica de fornecer elementos de reflexão aos 

professores e estudantes, o engessamento curricular, a desvalorização da autoavaliação, a 
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burocratização dos processos avaliativos, a desprofissionalização do magistério, a redução da 

educação ao ensino, e a redução da formação à capacitação profissional (Dias Sobrinho, 2010, 

p. 221). 

 

É importante que o sistema de avaliação incentive as instituições de ensino na 

promoção de ações que aprofundem o exercício da democracia no âmbito interno, afinal, a 

educação superior não tem a função de apenas desenvolver habilidades e competências para o 

trabalho, mas, sobretudo, construir conhecimentos, formar para a vida em sociedade e 

consolidar valores socialmente relevantes (Dias Sobrinho, 2010). 

Retome-se o que foi explanado anteriormente durante a revisita à teoria bourdiana, no 

qual o professor é tido como principal agente de inculcação da cultura por meio de ações 

pedagógicas e detentor do direito de violência simbólica (no CUNI) em virtude de sua AuP 

(Bourdieu & Passeron, 2014). Resgatemos o dito a pouco sobre a avaliação como premissa 

para trazer à luz a realidade social para melhor denunciá-la e transformá-la, já que, conforme 

explanado, o ranqueamento e classificação proporcionados por exames nacionais produzem, 

entre outros efeitos, a desprofissionalização docente (Dias Sobrinho, 2010). Com vistas a 

fechar este raciocínio, retomemos o explanado por Alves (2015/2016) como sendo necessária, 

primeiramente, a quebra da inércia reprodutivista na formação de professores e o resgate do 

papel social reflexivo destes agentes, com vistas à constituição de novas relações de poder e 

novas estruturas estruturantes.  

De posse desses conceitos-chave, é possível compreender que, sendo o professor o 

principal agente de inculcação da cultura devido a sua AuP; sendo necessária a quebra da 

inércia reprodutivista na formação de professores com vistas ao resgate reflexivo destes 

agentes; e sendo a avaliação a premissa para se trazer à luz a realidade social para transformá-

la, afirma-se veementemente que as transformações no campo educativo/universitário têm 

como âmago a formação dos professores, e como premissa a avaliação institucional de ênfase 

formativa.  

A formação dos professores apresenta-se, portanto, como centro das transformações 

educativas e não como fim em si mesma. Dada a complexidade existente em uma instituição 

educacional constitui-se como base deste processo, a autonomia e fortalecimento das CPA’s 

institucionais, como um espaço de geração de elementos de reflexão aos professores e 

estudantes para formação de sujeitos conscientes. Para Dias Sobrinho (2010), a partir daí, o 

curso e o aluno podem ser avaliados em função da totalidade institucional cuja finalidade 

essencial é a formação integral de cidadãos-profissionais seguindo o “princípio da educação 

como bem e direito humano e social, dever do Estado” (Dias Sobrinho, 2010, p. 209), ou seja, 
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a avaliação da Educação Superior deveria jogar luz sobre o trabalho de formação de sujeitos e 

a produção e socialização de conhecimentos de cada instituição de ensino. 

O resgate do viés formativo da avaliação educacional distingue-se do mero controle, 

pois seus processos de questionamento, conhecimento e julgamento propiciam a elevação da 

consciência pedagógica e da capacidade profissional dos docentes ao interligar duas ordens de 

ação: a de verificar, conhecer, organizar informações, constatar a realidade e a outra de 

questionar, submeter a julgamento, interpretar causalidades e potencialidades, enfim, produzir 

sentidos. A ênfase deve ser dada aos dinamismos dos processos e relações, já que o sentido 

formativo indica que a avaliação produz processos sociais de conhecimento, compreensão e 

julgamento, com objetivos primordialmente de melhoria que auxiliam na construção de uma 

concepção de educação superior socialmente comprometida em seus objetivos e funções 

aumentando a qualidade e as capacidades de emancipação (INEP, 2009) das amarras 

reprodutivistas. 

Atualmente, o processo avaliativo do SINAES constitui-se de três processos 

específicos: avaliação dos estudantes por meio do ENADE, avaliação dos cursos e avaliação 

institucional (interna e externa), também de instrumentos, como: censo da educação superior e 

cadastro de instituições e cursos. A autoavaliação é coordenada pela CPA e contempla análise 

integrada de dez dimensões organizadas em cinco eixos previstos no Instrumento de 

Avaliação Institucional Externa, a saber: (eixo 1) planejamento e avaliação institucional; (eixo 

2) desenvolvimento institucional; (eixo 3) políticas acadêmicas; (eixo 4) políticas de gestão e 

(eixo 5) Infraestrutura física. Além desses eixos, as instituições devem considerar três 

dimensões: organização didático-pedagógica, corpo docente e instalações físicas, adotadas no 

Instrumento de Avaliação dos cursos de graduação (Portaria nº 92, 2014; Nunes, Duarte & 

Pereira, 2017; Pereira, Araújo & Machado-Taylor, 2018). 

Ou seja, o ENADE que é apenas um dos eixos da avaliação do sistema e apresenta 

peso destaque na construção de índices como o Conceito Preliminar de Curso (CPC) que é 

componente do Índice Geral de Cursos (IGC), indicadores base do sistema atual4. E a 

autoavaliação institucional, eixo central do SINAES proposto, parece não ter relevância no 

                                                 
4 A título de informação, de acordo com o artigo 1º, da portaria normativa nº 23, de 20 de Dezembro de 2016, o 

CPC será calculado: §2º a partir de informações sobre o desempenho dos estudantes concluintes e as condições 

de oferta do processo formativo; §4º o IGC será calculado anualmente independentemente da quantidade de 

cursos avaliados considerando, resumidamente: A média dos últimos CPC disponíveis dos cursos avaliados da 

instituição; a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela 

CAPES; a distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto 

sensu (Portaria nº 23, 2016).  
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ranking das instituições, apesar de sua vigência na legislação (Barreyro, 2008), enfatizando-se 

o já exposto sobre a atuação secundária ou figurativa da autoavaliação institucional. 

As dez dimensões presentes no roteiro de autoavaliação institucional são, 

resumidamente: (1) missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); (2) política para 

ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; (3) responsabilidade social; (4) comunicação com 

a sociedade; (5) políticas de pessoal; (6) organização e gestão; (7) infraestrutura física; (8) 

planejamento e avaliação; (9) políticas de atendimento aos estudantes; (10) sustentabilidade 

financeira (INEP, 2004b). A segunda dimensão de avaliação que trata das políticas para o 

ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão, e suas respectivas normas de operacionalização, 

em seu núcleo básico e comum que são tópicos que devem integrar os processos de avaliação 

interna de todas as instituições, são explanados os seguintes pontos de avaliação: 

  

[...] concepção de currículo e organização didático-pedagógica (métodos, metodologias, 

planos de ensino e de aprendizagem e avaliação da aprendizagem) de acordo com os fins da 

instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área;  práticas pedagógicas, considerando 

a relação entre a transmissão de informações e a utilização de processos participativos de 

construção do conhecimento; pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista 

os objetivos institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais, etc.) e as 

necessidades individuais; práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a 

formação docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-

pedagógicas e o uso das tecnologias no ensino (INEP, 2004b, p. 19). 

 

O roteiro de autoavaliação institucional não contempla de forma clara, no item de 

documentação, dados e indicadores (explanado no item 4.2.5; INEP, 2004b), como deve ser 

feita a apresentação específica dos pontos de avaliação mencionados, em virtude, novamente, 

da dissimulação e direcionamento de forma implícita para a geração de índices (isto é dito 

após a apreciação sobre os instrumentos de avaliação externa e de cursos, vigentes), contudo, 

algumas CPA’s institucionais utilizam-se no processo de autoavaliação, de instrumentos 

direcionados à avaliação do docente pelo discente e da autoavaliação do docente como ponto 

de partida para capacitação docente com foco na melhoria no processo de 

ensino/aprendizagem e relação professor/aluno, possivelmente em cumprimento aos tópicos 

explanados principalmente por esta dimensão. 

Diz-se principalmente pelo fato de que as dimensões cinco e nove, que tratam das 

políticas de pessoal, as carreiras, aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e condições 

de trabalho (resumidamente dimensão cinco) e política de atendimento aos estudantes 

(dimensão nove), também contemplam em seus núcleos aspectos voltados à atividade 

didático-pedagógica docente, sua capacitação e melhoria das atividades educativas, além do 
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processo de avaliação de cursos de graduação e suas dimensões, ou seja, a avaliação docente 

constitui-se como um ferramental prático que é comum no processo de autoavaliação 

institucional, tendo em vista as dimensões avaliativas que consideram direta ou indiretamente 

a atuação docente5.  

Sobre as CPA’s que se utilizam da avaliação docente no processo de autoavaliação, 

como ferramenta para capacitação e formação continuada do docente em adoção a uma 

perspectiva que vai além do mero cumprimento de obrigações legais, destacam-se os achados 

dos estudos de: Eyng (2004), que explana sobre a construção identitária institucional por meio 

dos conhecimentos gerados pelo processo de autoavaliação; Vasconcellos (2005), que explana 

ricamente sobre as políticas educacionais e a necessidade de valorização da formação dos 

docentes apontando os desafios para esse processo; Luz (2007), que recomenda a 

institucionalização do processo de formação docente voltados, principalmente, à construção 

da identidade e profissionalização docente e também registra a sugestão de oferta de programa 

de formação continuada para os discentes, em razão da ausência de um trabalho mais 

sistemático e contínuo sobre o perfil do aluno, em termos de atitudes e habilidades 

imprescindíveis ao desenvolvimento intelectual autônomo e independente no ensino superior.  

Também se destacam os estudos de Castanheira e Ceroni (2007; 2008) que enfatizam 

sobre o caráter educativo que deve ter a autoavaliação institucional como grande motivadora 

de questionamentos sobre juízo de valores, tendo em vista a formação integral dos estudantes 

e também, entre outros aspectos, a profissionalização docente, já que o professor é o ator 

principal na indicação de caminhos para evidenciação de um método dialético de construção 

do conhecimento em prol do enfrentamento dos desafios educacionais e sociais; Matuichuk e 

Silva (2013), que explanam sobre o processo de avaliação do docente pelo discente da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Curitiba, e enfatizam sobre a 

avaliação complementar o processo de desenvolvimento das capacidades crítico-reflexivas 

alinhadas à reconstrução e também sobre a necessidade de comprometimento e 

responsabilidade do aluno no processo avaliativo. 

Cabe mencionar os estudos de Freitas et al. (2013), que enfatizam sobre as 

contribuições do processo avaliativo para a capacitação docente e para os programas de 

capacitação docente; o estudo de Bastos e Rovaris (2016), que abordam uma discussão 

                                                 
5 Para maiores informações sobre como as políticas de avaliação para educação superior impactam a 

configuração do trabalho docente, veja o estudo intitulado: As atuais políticas de avaliação da educação superior 

e os impactos na configuração do trabalho docente, da autora Elisa Antonia Ribeiro (2012) que explana 

ricamente sobre a questão. 



57 

 

 

enriquecedora sobre a relevância do processo de autoavaliação institucional para a 

configuração do bom professor, e sugerem a formação de parcerias entre professores 

experientes e dos professores tidos como bons, para, em conjunto com a equipe pedagógica da 

instituição, trabalharem em prol de políticas e práticas de formação continuada que 

oportunizem a partilha de experiências de práticas de sucesso, indicadas pelos acadêmicos 

como características de um bom professor. 

Enfim, as ricas discussões propiciadas por estes estudos corroboram a afirmativa de 

que as transformações no campo educativo/universitário têm como âmago a formação 

continuada dos professores, e como premissa a avaliação institucional de ênfase formativa a 

partir de uma base que carece de fortalecimento atualmente: as CPA’s institucionais. Além 

disso, os estudos de Eyng (2004) e Luz (2007) direcionam a outros aspectos, não abordados 

até então neste estudo: o processo autoavaliativo como subsidiário na construção identitária 

seja de professores, alunos, instituições, entre outros, também a necessidade de um trabalho 

sistemático e contínuo sobre o perfil do aluno, em termos de atitudes e habilidades 

imprescindíveis ao desenvolvimento intelectual autônomo e independente no ensino superior. 

Por ora, abstenho-me em apenas ressaltar a temática que será retomada em momento 

oportuno. 

De posse das discussões dos estudos sobre as CPA’s que utilizaram da avaliação do 

docente pelo discente para capacitação docente, é oportuno, neste momento, adentrar-se à 

outra questão que resplandece a imperícia do estado avaliador (ou estado de controle)6 e a 

perícia do aparato legal em dissimular e neutralizar o interesse neoliberal na massificação 

desenfreada do ensino superior: as políticas para formação dos professores do ensino superior, 

formação esta que é objeto de escárnio desde a concepção histórica da universidade no Brasil.  

Basta observar, por exemplo, os estudos de Marafon (2001); Pachane (2003); Lindino 

(2005); Brito e Cunha (2009), que tratam da chegada da universidade no Brasil em paralelo à 

formação proporcionada aos docentes, considerando os aspectos legais que implicitamente, e 

desde a época do império, são voltados ao atendimento de interesses específicos no 

fortalecimento do caráter utilitarista da educação, guiados por movimentos liberalistas e 

                                                 
6 De acordo com Yannoulas, Souza e Assis (2009) “estudos apontam para a instauração de um Estado mínimo no 

que diz respeito à responsabilidade pela promoção e manutenção de políticas educacionais, e a paralela 

instauração de um estado máximo no que se refere ao controle e à avaliação do desempenho institucional- 

repare-se: do desempenho institucional, e não o desempenho da política educacional como um todo” (Yannoulas, 

Souza e Assis, 2009), justificando a utilização do termo. 
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neoliberalistas que enfatizam a desoficialização do ensino7. Dada a riqueza das discussões dos 

estudos mencionados, depreende-se não ser necessário adentrar ao desdobramento deste 

processo, que culmina, atualmente, em realidade semelhante daquela presente mais de 

duzentos anos atrás, com melhorias pontuais, obviamente, mas que dissimulam os mesmos 

interesses desde sempre. 

Outro aspecto que fortalece o desdém histórico da formação docente e a 

desoficialização historicamente constituída do ensino consiste na centralização da formação 

de docentes do ensino superior em cursos de pós-graduação stricto sensu (conforme determina 

o artigo 66 da LDB), que, por sua vez, conforme discutido em vários estudos, conforme 

citados abaixo, são voltados à formação de pesquisadores em detrimento à formação 

pedagógica, aspecto que reflete mais uma vez o cunho econômico das políticas educacionais, 

àquela ideologia oitocentista,8 que deturpa o sentido da “educação como direito de todos e 

dever do estado e da família [...] visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988, art. 205), aspecto este dissimulado pela própria constituição no 

artigo 209, quando determina que o ensino é livre à iniciativa privada cabendo ao poder 

público a autorização e avaliação da qualidade. 

Alguns dos estudos que discutiram amplamente o foco da pós-graduação na formação 

para pesquisa em detrimento da formação para o ensino são: Andrade (2006), que explana 

sobre a necessidade de reflexão crítica sobre as práticas docentes e a racionalidade 

pedagógica, dando condições aos docentes de participarem de programas de capacitação que 

propiciem a construção da identidade docente; Pachane (2009), que, por meio de uma 

                                                 
7O capítulo I da tese de Marafon (2001) explana ricamente a história da universidade no Brasil e os movimentos 

liberais voltados a desoficialização do ensino desde o império até a implantação do sistema de pós-graduação 

stricto sensu; O capítulo I da tese de Pachane (2003) explana sobre a perícia da LDB, em deixar para segundo 

plano a formação docente, mesmo após muitos anos de discussão e sua morosa concepção (1988-1996); Lindino 

(2005) discute amplamente sobre as intervenções educacionais de caráter utilitarista neoliberal do Banco 

mundial no Brasil e sua influência nas políticas públicas educacionais brasileiras, inclusive da pós graduação; O 

estudo de Brito e Cunha (2009) além de explanar sobre as características do professor  diante das tendências 

universitárias em cada momento histórico da economia, em sua discussão enfatiza-se que até mesmo a 

autonomia universitária tenha sido uma ilusão para se fazer valer os interesses do Estado no processo de 

aprimorar sua forma de controle. 
8 Os estudos de Lindino (2005), Pachane (2009) e Corrêa e Ribeiro (2013) também explanam sobre os processos 

de controle do estado como a avaliação dos cursos de pós-graduação, e o fortalecimento da pesquisa em 

detrimento ao ensino que na década de 90, foram sistematizados em virtude dos investimentos do Banco 

Mundial e a criação do Plano Nacional Pós-Graduação (PNPG). De acordo com Lindino (2005) “A tarefa de 

qualificar os recursos humanos para fazer frente aos desafios da modernidade produtiva foi destinada ao curso de 

pós-graduação stricto sensu” (Lindino, 2005, p. 86), em um processo de implantação e normatização seguiu os 

mesmos interesses (neo)liberalistas da época do império. O que justifica a comparação efetuada entre o período 

atual e o imperial.  
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introdução histórica da formação docente no Brasil, enfatiza sobre a necessidade de alteração 

sobre o entendimento das questões pedagógicas na universidade de que, para ser um bom 

professor, basta ser um bom pesquisador. 

Por fim, mencionam-se os estudos de Carreño (2011), o qual aborda sobre a 

necessidade de formação pedagógica para professores bacharéis de arquitetura e urbanismo e 

odontologia, enfatizando-se que estes profissionais, mesmo que com cursos de mestrado e 

doutorado, reconheceram a ausência de referenciais teórico-práticos que os ajudassem a 

enfrentar a complexidade da docência; e o estudo de Corrêa e Ribeiro (2013) que discute 

amplamente sobre o campo científico e enfatiza a possibilidade de uma formação de habitus 

pedagógico durante a pós-graduação, como forma de apresentar, discutir, refletir e construir 

elementos que subsidiam e subsidiarão a prática social complexa da docência do ensino 

superior como princípio formal da construção de uma identidade docente. 

Os estudos mencionados apenas fortalecem a base da crítica levantada sobre a 

desoficialização do ensino como retrato da imperícia do estado de controle sobre a educação 

como direito de todos, e a perícia do aparato legal em dissimular e neutralizar os interesses 

neoliberais na massificação desenfreada do ensino superior. Sendo assim, a pós-graduação 

como requisito fundamental da qualificação docente é também requisito base para propagação 

do discurso da educação de qualidade, já que, atualmente, a titulação docente (quantidade e 

não qualidade) basta para atendimento dos requisitos mínimos de credenciamento e 

recredenciamento das instituições de ensino. 

 Nessa perspectiva, cabe ressaltar que o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-

2024), em seu artigo 2º, inciso V, determina como uma diretriz do PNE a “formação para o 

trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a 

sociedade” (Lei nº 13.005, 2014), ou seja, a educação que, na Constituição, visava ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho, tem nos arrolamentos posteriores como diretriz e como meta a formação para o 

trabalho, antes da formação para cidadania e para formação ética.  

Além disso, o mais próximo que o PNE chegou das metas e estratégias para o ensino 

superior e da formação para docentes do ensino superior (frise-se que os termos metas e 

estratégias comumente são utilizados em uma perspectiva de caráter econômico) foi a busca 

da elevação do número de matrículas (Meta 12); elevação da qualidade da educação pelo 

aperfeiçoamento do SINAES e o fortalecimento da CPA, bem como a aplicação de 

instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 

qualificação do corpo docente (Meta 13); e, ainda, elevação do número de matriculados na 
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pós-graduação stricto sensu, aumentando, inclusive, o número de doutores (Meta 14) (Lei, 

13.005, 2014).  

Contudo, embora a avaliação seja o elemento subsidiário das ações centrais no 

processo de ensino, como a qualificação do corpo docente, definida na Meta 13 do PNE pelo 

fortalecimento das CPA’s, o que se vê é que a otimização de recursos voltados ao sistema 

avaliativo ocorreu com perdas qualitativas importantes, “como a distorção das proposições 

estruturais do SINAES e por meio da adoção de índices, centrados num exame censitário, 

realizado trienalmente, em grupos de cursos por áreas, e em um único dia de aplicação” 

(Araújo et al., 2016, p. 186). 

Pudera, se a própria constituição dissimulou as perspectivas da educação como direito 

de todos e dever do estado e da família, para o enfoque de um ensino livre à iniciativa privada 

(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988), o que esperar dos arrolamentos legais 

posteriores? Atentem-se que o dever de o estado na educação como direito de todos, ao 

direcionar o ensino à livre iniciativa privada (que hoje comporta maior número de estudantes) 

resumiu-se à elaboração de normas gerais, autorização e avaliação da qualidade de um ensino 

livre à iniciativa privada, que, por sua vez, segue normas, como: a LDB, PNE e Lei do 

SINAES que fortalecem a desprofissionalização do ensino, a supervalorização do título em 

detrimento da formação docente de qualidade e a utilização de índices de qualidade pautados 

principalmente no desempenho do aluno. Existe lógica mais confusa? Qual é mesmo o papel 

do estado na educação que visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o 

exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho?  

Por falar nisso, o artigo 6º da Carta Magna especifica: “são direitos sociais a educação, 

a saúde a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição” (Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). Ressalte-se: o artigo 6º 

da Constituição Federal coloca a educação como direito social primário antes de outros 

direitos fundamentais, como saúde, alimentação, trabalho, moradia, entre outros.   

A partir do exposto, levanta-se o seguinte questionamento: sendo a formação dos 

professores do ensino superior negligenciada desde a sua concepção histórica, como 

consequência de um modelo educacional que se adequa às necessidades econômicas, estaria o 

Estado, no âmbito do ensino superior, ao negligenciar a educação para o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, limitando ou 

destituindo o acesso aos demais direitos constitucionais fundamentais da pessoa humana? 
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Longe do radicalismo extremista, o que se pretende é a reflexão crítica que sinaliza a 

necessidade de revisão dos moldes vigentes de formação inicial e continuada dos docentes do 

ensino superior em prol de uma educação para formação cidadã, que desenvolva 

integralmente o sujeito, que o qualifique também para o trabalho, garantindo, assim, os 

demais direitos constitucionais, pois, sendo o professor o principal agente para transformação 

social (transformação esta que tem como princípio a educação), esse descaso historicamente 

constituído das políticas para formação dos professores constitui-se como um fundamento de 

dominação, registrando-se, portanto, o desvelamento deste mecanismo de dominação e 

reprodução amalgamado aos interesses de poder historicamente estruturados. 

Obviamente, o que não se explana aqui é a responsabilização do professor sobre um 

dever que é próprio do Estado, mas explana-se que a formação inicial e continuada de 

docentes do ensino superior carece de um ordenamento legal que incentive e estruture este 

processo, tendo em vista a educação propriamente dita, partindo dos princípios da autonomia 

universitária, da valorização do magistério superior e da construção da identidade docente. Eis 

o motivo pelo qual se enfatiza o resgate do viés formativo da autoavaliação institucional, o 

direcionamento da avaliação docente pelo discente e o fortalecimento das CPA’s como um 

dos caminhos prováveis para o incentivo da reformulação e criação de políticas para a 

formação inicial e continuada dos docentes. 

Como forma de inutilizar o caráter possivelmente utópico da proposta, apropria-se do 

exposto por Gatti (2008) ao explicitar sobre aspectos da normatização de programas de 

formação continuada: 

 

A legislação não nasce do nada, como inspiração ou insight momentâneo, por desejo deste ou 

daquele; é resultante de um processo histórico em que ações se desenvolvem e criam impasses 

e questionamentos pela forma como são praticadas, o que pode gerar movimentos de vários 

segmentos sociais, movimentos que são levados aos órgãos reguladores, que se podem mostrar 

mais ou menos atentos ou interessados nas questões levantadas, e que, em situação de 

negociação em contexto político, procuram criar balizas onde elas não existam ou reformular 

orientações quando estas parecem não mais atender às condições de qualidade pensadas para 

as atividades desenvolvidas (Gatti, 2008, p. 68).  

 

Em se tratando de qualidade educacional, e sendo a avaliação de hoje a responsável 

por pseudoavaliar a qualidade, o que impede de principiar os questionamentos das práticas 

comumente presentes, com o resgate do viés formativo da autoavaliação institucional e 

fortalecimento das CPA’s?  

Dito isto, e buscando direcionar os encaminhamentos para a educação em 

contabilidade, não é preciso discutir sobre a possibilidade mencionada também nesta área, que 
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tem uma base formativa voltada para a técnica, acentuando-se ainda mais a 

desprofissionalização do ensino, dada a ênfase no domínio de conteúdo e a ausência de 

conhecimentos pedagógicos já na formação inicial (bacharelado), denotando a importância de 

programas estruturados de formação continuada que propiciem a reflexão da prática docente, 

pois, 

 

A desvinculação entre os conhecimentos contábeis e os que constituem a educação e o ensino 

resulta num professor de contabilidade técnico-especialista, que atua apenas na perspectiva da 

transmissão do conhecimento. Para objetivar os conteúdos, determinar os métodos e fazer a 

opção por critérios de avaliação, torna- se imprescindível a reflexão dos procedimentos de seu 

trabalho como profissional intelectual e de transformações (Laffin, 2001, p. 63). 

 

Além dos problemas relacionados às deficiências na formação didático-pedagógica 

dos docentes de contabilidade, a nível de mestrado e doutorado, que é acentuado pela ênfase 

na formação técnica, há estudos que comentam sobre: os professores terem  ciência acerca de 

suas necessidades de formação didático-pedagógica, e que, a partir desta consciência, o 

primeiro passo para o planejamento e a implementação de um programa de formação 

continuada é este diagnóstico das necessidades de formação (Camargo, 2006); o 

desconhecimento por parte dos docentes do curso de contabilidade acerca das legislações 

educativas (Araújo, 2009); a importância da formação dos professores de contabilidade para o 

exercício da docência para melhoria da formação discente, que, por sua vez, já percebe e 

solicita mudanças de atitudes do corpo docente (Dias, 2010). 

O estudo de Barp (2012) explana sobre os professores de contabilidade considerarem 

os saberes disciplinares como os de maior importância; Lapini (2012) defende que a 

prerrogativa da existência de um programa de pós-graduação stricto sensu e a formação de 

professores a priori da formação de pesquisadores e sugere que os critérios de avaliação do 

programa podem vincular o oferecimento de métodos de formação docente; o estudo de 

Ferreira (2015) enfatiza a racionalidade técnica dos professores de contabilidade que 

consideram-se mais contadores do que professores, levando-os a uma perspectiva reprodutiva 

dos modelos e formas de ação reducionistas pela secundarização da atividade de ensino. 

Konrad (2015) defende a conscientização discente e docente acerca das suas 

necessidades formativas tanto na área técnica como pedagógica e sugere a utilização de 

avaliações que proporcionem o aperfeiçoamento do ensino em prol de uma nova atitude 

diante da educação na oferta de possibilidades que promovam o desenvolvimento dos 

acadêmicos; o estudo de Morais (2015), ao enfatizar a necessidade de formação pedagógica 

para os professores de contabilidade, expõe a preocupação deles com a aprendizagem do 
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aluno, paixão por ensinar e outras convicções voltadas para a evolução social e pessoal do 

acadêmico; Carvalho (2017) concluiu que a prática pedagógica dos professores de 

contabilidade da educação a distância é construída entre acertos e erros, exigindo formação 

para os docentes na área das tecnologias e das práticas pedagógicas no ambiente virtual. 

Observa-se que a desoficialização do ensino e a ênfase utilitarista de educação numa 

ótica neoliberal tornam-se quesitos para a formação do contador, dada a racionalidade técnica 

direcionada à formação daquele profissional executor, que deve atender às necessidades 

empresariais e mercadológicas. Afinal, o contador não é considerado o principal agente 

gerador/propagador da linguagem dos negócios? Sendo um profissional do mercado, não seria 

esse tipo de educação contábil a mais apropriada, sendo balela a discussão aqui apresentada?  

É nesta aparência de neutralidade que residem as causas de dominação que impedem a 

superação do problema da formação dos professores de contabilidade, pois a cristalização 

desta realidade social constitui o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e 

ideologias tidas como próprias do profissional contábil. Dessa forma, o primeiro movimento 

para esta superação é a conscientização para libertação da legitimidade das causas de 

dominação em prol do resgate do papel social e reflexivo dos professores como agentes 

transformadores, capazes de provocar novas relações de poder e de constituir novas estruturas 

estruturantes no campo da educação superior em contabilidade. 

Esse parece ser um caminho bastante coerente, já que este processo, utilizando-se de 

ferramentas como a avaliação do docente pelo discente e a autoavaliação docente, propicia a 

elevação da consciência pedagógica e da capacidade profissional dos docentes de verificar, 

conhecer, organizar informações, constatar a realidade, questioná-la, com objetivos que visam 

à melhoria e à construção de uma concepção de educação superior socialmente 

comprometida, o que aumentará a qualidade e as capacidades de emancipação das amarras 

reprodutivistas. 

A partir do exposto, justifica-se o motivo pelo qual a escolha do processo avaliativo de 

docentes, como premissa para a implantação de um programa de formação continuada, 

constitui-se como crítica à dissimulação do processo de autoavaliação institucional vigente 

por meio do SINAES. Para além da crítica reprodutivista, ao se trazer à luz as estratégias de 

dominação do estado avaliador, será possível a organização de um programa de formação 

continuada como forma de superação das amarras reprodutivistas constituídas historicamente 

na formação dos professores. 

Algumas das ações necessárias para a superação dessas amarras devem estar voltadas: 

a tornar a formação inicial e continuada dos docentes uma prioridade das instituições do 
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ensino superior; à elaboração de programas de formação em várias instâncias das instituições, 

de maneira que os professores em exercício tenham a possibilidade de a eles recorrer para 

aperfeiçoar e aprimorar seu trabalho; a programas de formação diversificados, voltados a 

apresentar aos docentes a importância de ultrapassar a concepção de educação utilitária que 

serve apenas para fornecer pessoas qualificadas ao mercado; aos docentes que formam esses 

docentes, no que se refere à formação de grupos interinstitucionais de estudo, visando à troca 

de experiências (Vasconcellos, 2005) e à reapropriação de poder sobre a construção da 

identidade docente e discente. 

Tendo por base uma CPA fortalecida, que age em prol de ações voltadas à valorização 

da cultura avaliativa e da formação continuada dos docentes, atingir-se-á os impasses e 

questionamentos necessários para movimentações voltadas à negociação e à reformulação das 

políticas voltadas para a formação dos professores do ensino superior. Desta forma, o trabalho 

docente estará vinculado à busca pela compreensão da macroestrutura de poder definidora das 

políticas públicas, ampliando a consciência e a capacidade de emancipação docente na luta 

contra as correntes políticas neoliberais (Vasconcellos, 2005), com vistas à constituição de 

uma educação como bem social e não como mercadoria. 

As CPA’s institucionais são, portanto, a base para apresentação, discussão, reflexão e 

construção de elementos que subsidiam e subsidiarão a prática social complexa da docência 

do ensino superior, como princípio formal da construção de uma identidade docente e de uma 

identidade discente, tendo em vista que a proposta pedagógica dimensionada pelo tamanho do 

futuro que vislumbramos é pautada sobre o poder constitutivo e criador da ação humana. Essa 

ação que dá significado às coisas, trazendo o mundo do educando para dentro do mundo 

conceitual do educador que, na busca de respostas, abre um mundo de criações (Becker, 1994) 

em superação à racionalidade técnica a partir da construção de um novo olhar sobre o trabalho 

e a formação do professor de contabilidade e na constituição do aluno como humano 

omnilateral (Laffin, 2002). 

Após a explanação de elementos convincentes da necessidade de ações voltadas à 

conscientização dos professores sobre a macroestrutura de poder e as ferramentas de 

dominação (como, por exemplo, as políticas educacionais) que dissimulam a imperícia do 

estado no provimento de uma educação de qualidade. Imperícia, esta, retratada, por exemplo, 

pelo desleixo histórico na formação dos professores e pela dissimulação do processo 

avaliativo, as universidades devem assumir seu papel para além daquela visão oitocentista e 

tratar como prioridade a formação dos professores a partir da compreensão da complexidade 
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educacional, complexidade que poderá ser discutida à luz de instrumentos como a avaliação 

docente. 

A ampliação da consciência e a capacidade de emancipação docente na luta contra as 

correntes políticas neoliberais, amplamente presentes na formação inicial dos contadores, está 

relacionada às transformações sociais que são condicionadas à superação desse princípio da 

não consciência, constituída como base fundamental da reprodução dos mecanismos de 

dominação das estruturas de poder e da violência simbólica.  

Sendo o princípio do conhecimento a condição primária para transformação da 

realidade apresentada, defende-se o fortalecimento das CPA’s e o resgate do viés formativo 

da avaliação à luz da teoria bourdiana para implantação de programas de formação continuada 

que elevem a conscientização dos professores de contabilidade. Sendo assim, como lâmpada 

para os pés, a formação dos professores iluminará os caminhos para além da crítica 

reprodutivista, proporcionando sendas iluminadas para se seguir avante... rumo a uma pátria 

verdadeiramente educadora! 

Objetivando finalizar os rumos tomados por esta discussão, cabe salientar que a 

constituição de uma educação como bem social e não como mercadoria envolve o 

desenvolvimento intelectual autônomo e independente no ensino superior, que tem a ver com 

uma educação superior voltada não apenas a desenvolver habilidades e competências para o 

trabalho, mas também formar para a vida em sociedade, na consolidação dos valores 

socialmente relevantes, constituindo-se como uma educação que é base dos demais direitos 

constitucionais e que também provê a emancipação das causas de dominação. 

Neste ponto, é oportuno retomar o levantado anteriormente sobre o sugerido por Luz 

(2007) acerca da necessidade de um trabalho sistemático e contínuo sobre o perfil do 

acadêmico em termos de atitudes e habilidades imprescindíveis ao desenvolvimento 

intelectual, autônomo e independente no ensino superior, e, também, sobre o processo 

autoavaliativo ser um subsidiário na construção identitária docente e discente. Assuntos que 

serão discutidos no próximo tópico à luz do que preconizam as DCN’s do curso de Ciências 

Contábeis e as Normas Internacionais de Educação Contábil. 
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2.3. Elementos para (um)a educação contábil: a identidade profissional do docente de 

contabilidade e do (futuro) contador munindo a luta simbólica para além das 

competências 

 

Durante todo o planejamento deste trabalho, ao ponderar sobre a sua existência, 

rondaram-me inquietações sobre o termo educação contábil. De fato, seria extremamente 

radical mencionar sobre sua inexistência, contudo, a escolha das palavras (um)a educação, 

como colocado, tem a intenção de repassar uma certa insegurança advinda dos rumos traçados 

pelo estado e por organismos internacionais, no que se refere à perspectiva de educação que 

norteia a formação universitária do contador, levando-nos a questionamentos acerca da 

existência da educação real, propriamente dita, não passando, talvez, de uma pseudo-educação 

contábil ou na ótica curricular, mais especificamente um treinamento para aquisição de 

competências contábeis. 

Semelhantemente, a colocação do termo (futuro) contador tem a intenção de remeter 

não somente à questão de se tratar da identidade profissional dos acadêmicos, ou futuros 

contadores, mas apresentar, também, certa insegurança acerca do futuro destes na 

reapropriação de sua identidade, como forma de uma revolução simbólica contra a dominação 

simbólica em jogo na formação e atuação do contador, aspecto que pode envolver, inclusive, 

contadores já formados e professores da área.  Ao se remeter ao futuro, a crítica é direcionada 

ao poder pelo qual a identidade profissional (do contador, por exemplo), como nomeação 

oficial, ou rótulo, vale como definição oficial desta identidade oficial, dando aos agentes 

sociais a perspectiva autorizada, reconhecida de todos, universal, pois os nomes de profissão e 

de ofício, correspondem a um componente essencial da identidade social (Bourdieu, 1989)9. 

                                                 
9 Cabe ressaltar que o conceito de identidade profissional aqui utilizado contempla essencialmente a ótica 

bourdiana, e apresenta-se como uma abordagem inédita sobre identidades na literatura. Embora alguns autores 

tenham considerado sobre a produção social da identidade este estudo se difere, em virtude de direcionar o foco 

à reapropriação coletiva do poder dos agentes (docentes e discentes) na categorização, construção e avaliação de 

suas próprias identidades. Outros estudos que abordaram o conceito de identidade e que ricamente explanaram 

sobre o assunto em abordagens distintas foram: Pinto (1991) que explanou considerações acerca da produção 

social de identidade; Kuenzer (1999) que abordou sobre as políticas de formação e a constituição da identidade 

do professor sobrante, explanando sobre as mudanças identitárias após a promulgação da LDB; Setton (2005) 

que analisou o processo de construção da identidade social e pessoal do indivíduo na atualidade a partir das 

transformações sofridas no interior das agências tradicionais de educação e constatou que a identidade social e 

individual se realizaria a partir da articulação e negociação constante entre valores e referências institucionais 

diferenciados e a biografia dos sujeitos, não mais a partir de uma correspondência entre indivíduo e sociedade, e  

entre papéis propostos pelas instituições e sua integral identificação pelos indivíduos; Ennes e Marcon (2014) 

que contribuíram fortemente a abordagem deste estudo por enfatizarem sobre a necessidade dos estudos sobre 

processos identitários englobarem os atores sociais, o que está em disputa, quais as normas, os discursos que 

mediam as relações de poder e os contextos sociais nos quais tais atores se inserem. 
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Ou seja, as inquietações e questionamentos presentes, acerca da educação contábil e da 

formação/atuação do contador, contêm, em sua essência, a certeza da necessidade de um novo 

olhar sobre a educação contábil, o que direcionou esta discussão à apresentação de elementos 

que possam subsidiar esse novo olhar, a partir de uma visão voltada ao conhecimento e 

reconhecimento das características dos docentes, e dos discentes (futuros) contadores. Dessa 

forma, esse novo olhar será ofertado com vistas à mobilização de uma ação simbólica de 

inculcação para reapropriação e legitimação de suas identidades profissionais, em prol de uma 

perspectiva educacional que supere àquela de cunho estritamente neoliberal, a das 

competências, presente na formação universitária do contador. 

O efeito simbólico exercido pelo discurso científico aqui apresentado não almeja, 

 

[...] a conquista ou a reconquista de uma identidade, mas a reapropriação coletiva deste poder 

sobre os princípios de construção e de avaliação da sua própria identidade de que o dominado 

abdica em proveito do dominante, enquanto aceita ser negado ou negar-se (e negar os que, 

entre os seus, não querem ou não podem negar-se) para se fazer reconhecer (Bourdieu, 1989, 

p. 125). 

 

A nominação oficial, ou o ato pelo qual se outorga a alguém uma qualificação 

socialmente reconhecida, é uma das manifestações mais típicas do monopólio da violência 

simbólica legítima, que pertence ao Estado ou a seus mandatários. O título escolar, por 

exemplo, é um capital simbólico universalmente reconhecido e garantido, que age como uma 

definição oficial de uma identidade oficial, impondo a perspectiva universalmente aprovada. 

O ponto de vista oficial, que é o ponto de vista dessas autoridades (como, por exemplo, as 

determinações impostas pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior 

– CNE/CES – ou pelo International Federation of Accountants), é instituído enquanto ponto 

de vista legítimo, ou seja, aquele que todos devem reconhecer (Bourdieu, 2004). 

Esse ponto de vista legítimo, dado sob a forma de inabilitação ou habilitação, confere 

direitos universalmente reconhecidos por meio de classificações, que organizam a percepção 

do mundo social e, em determinadas condições, podem organizar o próprio mundo. Eis o 

motivo pelo qual o poder simbólico se torna um poder de constituição no sentido político, isto 

é, o poder de conservar ou de transformar os princípios objetivos dados por classificações, 

que são feitas por meio de palavras utilizadas para designar ou descrever os indivíduos, 

grupos ou instituições (Bourdieu, 2004). 

Ou seja, para mudar o mundo é preciso mudar as maneiras de fazer o mundo, a visão 

de mundo e as operações práticas pelas quais os grupos são produzidos ou reproduzidos 

(Bourdieu, 2004), pois o poder de impor uma visão das divisões, e tornar explícitas as 
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divisões sociais implícitas, é o poder político por excelência na estipulação de grupos, de 

manipular a estrutura objetiva da sociedade em uma luta simbólica que tem como propósito a 

percepção de mundo por meio de ações de representação coletivas, destinadas a mostrar e a 

fazer valer determinada realidade, sendo esse nível coletivo, o nível propriamente político 

(Bourdieu, 1989). 

Em resumo, a existência real da identidade possibilita a afirmação jurídica e 

politicamente garantida da diferença, que, uma vez assimilada, encerra o princípio de 

dominação de uma identidade sobre outra e da negação de uma identidade por outra 

(Bourdieu, 1989). Ao reconhecer a contribuição da construção da identidade real dos docentes 

e discentes, pela representação que esses agentes têm do real, é possível compreender a 

verdadeira contribuição que a transformação coletiva dessa representação coletiva dos 

contadores e professores de contabilidade dá à transformação dessa realidade, que hoje é 

determinada arbitrariamente pelo Estado e seus mandatários (Bourdieu, 1989).  

Aplicando ao contexto estudado, a transformação da realidade arbitrariamente imposta 

pelo estado e seus mandatários no que tange à identidade profissional dos docentes e discentes 

(futuros contadores), principia com a construção de uma identidade real dos docentes e 

discentes, a partir da representação que esses agentes têm do real acerca da sua formação, 

profissão e atuação. Somente assim será possível a transformação coletiva dessa 

representação coletiva imposta, concomitantemente à transformação da realidade, uma vez 

que a realidade anteriormente representada, ao se fazer valer em nível coletivo, atinge-se o 

nível propriamente político, isto é, o poder de transformar, por meio de palavras que 

descrevem e designam estes grupos, os princípios objetivos das classificações anteriores, 

reapropriando coletivamente o poder de construção e avaliação das identidades docente e 

discente.  

É nesse contexto de construção de uma identidade real dos docentes e dos discentes 

em prol transformação coletiva da representação coletiva imposta, que as CPA’s institucionais 

constituem-se como princípio formal da reapropriação de poder sobre essas identidades, por 

serem a base para apresentação, discussão, reflexão e construção de elementos que subsidiam, 

ou subsidiarão, a prática social complexa da docência do ensino superior, na superação da 

racionalidade técnica, e construção desse novo olhar sobre a formação, trabalho e atuação do 

contador e do professor de contabilidade.  

Novamente, o princípio da não consciência é constituído como base fundamental da 

reprodução dos mecanismos de dominação das estruturas de poder e da violência simbólica 

sobre a educação contábil e, consequentemente, à formação do contador, o que motiva essa 
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discussão em objetivo à reapropriação do poder de construção e à avaliação das identidades 

docente e discente para transformação dessa estrutura objetiva imposta. Torna-se pertinente, 

portanto, a explanação dos princípios que regem atualmente a educação contábil, que é 

voltada à constituição de um formato educacional neoliberal, que é unicamente voltado ao 

desenvolvimento de habilidades e competências para o trabalho. 

A universidade brasileira é pressionada por forças externas que, além de questionar 

sua autonomia, pressiona-a a se desviar dos compromissos mais substantivos devido às 

injunções de uma dinâmica social escrava do mercado, que direciona a uma prevalência do 

econômico sobre o político, na qual a lógica do mercado é imposta em todas as dimensões da 

vida humana, inclusive na educação universitária. Essa lógica mercadológica é baseada em 

princípios voltados à aquisição de competências, ao conhecimento utilitarista para competir, 

impregnando a ideologia consumista, individualista e idealista, que proporciona aos jovens 

uma visão medíocre e egoísta da vida social e da sua participação nela (Severino, 2009). 

O caráter utilitarista neoliberal, presente nas políticas públicas educacionais 

brasileiras, foi fortalecida, a partir de 1990, com a atuação do BID e das Agências da ONU no 

campo educacional no Brasil (Lindino, 2005). Basta observar, por exemplo, que a LDB (Lei 

nº 9.394, 1996) conduz a uma concepção de sistema educacional que articula formação e 

mercado pela polarização das competências (Kuenzer, 1999) e serve de base para um 

conjunto de posteriores reformas educacionais voltadas ao atendimento das novas demandas 

econômicas, como, por exemplo, as DCNs dos cursos de graduação. 

A Resolução da CNE/CES nº 10/2004, que institui as DCNs do Curso de Graduação 

em Ciências Contábeis, por exemplo, organiza o currículo do curso predominantemente com 

as contribuições das ciências socioeconômicas, voltadas à resolução de problemas referentes 

aos aspectos imediatos da organização empresarial, desfavorecendo a articulação desses 

conhecimentos com o conjunto das relações sociais (Laffin, 2012). Se não bastasse, a 

educação contábil ainda sofre influências de organismos internacionais como o International 

Accounting Education Standards Board (IAESB, de ora em diante), que desenvolve e define 

padrões de educação para os membros da IFAC e outras partes interessadas como 

universidades, empregadores, reguladores, autoridades governamentais, contadores e futuros 

contabilistas (IFAC, 2017). 

O IAESB recebe apoio financeiro, operacional e administrativo da IFAC, fundada em 

1977, e, atualmente, é composto por mais de 130 países e jurisdições, incluindo o Brasil, 

representando quase 3 milhões de contadores no serviço governamental, educação, indústria e 

comércio. A IFAC trabalha no desenvolvimento de padrões educacionais internacionais de 
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alta qualidade por meio do seu apoio ao IAESB que implementa os Padrões Internacionais de 

Educação (IES, a partir de agora) sob o enfoque da educação como um processo sistemático 

destinado a adquirir e a desenvolver conhecimentos, habilidades, competências e outras 

capacidades que incluem todo o processo de aprendizado e desenvolvimento (IFAC, 2017).  

A IFAC, como organismo dedicado ao fortalecimento da profissão contábil, é 

responsável por outros organismos semelhantes ao IAESB, que trabalham com a 

implementação de padrões para outras áreas da contabilidade como: International Auditing 

and Assurance Standards Board (IAASB), International Public Sector Accounting Standards  

(IPSAS) e International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) que trabalham com 

padrões e normas voltados à área de auditoria, setor governamental e ética contábil, 

respectivamente (IFAC, 2018).  

A fim de fechar o raciocínio iniciado, cabe citar sobre o IAESB, que é o organismo 

responsável pelo desenvolvimento e promulgação das International Financial Reporting 

Standards (IFRS) que, no Brasil, são traduzidas, preparadas e emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, organismo que foi fortalecido no Brasil a partir da promulgação 

da Lei nº 11.638/2007 que alterou os dispositivos da Lei nº 6.404/76, exigindo das empresas 

brasileiras a adoção dos pronunciamentos contábeis baseados nas normas internacionais de 

contabilidade emitidas pelo IASB, tendo em vista a convergência para os padrões contábeis 

internacionais (Costa, Theóphilo & Yamamoto, 2012). 

Embora o compartilhamento de convicções entre o IFAC e o IASB seja de longa data, 

em 2011 as organizações anunciaram um acordo para fortalecer a cooperação no 

desenvolvimento de normas contábeis para os setores público e privado, com vistas a 

assegurar maior consistência em suas respectivas atividades de definição de padrões. Ambos 

os organismos compartilham da convicção de que a transparência proporcionada pelas normas 

e relatórios financeiros de alta qualidade contribui significativamente para o funcionamento 

eficaz dos mercados de capitais e para um crescimento econômico sólido (IFAC, 2011). 

Tendo em vista o processo de convergência para os padrões contábeis internacionais e 

o compartilhamento de convicções entre o IASB e o IFAC (que por sinal é extremamente 

voltado aos interesses econômicos), fica nítida a influência desses organismos na educação 

contábil brasileira, principalmente porque tais organismos compartilham de um objetivo 

comum: ao se padronizar as habilidades e competências técnicas necessárias ao futuro 

profissional contábil, haverá maior chance de sucesso na padronização das normas contábeis a 

nível global, pois, em se tratando de organizações internacionais parceiras, o IAESB pode ser 

considerado o braço executor da descrição das características e competências necessárias para 
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o profissional contábil a ser inserido no mercado, desejado pelo IASB, fortalecendo, portanto, 

a racionalidade técnica pelo desenvolvimento de competências voltadas ao atendimento das 

necessidades mercadológicas e fortalecimento econômico.  

De posse do exposto até aqui, é possível afirmar que esse ponto de vista oficial das 

DCN’s e das IES, que possuem desde a sua concepção a lógica neoliberal das competências10, 

impõem a perspectiva de um profissional detentor de características, habilidades e 

competências universalmente reconhecidas, que determinam a identidade oficial do contador 

que, por sua vez, é o componente essencial da identidade social desses agentes. É esta 

categorização, quer dizer, o trabalho de explicitação, classificação e de nominação oficial, que 

manifesta o monopólio da violência simbólica na construção e avaliação da identidade do 

dominado, que abdica e nega sua própria identidade para se fazer reconhecer. “Não é por 

acaso que katègorein de que vêm as nossas categorias e os nossos categoremas, significa 

acusar publicamente” (Bourdieu, 1989, p. 142). 

Como forma de complementação sobre a dominação do estado e de organismos 

internacionais na construção identitária oficial dos profissionais contábeis, bem como a 

                                                 
10 O estudo de Duarte (2001) explana ricamente acerca das pedagogias do “aprender a aprender” e sua relação 

próxima com a pedagogia das competências, pois, segundo o autor, o lema aprender a aprender tem em seu 

núcleo a síntese de uma concepção educacional voltada para a formação da capacidade adaptativa dos indivíduos 

à sociedade dinâmica presente, como uma arma na competição por postos de trabalho na luta pelo desemprego. 

O estudo de Dias (2010) busca dar a abordagem das competências uma perspectiva educativa. Segundo a autora, 

embora a abordagem por competências tenha sofrido influências do Behaviorismo na década de 60, atualmente o 

conceito de competências incorpora diretrizes da escola ativa, da perspectiva cognitivista e construtivista, que 

fomenta o caráter adaptativo e converte os conteúdos em meios que possibilitam aos alunos desenvolver 

competências que permitam ao sujeito alcançar sucesso pessoal e profissional. Ou seja, esta perspectiva da 

abordagem por competências pauta-se no sujeito que constrói seus próprios saberes, por meio de uma interação 

afetiva que possibilita o aprender a aprender, dando ao aprendente a possibilidade de (re) descoberta, e de (re) 

invenção de novas possibilidades de ação que permite a ele situar-se crítica e autonomamente na sociedade atual. 

Tais abordagens, embora distintas, fortalecem a posição apresentada acerca da essência neoliberal da abordagem 

por competências, que, para Sacristán (2011), é um enfoque insuficiente e improcedente no ensino superior, já 

que a universidade tem a missão de desenvolver a capacidade de criticar as competências, aperfeiçoá-las e 

revisá-las, pois uma coisa é as inquietações do mundo do trabalho e das profissões constituírem-se como uma 

preocupação importante nos estudos universitários e outra, muito diferente, é que a universidade seja como esse 

mundo do trabalho deseja. Saviani (2013) explana ricamente no capítulo XIV: O neoprodutivismo e suas 

variantes: neoescolanovismo, neoconstrutivismo, neotecnicismo (1991-2001), mais especificamente nas páginas 

431- 451 sobre as bases didático pedagógicas do aprender a aprender e da pedagogia das competências. Para o 

autor no âmbito do escolanovismo o lema aprender a aprender significava adquirir a capacidade da busca de 

conhecimentos autônomo, em uma concepção de sociedade em que cada indivíduo tinha um lugar e cumpria um 

objetivo em prol de todo o corpo social. Contudo, a situação atual do aprender a aprender liga-se à atualização 

constante exigida pela necessidade de ampliar a esfera da empregabilidade. Semelhantemente ao escolanovismo, 

o construtivismo como entendimento de que a fonte de conhecimento não está na percepção, mas na ação que 

conduz a conclusão de que a inteligência não é um órgão que imprime, que reproduz os dados da sensibilidade, 

mas que constrói conhecimentos, metamorfoseou-se em virtude do distanciamento das bases piagetianas, pois 

atualmente tende unicamente ao êxito, à conquista do fim prático perseguido e não na construção ou explicação. 

Além disso, o autor enfatiza as afinidades desse neoconstrutivismo com a pedagogia das competências, já que a 

pedagogia das competências apresenta-se como uma outra face da pedagogia do aprender a aprender, pois a 

satisfação dos indivíduos deixou de ser um compromisso coletivo, ficando sob a responsabilidade dos próprios 

sujeitos que se encontram subjugados à mão invisível do mercado. 



72 

 

 

prevalência da abordagem por competências na formação do (futuro) contador, o quadro 

abaixo apresenta resumidamente o exposto pelas DCN’s e pelas Normas Internacionais de 

Educação Contábil, mais especificamente, os artigos 3 e 4 da Resolução CNE/CES nº 10, de 

16 de dezembro de 2004 e as IES 2,3 e 4 das Normas Internacionais de Educação Contábil 

que especificam sobre as competências técnicas, profissionais e valores éticos e atitudes 

profissionais, respectivamente. 

 

Quadro 1 - Competências necessárias ao (futuro) profissional contábil 
Diretrizes Curriculares Nacionais 

Habilidades e competências elencadas (Artigos 3 e 4) 

O futuro contabilista deve ser capacitado para: compreender as questões científicas, técnicas, sociais, 

econômicas e financeiras, em âmbito nacional e internacional e nos diferentes modelos de 

organização; apresentar pleno domínio das responsabilidades funcionais envolvendo apurações, 

auditorias, perícias, arbitragens, noções de atividades atuariais e de quantificações de informações 

financeiras, patrimoniais, governamentais, com a plena utilização de inovações tecnológicas; revelar 

capacidade crítico-analítica de avaliação, quanto às implicações organizacionais com o advento da 

tecnologia da informação. O profissional contábil deve revelar as seguintes competências e 

habilidades: utilização adequada da terminologia e linguagem  das Ciências Contábeis e atuariais, 

demonstração visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil, elaborar pareceres e relatórios 

que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz de seus usuários, quaisquer que sejam os 

modelos organizacionais, aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis, 

desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre equipes 

multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles técnicos, à geração e 

disseminação de informações contábeis, com o reconhecido nível de precisão e exercer suas 

responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis, incluindo noções de atividades 

atuariais e de quantificações de informações financeiras, patrimoniais, governamentais, que 

viabilizem aos agentes econômicos e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou 

institucional o pleno cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à 

prestação de contas de sua gestão perante a sociedade, gerando também informações para a tomada 

de decisão, organização de atitudes e construção de valores para a cidadania. Desenvolver, analisar e 

implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, revelando capacidade crítico 

analítica para avaliar as implicações organizacionais com a tecnologia da informação. Exercer com 

ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas através da legislação 

específica, revelando domínios adequados aos diferentes modelos organizacionais. 

International Federation of Accountants (IES 2 - Competência Técnica) 

Áreas  Habilidades e competências elencadas 

Contabilidade 

financeira e 

relatórios 

(i) Aplicar princípios contábeis a transações e outros eventos; (ii) Aplicar as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRSs) ou outras normas relevantes 

para transações e outros eventos; (iii) avaliar a adequação das políticas contábeis 

utilizadas na preparação das demonstrações financeiras; (iv) Preparar 

demonstrações financeiras, incluindo demonstrações financeiras consolidadas, de 

acordo com as IFRSs ou outras normas relevantes; (v) Interpretar as demonstrações 

financeiras e as divulgações relacionadas; (vi) Interpretar relatórios que incluam 

dados não financeiros, por exemplo, relatórios de sustentabilidade e relatórios 

integrados. 

Gestão 

Contabilidade 

(i) Aplicar técnicas para apoiar a tomada de decisões gerenciais, incluindo cálculo 

de custo do produto, análise de variação, gerenciamento de inventário e orçamento 

e previsão; (ii) Aplicar técnicas quantitativas apropriadas para analisar o 

comportamento de custos e os direcionadores de custos; (iii) Analisar dados finan- 

Continua 
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 ceiros e não financeiros para fornecer informações relevantes para a tomada de 

decisões gerenciais; (iv) Preparar relatórios para apoiar a tomada de decisões 

gerenciais, incluindo relatórios que enfoquem planejamento e orçamento, 

gerenciamento de custos, controle de qualidade, medição de desempenho e 

benchmarking; (v) Avaliar o desempenho de produtos e segmentos de negócios. 

Finanças e 

Gestão de 

finanças 

(i) Comparar as várias fontes de financiamento disponíveis para uma organização, 

incluindo financiamento bancário, instrumentos financeiros e mercados de títulos, 

ações e tesouraria; (ii) Analisar os requisitos de fluxo de caixa e capital de giro de 

uma organização; (iii) Analisar a posição financeira atual e futura de uma 

organização, usando técnicas que incluem análise de razão, análise de tendência e 

análise de fluxo de caixa; (iv) Avaliar a adequação dos componentes usados para 

calcular o custo de capital de uma organização; (v) Aplicar técnicas de orçamento 

de capital na avaliação de decisões de investimento de capital; (vi) Explicar as 

abordagens de avaliação de renda, baseada em ativos e de mercado utilizadas para 

decisões de investimento, planejamento de negócios e gestão financeira de longo 

prazo. 

Tributação i) Explicar a conformidade com a tributação nacional e os requisitos de 

apresentação; (ii) Preparar cálculos de impostos diretos e indiretos para indivíduos 

e organizações; (iii) Analisar as questões tributárias associadas a transações 

internacionais não complexas; (iv) Explicar as diferenças entre planejamento 

tributário, elisão fiscal e evasão fiscal. 

Auditoria e 

Perícia 

i) Descrever os objetivos e estágios envolvidos na execução de uma auditoria das 

demonstrações financeiras; (ii) Aplicar padrões de auditoria relevantes (por 

exemplo, Normas Internacionais de Auditoria) e leis e regulamentos aplicáveis a 

uma auditoria de demonstrações contábeis; (iii) Avaliar os riscos de distorção 

relevante nas demonstrações financeiras e considerar o impacto na estratégia de 

auditoria; (iv) Aplicar métodos quantitativos que são usados em trabalhos de 

auditoria; (v) Explique os elementos-chave dos trabalhos de asseguração e normas 

aplicáveis que sejam relevantes para tais trabalhos. 

Governança, 

gerenciamento 

de riscos e 

controle 

interno 

(i) Explicar os princípios da boa governança, incluindo os direitos e 

responsabilidades; dos proprietários, investidores e responsáveis pela governança; 

e explicar o papel das partes interessadas nos requisitos de governança, 

divulgação e transparência; (ii) Analisar os componentes da estrutura de 

governança de uma organização; (iii) Analisar os riscos e oportunidades de uma 

organização usando uma estrutura de gerenciamento de riscos; (iv) Analisar os 

componentes do controle interno relacionados aos relatórios financeiros. 

Leis e 

regulamentos 

de negócios 

(i) Explicar as leis e regulamentos que regem as diferentes formas de pessoas 

jurídicas; (ii) Explicar as leis e regulamentos aplicáveis ao ambiente em que os 

contadores profissionais operam. 

Tecnologia da 

informação 

i) Analisar a adequação dos controles gerais de tecnologia da informação e 

controles de aplicação relevantes; (ii) Explicar como a tecnologia da informação 

contribui para a análise de dados e tomada de decisões; (iii) Utilizar a tecnologia 

da informação para apoiar a tomada de decisões por meio da análise de negócios. 

Ambiente 

empresarial e 

organizacional 

 

i) Descrever o ambiente no qual uma organização opera, incluindo as principais 

forças econômicas, jurídicas, políticas, sociais, técnicas, internacionais e culturais; 

(ii) Analisar aspectos do ambiente global que afetam o comércio internacional e 

as finanças; (iii) Identificar as características da globalização, incluindo o papel 

das multinacionais, e-commerce e mercados emergentes. 

Economia (i) Descrever os princípios fundamentais da microeconomia e macroeconomia; 

(ii) Descrever o efeito das mudanças nos indicadores macroeconômicos sobre a 

atividade empresarial; (iii) Explicar os diferentes tipos de estruturas de mercado, 

incluindo a concorrência perfeita, a concorrência monopolista, o monopólio e o 

Continua 
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 oligopólio. 

Estratégia e 

gestão de 

negócios 

(i) Explicar as várias maneiras pelas quais as organizações podem ser projetadas e 

estruturadas; (ii) Explicar o propósito e a importância de diferentes tipos de áreas 

funcionais e operacionais dentro das organizações; (iii) Analisar os fatores 

externos e internos que podem influenciar a estratégia de uma organização; (iv) 

Explicar os processos que podem ser usados para implementar a estratégia de uma 

organização; (v) Explicar como as teorias do comportamento organizacional 

podem ser usadas para melhorar o desempenho do indivíduo, das equipes e da 

organização. 

International Federation of Accountants (IES 3 - Habilidades Profissionais) 

Áreas  Habilidades e competências elencadas 

Intelectual (i) Avaliar informações de uma variedade de fontes e perspectivas por meio de 

pesquisa, análise e integração; (ii) Aplicar julgamento profissional, incluindo 

identificação e avaliação de alternativas, para chegar a conclusões bem 

fundamentadas com base em todos os fatos e circunstâncias relevantes; (iii) 

Identificar quando é apropriado consultar especialistas para resolver problemas e 

chegar a conclusões; (iv) Aplicar raciocínio, análise crítica e pensamento inovador 

para resolver problemas; (v) Recomendar soluções para problemas não 

estruturados e multifacetados. 

Interpessoal e 

comunicação 

(i) Mostrar cooperação e trabalho em equipe ao trabalhar com metas 

organizacionais; (ii) Comunicar de forma clara e concisa ao apresentar, discutir e 

relatar em situações formais e informais, tanto por escrito como oralmente; (iii) 

Demonstrar consciência das diferenças culturais e linguísticas em todas as 

comunicações; (iv) Aplicar escuta ativa e técnicas eficazes de entrevista; (v) 

Aplicar habilidades de negociação para alcançar soluções e acordos; (vi) Aplicar 

habilidades de consultoria para minimizar ou resolver conflitos, resolver 

problemas e maximizar oportunidades; (vii) Apresentar ideias e influenciar outras 

pessoas para fornecer apoio e compromisso. 

Pessoal i) Demonstrar um compromisso com a aprendizagem ao longo da vida; (ii) Aplicar 

o ceticismo profissional através do questionamento e avaliação crítica de todas as 

informações; (iii) Definir altos padrões pessoais de entrega e monitorar o 

desempenho pessoal, através do feedback de outros e através da reflexão; (iv) 

Gerenciar tempo e recursos para obter compromissos profissionais; (v) Antecipar 

desafios e planejar possíveis soluções; (vi) Aplicar uma mente aberta a novas 

oportunidades. 

Organizacional (i) Realizar as atribuições de acordo com as práticas estabelecidas para cumprir os 

prazos prescritos; (ii) Rever o trabalho próprio e o de outros para determinar se 

está em conformidade com os padrões de qualidade da organização; (iii) Aplicar 

habilidades de gestão de pessoas para motivar e desenvolver outras pessoas; (iv) 

Aplicar habilidades de delegação para entregar tarefas; (v) Aplicar habilidades de 

liderança para influenciar os outros a trabalhar em direção aos objetivos 

organizacionais; (vi) Aplicar ferramentas e tecnologia apropriadas para aumentar a 

eficiência e a eficácia e melhorar a tomada de decisões. 

International Federation of Accountants (IES 4 - Valores profissionais, Ética e Atitudes) 

Áreas  Habilidades e competências elencadas 

Ceticismo 

profissional e 

julgamento 

profissional 

(i) Aplicar uma mentalidade questionadora de forma crítica para avaliar 

informações financeiras e outros dados relevantes; (ii) Identificar e avaliar 

alternativas razoáveis para chegar a conclusões bem fundamentadas com base em 

todos os fatos e circunstâncias relevantes. 

Princípios 

éticos 

i) Explicar a natureza da ética; (ii) Explicar as vantagens e desvantagens das 

abordagens baseadas em regras e princípios da ética; (iii) Identificar questões éti 

cas e determinar quando os princípios éticos se aplicam; (iv) Analisar cursos de  

Continua 
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Conclusão 
 ação alternativos e determinar as conseqüências éticas destes; (v) Aplicar os 

princípios éticos fundamentais da integridade, objetividade, competência 

profissional e devido cuidado, confidencialidade e comportamento profissional a 

dilemas éticos e determinar uma abordagem apropriada; (vi) Aplicar os requisitos 

éticos relevantes ao comportamento profissional em conformidade com os 

padrões. 

Compromisso 

com o interesse 

público 

(i) Explicar o papel da ética na profissão e em relação ao conceito de ética 

responsabilidade social; (ii) Explicar o papel da ética em relação aos negócios e à 

boa governança; (iii) Analisar a inter-relação entre ética e lei, incluindo a relação 

entre leis, regulamentos e o interesse público; (iv) Analisar as consequências do 

comportamento antiético para o indivíduo, a profissão e o público. 
Fonte: Adaptado de Resolução nº 10 CES/CNE (2004) e IFAC (2017). 

 

Embora sejam disposições elaboradas por organismos distintos, o exposto pelas DCNs 

nada mais é do que o resumo das mesmas competências arroladas pelo IFAC, tendo em vista 

que, conforme observado, as competências técnicas determinadas pela IES 2 assemelham-se 

fortemente ao disposto pelo artigo 3º e início do artigo 4º da Resolução CES/CNE 10/2004. 

As competências dispostas pela IES 3 no que se refere às habilidades profissionais são 

apresentadas de maneira resumida no artigo 4º da Resolução CES/CNE 10/2004, e, 

coincidentemente ou não, tanto a IES 4 quanto o final do disposto no artigo 4º da resolução 

explanam sobre a ética na atuação do profissional contábil. 

Cabe ressaltar que o Manual Internacional de Pronunciamentos de Educação 

contempla a explanação de oito IES, quais sejam: a IES 1 que objetiva estabelecer requisitos 

de entrada para programas de educação contábil; as IES’s 2 e 3 que, conforme apresentado, 

prescrevem os resultados de aprendizagem para as competências técnicas e profissionais que 

os aspirantes a contadores devem ter até o final do desenvolvimento profissional inicial; a IES 

4 que, conforme apresentado, prescreve os valores profissionais, éticas e atitudes requeridos 

dos aspirantes a contadores; a IES 5 que estabelece a experiência prática necessária para os 

aspirantes a contadores profissionais; a IES 6 que estabelece procedimentos de avaliação da 

competência profissional desenvolvida pelos aspirantes a contadores; a IES 7 que explana 

sobre o desenvolvimento profissional contínuo; e a IES 8 que estabelece as competências 

necessárias aos auditores (IFAC, 2017). 

Embora todas as IES estabeleçam o desenvolvimento de competências, a escolha das 

IES 2, 3 e 4 para comparação com as DCNs do Curso de Ciências Contábeis neste estudo, 

justifica-se pela sua estreita similaridade, e em virtude de as IES 2, 3 e 4 estarem presentes em 
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grande parte dos estudos sobre o desenvolvimento de habilidades e competências na área 

contábil, tanto no Brasil quanto internacionalmente11. 

Outro ponto que merece destaque encontra-se no artigo 5º da Resolução nº 10/2004 

CES/CNE sobre o dever de o curso de graduação em Ciências Contábeis contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e organização curricular, conteúdos sobre o cenário econômico e 

financeiro nacional e internacional para harmonização das normas e padrões internacionais de 

contabilidade, em conformidade com a formação exigida pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC) e pelas peculiaridades das organizações governamentais.  

Além disso, e à guisa de complementação sobre a metamorfose das pedagogias do 

aprender a aprender, e do neoconstrutivismo com a pedagogia das competências, é digno de 

nota mencionar que o IFAC recomenda em seu manual que os educadores utilizem 

abordagens participativas voltadas à melhoria no desenvolvimento de valores profissionais, 

ética e atitudes, como, por exemplo: jogo de papéis, análise de estudos de casos que envolvam 

situações de negócios com dilemas éticos, seminários, discussões. O fato de utilizar 

abordagens ativas, como as mencionadas, pode melhorar o desenvolvimento almejado, 

contudo, tal melhoria no desenvolvimento de valores éticos por meio de abordagens 

participativas, como sugerido pelo manual, tem como objetivo uma maior conscientização 

sobre as implicações éticas e potenciais conflitos para indivíduos e empresas que possam 

surgir em virtude da necessidade de tomada de decisões complexas de gerenciamento (IFAC, 

2017).  

Diante do exposto, levanto os seguintes questionamentos: é justo definir padrões que 

rotulam e avaliam a identidade de uma profissão, que desconsideram totalmente o poder 

transformador e crítico deste profissional, minimizando sua atuação à mera execução técnica 

em prol de avanços estritamente econômicos? É este tipo de educação contábil, voltado à 

formação de profissionais previamente programados para execução técnica, que prepara 

agentes aptos a promover transformações na sociedade, questionar a própria prática e 

                                                 
11 Alguns dos estudos que consideraram o desenvolvimento das competências do profissional contábil a partir da 

abordagem dos padrões apresentados pelo IFAC ou das DCN do curso de Ciências Contábeis foram: Hassal, 

Joyce, Montaño e Anes (2005) que investigaram sobre o desenvolvimento de habilidades em contadores 

gerenciais da Espanha e Reino Unido; Damasiotis, Trivellas, Santouridis, Nikopoulos e Tsifora (2015) fizeram 

uma revisão sobre as competências de Tecnologia da Informação para os contadores profissionais; Reis, 

Sediyama, Moreira e Moreira (2015) que investigaram sobre a representação social que os discentes formaram 

do profissional contábil a partir da identificação das habilidades intelectuais, do conhecimento e pessoais que 

podem ter sido percebidas como mais importantes devido estruturação curricular do curso; Jacomossi e Biavatti 

(2017) investigaram se as IES podem influenciar o ambiente brasileiro de educação contábil na ótica dos 

pesquisadores e professores de contabilidade e constataram influências significativas de diversas IES no contexto 

da educação contábil brasileira.  
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proporcionar avanços para a profissão? É possível avanços na profissão contábil, tendo por 

base padrões educacionais que, além de cercearem o direito à crítica transformadora do 

aprendente, desconsideram a complexidade da realidade do educando e do educador? É 

possível estabelecer um padrão para a educação dada sua complexidade? 

 Ressalte-se que estes mesmos problemas se fazem presentes na formação dos 

professores de contabilidade, formadores de (futuros) contadores, que também possuem em 

suas identidades as marcas da desprofissionalização do magistério, da redução da educação ao 

ensino, da redução da formação à capacitação profissional e da desoficialização do ensino, 

advindas do desdém e desleixo do estado e seus mandatários na formação de professores, há 

mais de duzentos anos no Brasil. Realidade que é acentuada pela ênfase à racionalidade 

técnica da profissão, pois, conforme apresentado, o aparato legal que embasa a elaboração do 

currículo voltado à formação contábil contempla tão somente a capacitação profissional para 

o atendimento das necessidades mercadológicas. 

A construção de uma identidade real dos docentes e discentes a partir de sua própria 

apresentação sobre o real, tendo por base a transformação das palavras que descrevem e 

categorizam estes grupos, possibilitará a reapropriação coletiva do poder destes na construção 

e avaliação das próprias identidades profissionais, fornecendo os elementos para 

transformação dos padrões de competência arraigados na realidade da educação contábil 

vigente. 

Para tanto, retoma-se a abordagem principal que norteia este trabalho, sobre uma 

avaliação docente nos moldes do viés formativo da autoavaliação institucional que, à luz de 

Pierre Bourdieu, constitui-se como premissa para formação continuada dos docentes de 

contabilidade, e um dos caminhos possíveis para o fortalecimento das CPA’s institucionais, já 

que esta é a base para apresentação, discussão, reflexão e construção de elementos que 

subsidiam e subsidiarão a prática social complexa da docência. Além de ser o princípio formal 

na reapropriação coletiva do poder de construção e avaliação das identidades docente e 

discente, em superação à racionalidade técnica, a partir da inserção do complexo mundo do 

educando no mundo conceitual do educador, como sugerido por Becker (1994), e a 

construção de um novo olhar sobre o trabalho e a formação do professor de contabilidade, 

como sugerido por Laffin (2002). 

É nesses moldes de um processo avaliativo que considere as identidades docente e 

discente, a partir de suas próprias representações, que os programas de formação continuada 

dos professores podem agir com vistas à geração de impasses e movimentações voltadas à 

negociação e à reformulação das políticas públicas para transformação da realidade vigente à 
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educação contábil, o que envolve a formação inicial do contador e do professor de 

contabilidade. A ampliação da consciência sobre as causas de dominação amálgamas às 

relações de poder, aliadas à reapropriação do poder de construção e avaliação das identidades 

docente e discente, constituem-se como armas contra a dominação simbólica vigente, nessa 

luta contra as correntes políticas neoliberais que regem e dominam a Educação em 

Contabilidade, fornecendo elementos para uma educação contábil voltada à formação integral 

do acadêmico e para programas de formação continuada dos professores de contabilidade. 

Considerando-se que este estudo almeja também fornecer subsídios para o 

fortalecimento das CPA’s institucionais, ou, pelo menos, ensejar o princípio de discussões 

sobre a necessidade do resgate do viés formativo da avaliação e da utilização da avaliação do 

docente como premissa para programas de formação continuada dos professores de 

contabilidade, retoma-se a abordagem bourdiana como princípio gerador dos elementos 

necessários para a construção de um novo olhar sobre a formação dos professores e da 

educação em contabilidade. 

A abordagem bourdiana constitui-se como princípio gerador em virtude de sua 

essência estar relacionada à lógica da prática. Grenfell (2018) explicita que as práticas dos 

agentes são constituídas pelo resultado das suas disposições (habitus) e da sua posição num 

campo (capital), dentro do estado atual do jogo nessa arena social, denominada campo. Ou 

seja, as práticas resultam das relações entre nosso habitus e nossas circunstâncias atuais, tendo 

em vista que os espaços sociais que ocupamos são estruturados (como o habitus) e a relação 

entre essas duas estruturas (ou princípios organizadores) que geram as práticas. Nesse sentido, 

torna-se relevante explanar sobre a definição de habitus em termos menos formais: 

 

De modo simples, o habitus enfoca nossos modos de agir, sentir, pensar e ser. Ele captura 

como nós carregamos nossa história dentro de nós, como trazemos essa história para nossas 

circunstâncias atuais e então como fazemos escolhas de agir de certos modos e não de outros. 

Esse é um processo contínuo- e ativo- nós estamos envolvidos num processo permanente de 

fazer história, mas não sob condições que criamos completamente. Nossa posição na vida em 

qualquer momento dado é o resultado de inúmeros eventos no passado que moldaram nosso 

caminho. Em qualquer momento, estamos diante de várias bifurcações possíveis nesse 

caminho, ou de escolhar de ações e crenças. Esse conjunto de escolhas depende de nosso 

contexto atual (a posição que ocupamos num campo social em particular), mas ao mesmo 

tempo, as escolhas que são visíveis para nós e as que não enxergamos são o resultado de nossa 

jornada do passado, pois nossas experiências ajudaram a moldar nossa visão [...] nossas 

escolhas moldarão nossas possiblidades futuras, pois, qualquer escolha envolve descartar 

certas alternativas e nos coloca num caminho particular que moldará ainda mais nossa 

compreensão de nós mesmos e do mundo. As estruturas do habitus, portanto, não são nem 

fixas nem estão em fluxo constante. Ao contrário, nossas disposições evoluem- elas são 

duráveis e podem ser transpostas, mas não são imutáveis (Maton, 2018, p. 77-78). 
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A lógica da prática de Bourdieu envolve a compreensão da tríade12: habitus, capital e 

campo, e, em se tratando de um jogo social de interesses, a partir do que estipula os moldes 

bourdianos, os demais conceitos adjacentes hexis, doxa e illusio enriquecem e trazem 

reflexividade (como ponto crucial das considerações feitas a partir de Bourdieu) à abordagem 

relacional e dialética proposta constituindo-se como uma contraforça intelectual ao 

neoliberalismo vigente. 

A resistência ao neoliberalismo, de acordo com Cooper e Coulson (2013), requer uma 

imensa contraforça intelectual e Bourdieu viu o potencial nas muralhas da cidade científica ao 

lançar um grito de guerra para estimular pesquisadores acadêmicos a intervir no mundo da 

política, embora isso não se limite necessariamente à academia. Essa contraforça intelectual 

se sustenta na busca pela compreensão da reprodução aberta e oculta do poder, que envolve 

também o entendimento da illusio da doxa e dos tipos de capitais que são essenciais para a 

prática no campo, mesmo que nunca seja possível sua completa compreensão. 

Sendo a lógica da prática de Bourdieu inerentemente política, a revelação do 

funcionamento interno do habitus possibilita que os atores sociais compreendam mais 

completamente seu lugar no mundo social (Grenfell, 2018). Por isso a abordagem bourdiana 

constitui-se como o princípio de uma contraforça intelectual na luta contra o neoliberalismo 

presente na determinação das identidades docente e dos (futuros) contadores, que pode ser 

amplamente explorada pelas CPA’s institucionais tanto no processo avaliativo como na 

estipulação de programas de formação continuada dos professores. 

Sendo a não consciência o quesito fundamental para a dominação simbólica, e tendo a 

ciência a pretensão de propor critérios mais alicerçados na realidade, não se pode esquecer 

que, ao registrar um estado de luta de classificações, como a que se apresenta, há interesses 

que se diferem num ou noutro modo de classificação, que também invocam a autoridade 

científica para fundamentarem a divisão arbitrária que querem impor (Bourdieu, 1989). Com 

efeito, e ciente de que as palavras podem agir de modo a promover certa violência simbólica, 

a luta para imposição de uma realidade a outra em confronto à linguagem do neoliberalismo, 

esse estímulo à reapropriação do poder na construção e avaliação das identidades docentes e 

dos (futuros) contadores, não tem como principal objetivo a divisão arbitrária, muito embora 

esta seja uma consequência do efeito simbólico que o discurso científico exerce.  

                                                 
12 O termo foi retirado do estudo de Stringfellow, McMeeking e Maclean (2014) que explana sobre os elementos 

básicos da tríade Bourdieusiana: os conceitos de campo (denotando a estrutura social) as várias formas de 

capitais (relativa as relações de poder) e o habitus (papel do indivíduo). 
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Sendo a conscientização o primeiro movimento necessário para a superação das causas 

de dominação, que impedem a superação do problema da formação dos professores e da 

educação contábil, e a partir da ciência sobre a violência simbólica adjacente as identidades 

oficiais dos (futuros) contadores e dos docentes de contabilidade, tem-se que a assimilação de 

uma identidade real construída a partir da representação que esses agentes têm do real sobre a 

sua formação, profissão e atuação, encerrará o princípio de dominação de uma identidade 

sobre outra. 

É nesse sentido que as CPA’s institucionais se constituem como princípio formal da 

reapropriação do poder das identidades dos discentes e docentes, por serem a base de geração 

dessa contraforça intelectual ao neoliberalismo vigente na educação contábil, o que engloba, 

inclusive, a formação dos professores de contabilidade, que é o âmago para as transformações 

educacionais necessárias. A avaliação como instrumento de poder pode trazer à luz a 

realidade social sobre a formação inicial e continuada dos professores e sobre a arbitrariedade 

das identidades discente e docente impostas pelo Estado e seus mandatários, para melhor 

denunciar e transformar essa realidade educacional, sendo, portanto, a premissa para essa 

transformação. 

Somente com a legitimação de um processo avaliativo que considere e fortaleça a 

identidade real dos (futuros) contadores e dos professores de contabilidade será possível a 

superação das deficiências historicamente constituídas na formação dos professores e das 

deficiências advindas na estipulação de padrões próprias do neoliberalismo desenfreado na 

educação contábil, em que a CPA constitui-se como a base para o fornecimento dos elementos 

necessários para as transformações voltadas a uma concepção de educação contábil 

propriamente dita, dado o interesse inerentemente político de munir professores e 

universidades numa luta simbólica que possibilite, mesmo que em um futuro distante, uma 

educação contábil que vá além, muito além, das competências. 
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3. MÉTODO E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Nesta seção apresentou-se a trajetória de construção da pesquisa, tratando 

primeiramente sobre o seu delineamento, seguido dos procedimentos de coleta, análise dos 

dados e critérios utilizados para avaliação da qualidade da pesquisa realizada que são 

apresentados de acordo com as suas fases: Alpha, Beta e Ômega. O capítulo se encerra com a 

explanação sintética do processo metodológico e critérios de avaliação da pesquisa. 

 

3.1. Classificação da pesquisa 

 

Esta pesquisa classifica-se como qualitativa, pois objetivou investigar em 

profundidade fenômenos sociológicos na busca de compreender os motivos para sua 

ocorrência. A escolha da abordagem qualitativa justifica-se pelo fato de que o estudo buscou a 

ênfase em significados, interpretação da realidade, considerou momentos históricos com o 

objetivo de produzir e apresentar visibilidade à realidade. Para tanto, o estudo pautou-se no 

contexto natural, com a finalidade de interpretar e entender os fenômenos no teor dos 

significados que os indivíduos lhes atribuem (Denzin & Lincoln, 2006).  

Assim sendo, a pesquisa seguiu uma estrutura de procedimentos a partir de uma 

abordagem de investigação que se utilizou do estudo de caso único analisado em 

profundidade, de tipologia instrumental. A escolha desta abordagem justifica-se em virtude de 

a investigação buscar a compreensão completa do caso e no avanço de questões teóricas e 

conceituais (Stake, 1995; Coraiola, Sander, Maccali & Bulgacov, 2013), também por 

valorizar uma realidade contextualizada que é percebida por pessoas e orienta a compreensão 

dos processos sociais (Stake, 1995). 

No que se refere ao paradigma de pesquisa, este estudo tem suas raízes na perspectiva 

crítico-interpretativa, pois concentra-se na complexidade do ser humano e dos fenômenos 

sociais contextualizados, centrando-se, concomitantemente, na crítica social às condições 

restritivas, alienantes e contraditórias do status quo, condições estas que são trazidas à luz a 

partir de uma investigação crítica e emancipatória das causas de alienação e dominação. Ou 

seja, a geração de significados é feita de maneira paralela à crítica da dominação, da ideologia 

e do status quo dominante (Orlikowski & Baroudi, 1991; Pozzebon & Petrini, 2013). 

Sobre o paradigma crítico-interpretativo, Pozzebon e Petrini (2013) defendem-no 

como uma perspectiva “emergente e valiosa” (Pozzebon & Petrini, 2013, p. 68) que possui 

critérios traçados a partir da evolução do conhecimento em uma perspectiva não positivista. 
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As autoras, em seu estudo, explanam detalhadamente sobre os critérios para condução e 

avaliação das pesquisas qualitativas de natureza crítico-interpretativa, os quais nortearam a 

escolha do paradigma em questão. Tais critérios são ressaltados por Pozzebon e Petrini (2013) 

que se utilizaram dos estudos13 de Orlikowski e Baroudi (1991), Golden-Biddle e Locke 

(1993), Robey (1996), Doolin (1998), Klein (1999), Schultze (2000), Denis, Langley e 

Rouleau (2007), entre outros autores.  

 A partir da leitura das explanações dos autores mencionados e das contribuições de 

Hull (1997), foi possível determinar justificativas para a escolha do paradigma apresentado, as 

quais são apresentadas a seguir: 

i ) A adoção da visão crítica não significa basear-se em aparatos teóricos como o de 

Habermas ou da escola de Frankfurt. A visão crítica adotada refere-se à preocupação 

com discussões de ideologia, poder e reprodução social e no questionamento de 

premissas inerentes ao status quo (Hull, 1997; Doolin, 1998). Ou seja, os 

pesquisadores podem ser criticamente reflexivos enquanto utilizam outro aparato 

teórico. “Ser crítico-interpretativo não requer necessariamente justificativas teóricas 

‘apropriadas’, porque ambas as abordagens podem ser vistas como intrinsecamente 

relacionadas” (Pozzebon & Petrini, 2013, p. 54; Doolin, 1998;); 

ii ) Os estudos interpretativos pressupõem que as pessoas criam e associam seus próprios 

significados subjetivos e intersubjetivos à medida que interagem com o mundo à sua 

volta, possibilitando aos pesquisadores a interpretação dos fenômenos a partir do 

significado que os participantes atribuem a eles, ou seja, a intenção da pesquisa 

consiste em aumentar a compreensão do fenômeno em situações contextuais sob a 

perspectiva do participante (Orlikowski & Baroudi, 1991).  

iii ) Os estudos críticos, por sua vez, objetivam criticar o status quo por meio da exposição 

do que se acredita estar arraigado, contradições estruturais dentro dos sistemas sociais 

e, assim, transformar essas condições sociais alienantes e restritivas a partir de uma 

análise dialética que tenta desvendar a natureza histórica, ideológica e contraditória 

das práticas sociais existentes (Orlikowski & Baroudi, 1991).  

iv ) Considerando-se as diferentes interpretações decorrentes das interações sociais, o 

pesquisador crítico-interpretativo, além de compreender o contexto e o processo do 

                                                 
13 Os estudos de Orlikowski e Baroudi (1991), Golden-Biddle e Locke (1993), Robey (1996), Doolin, (1998), 

Klein (1999), Schultze (2000) e Denis, Langley e Rouleau (2007) compõem o rol das pesquisas utilizadas por 

Pozzebon e Petrini (2013), as quais foram consultadas na íntegra pela autora desta pesquisa. 
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fenômeno investigado a partir de diferentes interpretações das interações sociais 

(típico de um estudo interpretativo), poderá analisar as interações ligando as 

interpretações decorrentes com considerações amplas de poder e controle social que 

integram as características de um estudo crítico (Doolin, 1998), ou seja, o pesquisador 

concentra-se na dinâmica de poder e ideologia que cercam as práticas sociais. 

v ) No paradigma crítico-interpretativo, a coleta e análise dos dados quantitativos podem 

ser utilizados em menor grau (Orlikowski & Baroudi, 1991), ou seja, a pesquisa pode-

se valer-se de dados de natureza qualitativa ou quantitativa, desde que o foco 

mantenha-se sobre como guardar coerência em todo o processo de interação entre os 

dados utilizados (Schultze, 2000). 

vi ) Por fim, embora as pesquisas crítico-interpretativas sejam primeiramente relacionadas 

às pesquisas etnográficas, como os estudos de Golden-Biddle e Locke (1993) e 

Schultze (2000), os conceitos e critérios relacionados à avaliação das pesquisas 

etnográficas destes autores da etnografia podem ser ampliados e adaptados para 

avaliação do estudo de caso em profundidade (Pozzebon & Petrini, 2013). 

A perspectiva paradigmática apresentada é coerente com a proposta deste estudo, pois 

foram investigadas questões de ideologia, poder e reprodução social dos docentes e discentes 

de Ciências Contábeis, a partir do aparato teórico de Bourdieu (1989, 1990a, 1991, 1993, 

1996, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2015a, 2015b) em uma abordagem 

contextualizada que considerou as diferentes interpretações das interações sociais ocorridas 

em uma Universidade Pública no curso de Ciências Contábeis, utilizando-se de dados 

qualitativos, e de quantitativos em menor grau, para identificação das necessidades formativas 

dos docentes, em uma abordagem baseada no questionamento de premissas inerentes ao status 

quo a partir de uma investigação crítica e emancipatória das causas de alienação e dominação. 

Nesse sentido, o objeto de estudo é o processo de avaliação do docente pelo discente, 

integrante da CPA que é regida pela Lei nº 10.861/2004. Para finalidade desta pesquisa, 

selecionou-se o curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual Partenon como 

unidade de análise. A escolha do objeto de estudo justifica-se tendo em vista que se observou 

que o processo avaliativo instituído pelo SINAES perdeu sua função formativa, servindo a 

uma concepção de educação superior atrelada à concepção economicista e utilitária de 

sociedade, fundamentado em princípios de controle e não na educação propriamente dita 

(Dias Sobrinho, 2003), transformando-se em um modelo classificatório e gerador de rankings 

(Batista, 2016). 
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Tal explanação direciona a justificativa para a escolha da unidade de análise 

selecionada, que é o curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual Partenon, a qual 

implantou, no ano de 2017, a Comissão Permanente de Avaliação do Curso de Ciências 

Contábeis, em consonância com o que dispõe a Lei nº 10.861/2004 e que tem como principal 

objetivo a ênfase formativa do processo de autoavaliação institucional. O próximo tópico 

apresenta o procedimento para coleta, análise dos dados e avaliação da pesquisa realizada. 

 

3.2. Procedimentos de coleta, análise dos dados e avaliação da pesquisa 

 

Nesta seção apresentou-se a trajetória de construção da pesquisa, no que se refere aos 

procedimentos de coleta, análise dos dados e critérios utilizados para avaliação da qualidade 

da pesquisa realizada. O processo é organizado em três fases principais: Alpha: Entrevistas 

com docentes e discentes, observação participante e análise documental; Beta: Aplicação do 

instrumento de avaliação docente e de autoavaliação do docente; e Ômega: Identificação das 

necessidades formativas dos docentes. Cada fase é composta por etapas. A fase Alpha é 

composta por quatro etapas: A (entrevista com docentes), B (entrevista com discentes), C 

(observação participante) e D (análise documental). A fase Beta é composta por duas etapas: 

A (avaliação do docente pelo discente) e B (autoavaliação do docente); e a fase Ômega 

também é composta por duas etapas: A (reestruturação do processo avaliativo) e B (síntese 

das necessidades formativas dos docentes). A apresentação dos dados é feita de acordo com 

cada fase (Alpha, Beta ou Ômega), seguida de suas etapas (A, B...) e os procedimentos 

realizados para coleta e análise dos dados, finalizando-se com o procedimento de avaliação da 

fase e etapa apresentada. 

 

3.2.1. Fase Alpha: Identificando as relações de poder no campo universitário 

 

A fase denominada Alpha constitui-se como a primeira fase de coleta e análise dos 

dados, sendo a mais relevante para o processo como um todo, pois embasará as demais fases e 

procedimentos em cumprimento aos objetivos específicos elencados. A fase Alpha é 

composta por quatro etapas: A (entrevista com docentes), B (entrevista com discentes), C 

(observação participante) e D (análise documental). A seção está subdividida com o seguinte 

ordenamento: Etapas A e B que seguem com as categorias de análise, os procedimentos de 

coleta, a análise dos dados e os critérios de avaliação; Etapa C que segue com a apresentação 

do protocolo de observação participante, os procedimentos de coleta e análise dos dados e os 
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critérios de avaliação; Etapa D que segue com o protocolo de análise documental, os 

procedimentos de coleta e análise dos dados e os critérios de avaliação. 

 

3.2.1.1. Fase Alpha etapas A e B: Entrevistas com docentes e discentes do curso de Ciências 

Contábeis 

 

A fase Alpha nas etapas A e B constituem-se a partir da coleta de dados efetuada por 

meio entrevistas realizadas em profundidade com a utilização de roteiro semiestruturado 

elaborado para os docentes (etapa A) e para os discentes (etapa B) com vistas ao cumprimento 

dos objetivos específicos: (a) identificar a lógica da prática que orienta a ação docente e 

discente do curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon e (b) Caracterizar a 

identidade profissional do docente e do acadêmico de Ciências Contábeis a partir da 

representação que esses agentes têm sobre sua formação e atuação profissional, em 

comparação com o que orientam as DCN’s do Curso de Ciências Contábeis e as normas do 

IFAC.  

A caracterização da identidade do docente e do acadêmico de Ciências Contábeis 

subsidiará a atuação da CPA local, tendo vista a maior amplitude de conhecimentos acerca do 

perfil destes agentes. A escolha da realização de entrevistas em profundidade nas etapas A e B 

da fase Alpha justifica-se por estar em consonância com o que expõe Stake (1995) acerca da 

coleta de dados em estudo de caso, que deve ser feita de forma detalhada e em profundidade, 

envolvendo diversas fontes de informação, sendo uma delas, por exemplo, a realização de 

entrevistas. 

A seção está subdivida da seguinte maneira: apresentação das categorias de análise e 

da definição constitutiva e operacional do roteiro de entrevista elaborado para os docentes e 

discentes; apresentação do procedimento de coleta e análise dos dados, finalizando com os 

critérios de avaliação das etapas A e B e limitações. 

 

3.2.1.1.1. Categorias de análise: definição constitutiva e operacional 

 

Apresentam-se, nesta subseção, a definição constitutiva (DC) e a definição operacional 

(DO) das categorias de análise das Fases A e B do estudo, quais sejam: habitus primário; 

formas de poder (capitais); hegemonia, heterodoxia e relações de poder (habitus, hexis, doxa, 

illusio) no CUNI e identidade profissional do docente e do (futuro) contador. 

a) Categoria de análise: habitus primário. 
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DC: O habitus é um sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto 

estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do 

conjunto das práticas e das ideologias características de determinado grupo (Bourdieu, 1989; 

1993). A partir da formação inicial em um ambiente de uma posição específica na estrutura 

social, os indivíduos incorporariam um conjunto de disposição para ação típica dessa posição. 

Os elementos constitutivos dessa forma de capital podem ser definidos como os gostos por 

arte, culinária, decoração, vestuário, esportes, domínio maior ou menor da língua culta, 

informações sobre o mundo escolar etc. (Nogueira & Nogueira, 2002). 

 A aquisição de habitus gera e organiza, entre outras práticas, representações e atitudes 

originárias no conjunto de estruturas estruturantes e estruturadas do social (família, escola 

religião, política, estado etc). O habitus nunca está completo, pois é desenvolvido ao longo de 

todo o processo de socialização, contudo, as novas experiências são especialmente marcadas 

pelas experiências de socialização mais antigas (Pinheiro, 2011), sendo adquirido inicialmente 

no interior das famílias, em condições materiais de existência específica de um grupo social 

ou fração de classe (Inforsato, 2016). Para Pierre Bourdieu, o habitus e composto de maneiras 

de perceber o mundo, julgá-lo e comportar-se nele, ou seja, esquemas de percepções que 

foram interiorizados e incorporados pelos indivíduos ao longo de sua socialização (primária 

durante a infância e secundária na idade adulta), variando segundo as condições de existência 

e trajetória social de cada indivíduo (Jourdain & Naulin, 2017). 

DO: O objetivo de operacionalização do Bloco 1 de questões consiste em identificar o 

campo e relações de poder, formas de poder (capitais), habitus, hexis, doxa e illusio da 

socialização primária dos docentes e discentes da Universidade Partenon durante o período da 

infância e adolescência. Para tanto, os aspectos investigados foram a estruturação social de 

capitais dos pais e avós, bem como o habitus, hexis, doxa e illusio da infância e adolescência, 

inclusive no campo escolar, tendo em vista que o processo de socialização é especialmente 

marcado pelas experiências de socialização mais antigas (Pinheiro, 2011). Tendo em vista que 

a unidade de análise é o curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, buscou-se 

identificar a constituição do habitus primário do campo escolar dos agentes. Nesse sentido, as 

subcategorias de análise determinadas para analisar os aspectos investigados são: Avós: 

Socialização e acumulação de Capitais (docente/discente); Pais: Socialização e acumulação de 

Capitais (docente/discente); Infância e adolescência: Estruturação Social (docente/discente); 

Infância e adolescência: acumulação de capitais (docente/discente); Infância e adolescência: 

habitus, hexis, doxa e illusio (docente/discente); Campo escolar: socialização, habitus, hexis, 

doxa e illusio e capitais (docente/discente). 
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b) Categoria de análise: Formas de Poder (capital social, capital econômico, capital cultural e 

capital simbólico) 

 

Quatro principais tipos de capitais compõem a análise de Bourdieu: o capital social, o 

CE, o CC e o capital simbólico. Cada espécie de capital é acumulado para obtenção de um 

proveito material ou não (Jourdain & Naulin, 2017). A distribuição das formas de capitais 

ocorre de maneira desigual, definindo as relações sociais de poder (dominantes e dominados) 

e a construção da realidade (Bourdieu, 1989). A partir do exposto, a definição constitutiva 

segue os quatro principais tipos de capitais citados da teoria bourdiana. O objetivo de 

operacionalização do Bloco 2 de questões consiste em identificar, a partir dos blocos 2A: 

capital social; 2B: CE; 2C: CC e 2D: capital simbólico, a acumulação dos capitais que os 

docentes e discentes possuem e que, consequentemente, refletem no CUNI, visto que o 

habitus é um produto da história pessoal e social cada um (Silva, 2010). 

DC: Formas de poder- Capital Social: o capital social é o poder advindo da rede de 

relacionamentos (Bourdieu, 1989), ou seja, o capital social pode ser definido como o conjunto 

de relacionamentos sociais influentes mantidos pela família. A partir das vivências sociais, 

têm-se um tipo específico de CC proveniente, que advém não somente da experiência escolar 

e profissional, mas, também, do contato pessoal com amigos e outros parentes que possuam 

familiaridade com o sistema educacional. O capital social pode ser um instrumento de 

acumulação do CC (Nogueira & Nogueira 2002). Contatos influentes, por exemplo, podem 

garantir melhores colocações profissionais, ou uma rede inicial de clientes. O conjunto de 

vivências do agente em relação à observação das experiências dos que os circundam, 

constroem uma série de percepções e prejulgamentos que estruturam sua subjetividade e, por 

consequência, orientam suas ações, ao passo que um elevado CC favorece a formação de 

laços de amizade, e mesmo o matrimônio com pessoas mais influentes, pois processos de 

socialização similares favorecem a formação de habitus similares (Pinheiro, 2011). Está 

relacionado à rede de relações interpessoais e institucionais que se constituem para possível 

ascensão social. Para tanto, faz-se necessário um trabalho de socialização como, por exemplo: 

compartilhar festas, eventos esportivos, lazer em comum, entre outros (Inforsato, 2016). 

DO: Os aspectos investigados consistem na estruturação social e relações sociais 

influentes, bem como o habitus, hexis, doxa illusio, características do grupo social que 

contribuem para acumulação de outros tipos de capitais e ascensão social. Nesse sentido, as 

subcategorias de análise determinadas para analisar os aspectos investigados são: relações 
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sociais influentes (docente/discente); habitus, hexis, doxa illusio e ideologias características 

(docente/discente); acumulação de capitais para ascensão social (docente/discente). 

DC: Formas de poder - Capital Econômico: Refere-se aos bens e serviços a que ele dá 

acesso. Funcionam como meios auxiliares de acumulação do CC, permitindo o acesso a 

determinados estabelecimentos de ensino e a certos bens culturais mais caros, como viagens 

de estudo (Nogueira & Nogueira, 2002). As famílias que detêm CE suficiente podem 

matricular os filhos em uma boa escola particular, e assim estarão investindo em médio prazo, 

em CC (Pinheiro, 2011), ou seja, o CE é representado pela apropriação de bens materiais, 

remunerações, lucros industriais ou comerciais que são de posse de um determinado grupo ou 

agente que pode contribuir, ou não, com o acesso a uma educação de qualidade e aos bens 

culturais (Inforsato, 2016). O fato de dispor de CE permite adquirir, mais facilmente, outros 

tipos de capitais (Jourdain & Naulin, 2017). 

DO: Os aspectos investigados consistem na mobilização das outras formas de capitais 

(social, cultural e simbólico) a partir do CE e vice-versa. Nesse sentido, as subcategorias de 

análise determinadas para analisar os aspectos investigados são: capital social na mobilização 

de capital econômico; CE na acumulação de CC; CE na mobilização de capital simbólico. 

DC: Formas de poder - CC: As referências culturais e os conhecimentos considerados 

legítimos, bem como o maior domínio da língua culta, facilitam o aprendizado escolar na 

medida em que funcionariam como uma ponte entre o mundo familiar e a cultura escolar. A 

ausência de CC reflete na vida escolar dos filhos, que não seria acompanhada de modo 

sistemático, nem haveria cobrança em relação ao sucesso escolar. Esperar-se-ia que os filhos 

estudassem apenas o suficiente para se manter, ou se elevar ligeiramente em relação ao nível 

socioeconômico dos pais. Tais famílias tendem a privilegiar as carreiras escolares mais curtas, 

que dão acesso mais rapidamente à inserção profissional (Nogueira & Nogueira, 2002). 

Domínio do padrão culto da língua, erudição e bom gosto estético, bem como conhecimento 

científico do indivíduo, são exemplos do que compõem o CC que, por sua vez, é dividido em 

três formas: CC incorporado, objetivado e institucionalizado. O CC objetivado depende da 

posse de capital incorporado (gostos, crenças, habilidades) necessário para utilizá-lo. São, por 

exemplo: livros, coleções de músicas, quadros, monumentos, máquinas, objetos trabalhados. 

O CC institucionalizado, por sua vez, são os diplomas e títulos escolares. O CC pode ser 

transferido para os filhos antes mesmo do seu ingresso na educação formal (Pinheiro, 2011), 

ou seja, o CC são os recursos culturais que permitem a um indivíduo apreciar os bens e as 

práticas próprias à cultura erudita (Jourdain & Naulin, 2017). 
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DO: Os aspectos investigados consistem na identificação do CC em suas três formas: 

incorporado, objetivado e institucionalizado. Nesse sentido, as subcategorias de análise 

determinadas para analisar os aspectos investigados são: CC incorporado; CC objetivado; CC 

institucionalizado. 

DC: Formas de poder-Capital Simbólico: o capital simbólico legitima e impõe o modo 

de organização dos campos em hierarquias e a visão de mundo dominante e tem como 

principal característica ser atribuído por terceiros (Bourdieu, 1991). O capital simbólico 

também é objeto de estratégias de acumulação, pois este reenvia às noções de prestígio e de 

reconhecimento social, ou seja, é graças ao capital simbólico que as visões não podem ser 

impostas senão pelos agentes “mais bem-dotados em capital simbólico, isto é, pelos 

dominantes” (Jourdain & Naulin, 2017, p. 128). 

DO: Visto que o capital simbólico constitui-se como forma de conhecimentos, 

habilidades, preferências, estilo de vida e qualificações (Bourdieu, 1991), os aspectos 

investigados consistem na identificação do capital simbólico no CUNI e violência simbólica 

adjacente. Sendo a subcategoria de análise que norteia tal investigação: Capital Simbólico 

(docente/discente). 

 

c) Categoria de análise: hegemonia, heterodoxia e relações de poder no CUNI – habitus, 

hexis, doxa e illusio - docente e discente. 

 

Todas as pessoas engajadas em um campo lutam para conservar ou melhorar sua 

posição, contudo, a luta existe por um interesse que lhes é comum a partir de um acordo que é 

a condição de entrada no jogo e depende da doxa. Ou seja, as estratégias de subversão são 

sempre limitadas, pois a oposição/ subversão é necessária à existência do campo “na medida 

em que, para poder reafirmar a doxa, os defensores da ortodoxia necessitam da existência de 

uma heresia” (Jourdain & Naulin, 2017, p. 153). Cada campo possui suas próprias regras do 

jogo, que formam sua ortodoxia. Para que o jogo exista, é preciso que os jogadores acreditem 

nele, creiam que o jogo vale a pena ser jogado em um estado de illusio que é própria do 

campo e permitida pela aquisição de um habitus ajustado a este campo. O estado de doxa, por 

sua vez, influencia o habitus e a hexis corporal (Bourdieu 1989; 1990a; 1991; Jourdain & 

Naulin, 2017).  

A partir do exposto, dada a interrelação entre os conceitos, a categoria de análise foi 

segregada em duas definições operacionais: (a) hegemonia, heterodoxia e relações de poder 

no CUNI; e (b) habitus, hexis, doxa e illusio. O grupo de questões que investigam tais 
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aspectos são os Blocos 3 e 4 de questões. Sendo que o Bloco 3AB foi direcionado aos 

docentes e o Bloco 4AB aos discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade 

Partenon. Como os blocos mencionados possuem a mesma categoria de análise e definição 

constitutiva e operacional, seguem as definições: 

DC: Hegemonia, heterodoxia e relações de poder no CUNI: Aqueles que, dentro de 

um determinado estado da relação de forças, monopolizam (quase completamente) o capital 

específico (fundamento do poder ou da autoridade específica do campo) estão inclinados a 

estratégias que defendam a ortodoxia, enquanto aqueles com menos capital (geralmente os 

recém-chegados) estão inclinados a utilizarem estratégias de subversão. A heterodoxia como 

uma ruptura crítica, juntamente com a doxa, é o que obriga os dominantes a deixar seu 

silêncio e impõe-lhes a obrigação de produzir o discurso defensivo da ortodoxia, um 

pensamento direito e certo que tenta restaurar um equivalente da adesão silenciosa da doxa. É 

esquecido que a luta pressupõe um acordo entre os antagonistas sobre o que vale a pena lutar 

e que é reprimido no comum, em um estado de doxa, isto é, tudo o que forma o campo em si, 

o jogo, as apostas, todos os orçamentos que são tacitamente aceitos, mesmo sem saber, pelo 

simples fato de jogar, de entrar no jogo. Aqueles que participam da luta contribuem para 

reproduzir o jogo, contribuindo, mais ou menos, completamente de acordo com os campos, 

para produzir uma crença no valor do que está em jogo (Bourdieu, 1989; 1990a; 1991; 2008). 

DO: Os aspectos investigados são a estruturação social e acumulação de capitais e a 

ordem social e subversão à ordem por meio da hegemonia ou heterodoxia no CUNI. Nesse 

sentido, as subcategorias de análise determinadas para analisar os aspectos investigados são: 

CUNI: Estruturação Social (docente/discente); CUNI: Acumulação de capitais (docente/ 

discente); Ordem social e subversão à ordem social (docente/discente) 

DC: Habitus, hexis, doxa e illusio - docente e discente: A hexis é a interface entre o 

habitus e o campo: por meio da repetida leitura mimética do corpo, coisas, espaços, 

habilidades motoras são abordadas, atitudes e movimentos são tomados e as ações 

automatizadas. Emoções padrões de pensamento, atitudes são induzidas, amplificadas ou 

subjugadas, tornam-se inclinações permanentes e predisposições (Fröhlich, 1999). Illusio é 

estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a pena, ou que vale a pena jogar 

e perceber que o que se passa no jogo social é importante para os envolvidos, para os que 

estão nele. É admitir, portanto, que o jogo merece ser jogado e que os alvos engendrados no e 

pelo fato de jogar merecem ser perseguidos um estado de doxa, isto é, tudo o que forma o 

campo em si, o jogo, as apostas, todos os orçamentos que são tacitamente aceitos, mesmo sem 

saber, pelo simples fato de jogar, de entrar no jogo.  (Bourdieu, 1996; Oliveira, 2005).  
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DO: Os aspectos investigados são o habitus a hexis a doxa e a illusio - docente e discente 

no CUNI. Para tanto, estipulou-se as seguintes subcategorias de análise: habitus e hexis 

(docente/discente); habitus, doxa e illusio (docente/discente).  

 

d) Categoria de análise: Identidade profissional do docente e do (futuro) contador 

 

A nominação oficial, ou ato pelo qual se outorga alguém uma qualificação socialmente 

reconhecida, é uma das manifestações mais típicas do monopólio de violência simbólica 

legítima que pertence ao Estado ou a seus mandatários. Esse ponto de vista oficial e legítimo, 

como as determinações impostas pelo CNE/CES ou pelo IFAC, é aquele que todos devem 

reconhecer (Bourdieu & Passeron, 2014) acerca da formação e atuação do profissional 

contábil.  

A visão voltada ao conhecimento e reconhecimento das características dos docentes e 

dos discentes (futuros) contadores com vistas à mobilização de uma ação simbólica de 

inculcação para reapropriação e legitimação de suas identidades profissionais, torna-se um 

poder de constituição no sentido político, isto é, o poder de conservar ou transformar os 

princípios objetivos dados por classificações, feitas por meio de palavras que são utilizadas 

para designar ou descrever indivíduos, grupos ou instituições (Bourdieu & Passeron, 2014). 

Objetivando trazer à luz as determinações impostas pelo estado e seus mandatários na 

constituição identitária do docente e do (futuro) contador, foram selecionadas quatro questões 

do roteiro de entrevistas (Apendice A), para subsidiar tais discussões sobre a identidade 

docente: quais metodologias utiliza em suas aulas? (B3A-5); o que é um bom professor de 

contabilidade na sua opinião (B3A-7 e B4B-2); como você gostaria que fossem as aulas para 

que o seu aprendizado melhorasse? (B4A-11). As discussões sobre a identidade discente ou 

do (futuro) contador foram subsidiadas por oito questões base: quais são os desafios da 

profissão contábil atualmente? (B2C-3); na sua opinião, quais são as habilidades e 

competências que um profissional da área contábil deve ter para atuação? (B3B-2; B3B-3; 

B4B-3 e B4B-4); quais os desafios profissionais que você acredita que seus alunos irão 

enfrentar após a formação? (B3B-7); quais os desafios profissionais que você acredita que irá 

enfrentar após a formação? (B4B-7); pretende atuar em qual área após a formação? (B4B-8). 

DC: Identidade profissional do docente e do (futuro) contador na representação 

docente e discente: O ponto de vista oficial das DCN’s e das IES que possuem, desde a sua 

concepção, a lógica neoliberal das competências, impõe a perspectiva de um profissional 

detentor de características, habilidades e competências universalmente reconhecidas, que 
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determinam a identidade oficial do contador, que, por sua vez, é o componente essencial da 

identidade social desses agentes. O ponto de vista oficial dessas autoridades apresenta um 

ponto de vista instituído enquanto ponto de vista legítimo, ou seja, aquele que todos devem 

reconhecer (Bourdieu, 1989;2004). As competências técnicas elencadas pelas IES 2, 3 e 4 

assemelham-se fortemente ao exposto pelos artigos 3 e 4 da Resolução CES/CNE nº 10/2004. 

DO: Os aspectos investigados consistem na comparação entre o discurso dos agentes 

em suas respostas durante a entrevista e as determinações das DCN’s e Normas do IFAC, com 

vistas à reapropriação do poder dos docentes e discentes na construção e avaliação de suas 

próprias identidades profissionais. 

As categorias de análise e suas respectivas subcategorias, bem como os aspectos 

analisados, foram pensados a partir do que propõem as premissas da teoria bourdiana, com 

vistas ao cumprimento dos objetivos específicos (a) e (b) do presente estudo, que consiste na 

identificação da lógica da prática que orienta a ação docente e discente do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon e caracterização da identidade profissional do docente e 

do acadêmico de Ciências Contábeis a partir da representação que estes agentes têm sobre sua 

formação e atuação profissional, em comparação com o que orientam as DCN’s do curso de 

Ciências Contábeis e as normas do IFAC, respectivamente. Além disso, as perguntas 

elaboradas e os aspectos analisados auxiliaram o alcance dos demais objetivos da pesquisa, 

sendo a premissa básica para o cumprimento dos demais objetivos específicos. Compreende-

se que a coleta de informações sobre os aspectos históricos da vida dos agentes (docentes e 

discentes) contribuem para compreensão do campo estruturado no curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon. Ou seja, a partir do roteiro proposto tem-se o que Pierre 

Bourdieu qualifica como construtivismo estruturalista (Bourdieu, 2004), que compatibiliza o 

estudo das estruturas objetivas e das representações subjetivas, posturas estas tidas, 

anteriormente, como inconciliáveis (Jourdain & Naulin, 2017). 

Uma vez apresentada e justificada a escolha das categorias de análise do estudo, 

apresentar-se-á o procedimento adotado para coleta e análise dos dados das Fases A e B. 
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3.2.1.1.2. Procedimento de coleta e análise dos dados fase Alpha etapas A e B: Entrevistas 

com discentes e docentes do Curso de Ciências Contábeis 

 

A fase Alpha, etapas A e B, utilizou-se de entrevistas qualitativas em profundidade 

que foi realizada com docentes e discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade 

Partenon. As entrevistas foram conduzidas a partir de um roteiro semiestruturado que permite 

flexibilidade ao pesquisador para ordenar, reorganizar, adaptar, formular e aprofundar as 

questões pertinentes ao objeto de estudo. A opção pela realização de entrevistas em 

profundidade justifica-se por sua flexibilidade e dinamicidade, e por enaltecer a liberdade de 

expressão do entrevistado, oferecendo uma abordagem mais aprofundada do estudo na 

elucidação da complexidade do ser humano e na compreensão sobre como eles constroem sua 

vida e as histórias que nos contam sobre elas (Godoi & Mattos, 2006). 

  Durante as entrevistas, a pesquisadora utilizou-se de um enfoque construtivista, 

permanecendo flexível e atenta aos significados que emergiram na medida em que as 

entrevistas progrediram e, quando oportuno, indagou os agentes sobre as situações que se 

apresentaram a partir das respostas às perguntas do roteiro semiestruturado, com vistas ao 

detalhamento e aprofundamento dos aspectos investigados. O roteiro semiestruturado 

desenvolvido para a Fase Alpha etapas A e B encontra-se no apêndice A e já está apresentado 

da forma como foram conduzidas as entrevistas, no que se refere ao ordenamento das 

questões. No Quadro 2 apresenta-se a composição do roteiro de entrevistas a partir do 

alinhamento metodológico da pesquisa: 

 

Quadro 2 - Composição do roteiro de entrevistas da Fase Alpha etapas A e B 
Bloco Subcategorias de análise Autores Base Aspectos investigados Questões 

Bloco 

1 

(a) Avós: Socialização e 

acumulação de Capitais 

(docente/discente); (b) Pais: 

Socialização e acumulação 

de Capitais 

(docente/discente); (c) 

Infância e adolescência: 

Estruturação Social 

(docente/discente); (d) 

Infância e adolescência: 

acumulação de capitais 

(docente/discente); (e) 

Infância e adolescência: 

habitus, hexis, doxa e illusio 

(docente/discente); (f) 

Campo escolar: socialização,  

Bourdieu, 

(1989; 1993); 

Nogueira & 

Nogueira, 

(2002); 

Pinheiro, 

(2011); 

Inforsato, 

(2016); 

Jourdain & 

Naulin, (2017). 

Estruturação social e 

acumulação de capitais 

dos pais e avós 

B1-1; B1-2; B1-

3. 

Estruturação social, 

acumulação de capitais 

habitus, hexis, doxa e 

illusio da infância e 

adolescência 

B1-4; B1-5; B1-

6; B1-7; B1-8; 

B1-9; B1-10; 

B1-11; B1-12; 

B1-13; B1-14; 

B1-15. 

Campo escolar: 

relações sociais, 

acumulação de capitais 

e habitus, hexis, doxa e 

illusio da socialização 

escolar 

B1-16; B1-17; 

B1-18; B1-19. 

Continua 
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Continuação 

 

habitus, hexis, doxa e 

illusio e capitais  

(docente/discente). 

   

Bloco 

2A 

(a) Relações sociais 

influentes 

(docente/discente); (b) 

habitus, hexis, doxa, illusio 

e ideologias características 

(docente/discente); (c) 

acumulação de capitais 

para ascensão social 

(docente/ discente. 

Bourdieu, 

(1989); Pinheiro, 

(2011); 

Inforsato, 

(2016). 

Estruturação social e 

relações sociais 

influentes. 

B2A-1; B2A-2; 

B2A- 3. 

Habitus, hexis, doxa, 

illusio e ideologias 

características do 

grupo social. 

B2A-4; B2A-5; 

B2A-6. 

Acumulação de 

capitais e ascensão 

social. 

B2A-7; B2A-8; 

B2A-9. 

Bloco 

2B 

(a) CE: capital social 

(docente/discente); (b) CE: 

capital cultural 

(docente/discente); (c) CE: 

capital simbólico 

(docente/discente) 

Nogueira & 

Nogueira, 

(2002); 

Pinheiro, (2011); 

Inforsato, 

(2016); Jourdain 

& Naulin, 

(2017). 

Capital social na 

mobilização de capital 

econômico 

B2B-1; B2B-2; 

B2B-3; B2B-4; 

B2B-5. 

Capital econômico na 

acumulação de capital 

cultural 

B2B-6; B2B-7; 

B2B-8. 

Capital econômico na 

mobilização de capital 

simbólico 

B2B-9; B2B-10. 

Bloco 

2C 

(a) CC: incorporado 

(docente/discente); (b) CC: 

objetivado 

(docente/discente); (c) CC: 

institucionalizado 

Nogueira & 

Nogueira, 

(2002); 

Pinheiro, (2011); 

Jourdain & 

Naulin, (2017). 

Capital cultural 

incorporado 

B2C-1; B2C-2; 

B2C-3; B2C-4; 

B2C-5; B2C-6. 

Capital cultural 

objetivado 

B2C-7; B2C-8; 

B2C-9; B2C-10; 

B2C-11; B2C-12. 

Capital cultural 

institucionalizado 
B2C-13; B2C-14. 

Bloco 

2D 

(a) capital simbólico 

(docente/discente) 

Bourdieu, 

(1991); Jourdain 

& Naulin, 

(2017). 

Identificação de 

capital simbólico e 

violência simbólica. 

Intrínseca aos 

questionamentos 

dos blocos 2A; 

2B, e 2C. 

Bloco 

3A 

(a) CUNI: estruturação 

social (docente); (b) CUNI: 

acumulação de capitais 

(docente); (c) Ordem social 

e subversão à ordem social 

(docente) 

Bourdieu, (1989; 

1990a; 1991; 

2008) 

Estruturação social e 

acumulação de 

capitais. 

B3A-1; B3A-2; 

B3A-3; B3A-4; 

B3A-5; B3A-6; 

B3A-7. 

Ordem social e 

subversão à ordem 

social. Hegemonia e 

heterodoxia no campo 

universitário. 

B3A-8; B3A-9; 

B3A-10; B3A-

11; B3A-12; 

B3A-13; B3A-

14; B3A-15; 

B3A-16. 

Bloco 

3B 

(a) habitus e hexis 

(docente); habitus, doxa e 

illusio (docente) 

Bourdieu, 

(1990a; 1996); 

Frölich (1999); 

Oliveira (2005). 

Habitus e hexis 

(docente). 

B3B-1; B3B-2; 

B3B-3. 

Habitus, doxa e illusio 

(docente). 

B3B-4; B3B-5; 

B3B-6; B3B-7; 

B3B-8. 

  

Continua 
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Conclusão 

Bloco 

4A 

(a) CUNI: estruturação 

social (discente); (b) 

CUNI: acumulação de 

capitais (discente); (c) 

Ordem social e subversão à 

ordem social (discente) 

Bourdieu, 

(1989; 1990a; 

1991; 2008) 

Estruturação social e 

acumulação de capitais. 

B4A-1; B4A-2; 

B4A-3; B4A-4; 

B4A-5; B4A-6; 

B4A-7. 

Ordem social e 

subversão à ordem 

social. Hegemonia e 

heterodoxia no campo 

universitário. 

B4A-8; B4A-9; 

B4A-10; B4A-

11; B4A-12; 

B4A-13. 

Bloco 

4B 

(a) habitus e hexis 

(discente); habitus, doxa e 

illusio (discente) 

Bourdieu, 

(1990a; 1996); 

Frölich (1999); 

Oliveira (2005). 

Habitus e hexis 

(discente). 

B4B-1; B4B-2; 

B4B-3; B4B-4. 

Habitus, doxa e illusio 

(discente). 

B4B-5; B4B-6; 

B4B-7; B4B-8; 

B4B-9. 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O roteiro de entrevistas foi elaborado a partir da inspiração das obras bourdianas e de 

estudos que se utilizaram do aparato teórico de Bourdieu, não foi adaptado de outros estudos, 

mas elaborado com a inspiração transmitida pelo intenso trabalho de leituras e  passou por três 

ajustes. A primeira versão foi desenvolvida com base na teoria bourdiana e pesquisas 

posteriores no campo educacional, não abrangendo os conceitos de doxa, hexis e illusio em 

virtude de as pesquisas no campo educacional que se utilizaram desses conceitos serem 

escassas. A segunda versão do roteiro foi desenvolvida durante o período de pré-teste do 

roteiro de entrevista, que ocorreu durante os meses de agosto a outubro de 2017, período que 

também foi realizado o aprofundamento teórico acerca dos conceitos da teoria bourdiana, com 

foco nos conceitos de doxa, hexis e illusio. O aprofundamento teórico possibilitou a 

identificação de questões que já estavam no roteiro e que poderiam ser organizadas em 

categorias de análise que suprissem tal lacuna, e o procedimento foi executado. 

Além disso, na execução do pré-teste identificou-se perguntas ambíguas, que pouco 

contribuíam com o aspecto investigado ou a ausência de questões que poderiam auxiliar a 

investigação. De modo que, após cada entrevista realizada, a partir de anotações sobre o 

encaminhamento da entrevista no que tange às dificuldades de compreensão do entrevistado, 

ou à necessidade de complementação ou exclusão de questões, os ajustes para melhoria do 

instrumento foram efetuados. Durante os meses de agosto a outubro de 2017 foram realizadas 

dez entrevistas de pré-teste seguindo esta premissa. As entrevistas de pré-teste foram gravadas 

e transcritas na íntegra com o objetivo de ajustar possíveis vieses do instrumento.  

Outro ponto relevante em relação ao pré-teste realizado consiste na realização deste 

com os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis de duas universidades, sendo uma 

pública, a Universidade Partenon, e uma universidade particular localizada no oeste 
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paranaense. Tal procedimento justifica-se pela possibilidade de verificação sobre a validade 

do instrumento em contextos diferenciados (público e particular). Dado que as questões 

elencadas possibilitam a investigação do que se propõe, observou-se que o instrumento pode 

ser utilizado em ambos os contextos. Os acadêmicos que participaram das entrevistas foram 

seis da universidade particular (formação em quatro anos) e iniciantes do curso, e quatro da 

Universidade Partenon (formação em cinco anos), sendo um acadêmico do segundo ano e os 

outros três acadêmicos do quarto ano do curso. 

As entrevistas foram realizadas primeiramente com os acadêmicos iniciantes da 

universidade particular e posteriormente com os acadêmicos da Universidade Partenon. 

Foram escolhidos acadêmicos iniciantes na Universidade Particular com foco principalmente 

na melhoria dos Blocos 1 e 2, embora tenham havido contribuições nos demais blocos, o 

objetivo foi atingido, a partir da pluralidade de contextos ofertados pelos acadêmicos 

entrevistados: homens e mulheres com idade entre 17 e 28 anos, quatro que residem na 

mesma cidade de realização da pesquisa, dois que residem na mesorregião, uma casada, uma 

mãe solteira com dois filhos, todos de classes sociais diferenciadas, com experiências e 

vivências sociais, econômicas e culturais distintas. 

A realização das entrevistas com os acadêmicos da Universidade Partenon tinha como 

foco a melhoria dos blocos 3 e 4 do roteiro, embora, também, tenham contribuído com ajustes 

nos blocos 1 e 2, tendo em vista a pluralidade de contextos oferecidos: idade entre 19 e 27 

anos, um filho de imigrantes japonês, duas mulheres com um filho, e uma mulher que já 

realizou outro curso superior antes de cursar contabilidade. Além disso, os acadêmicos da 

Universidade Partenon ofereceram contribuições acerca da unidade de análise desse estudo, 

no que se refere ao campo universitário. 

Optou-se pela realização de entrevistas principalmente com os acadêmicos do quarto 

ano da Universidade Partenon, por já estarem engajados à estruturação da universidade 

estudada, tendo em contrapartida as contribuições de uma universitária do segundo ano para 

reduzir vieses e alinhar o instrumento de forma a atender o contexto como um todo. Além 

disso, optou-se por realizar o pré-teste exclusivamente com acadêmicos e não com 

professores, uma vez que o foco da pesquisa é a avaliação docente pelo discente, com vistas à 

formação continuada dos professores. Dessa forma, as contribuições dos acadêmicos no pré-

teste possibilitaram o terceiro ajuste do instrumento que consistiu na segregação de algumas 

questões, exclusivamente para discentes e docentes do curso, ou seja, o Bloco 3 foi ajustado 

de maneira específica para os docentes e criou-se o Bloco 4 com questões elaboradas para os 

discentes. A simulação de análise dos dados levantados do pré-teste foi realizada de outubro 
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de 2017 a fevereiro de 2018 e possibilitou o ajuste das categorias e subcategorias de análise 

que foram alinhados aos aspectos investigados e à teoria de base utilizada. 

No dia vinte e cinco de agosto de 2017, foi realizada a primeira reunião dos membros 

do colegiado da Universidade Partenon, para apreciação sobre assuntos relacionados à CPA 

do curso, entre eles os encaminhamentos das avaliações em duas frentes, sendo: avaliação e 

autoavaliação docente com ênfase na formação continuada e autoavaliação discente com 

ênfase na construção coletiva da identidade profissional dos acadêmicos ao longo do curso, 

que, após aprovação dos membros, viabilizou a realização desta pesquisa. 

O curso está passando por alterações no que tange à grade curricular que está aderindo 

a uma perspectiva semestral. Em conversa com o presidente e coordenador da CPA, 

estipulou-se a realização da pesquisa em uma turma semestral (3º semestre do curso em 2018) 

e duas turmas anuais (4º e 5º ano em 2018 do regime anual), possibilitando, desta forma, a 

investigação com iniciantes e concluintes do curso. Foram entrevistados sete docentes que 

lecionaram disciplinas nestas turmas durante o primeiro semestre do ano de 2018. A escolha 

dos docentes deu-se a partir dos resultados da primeira avaliação realizada pela CPA no ano 

de 2017 e a dos discentes por meio de observação participante. 

O processo de observação participante foi escolhido como premissa para que a seleção 

dos entrevistados abrangesse a diversificação de perfis a partir de características relevantes de 

sua atuação como acadêmico. De forma que nove discentes e sete docentes aceitaram 

participar das entrevistas. O Quadro 03 apresenta as características dos agentes entrevistados. 

O Grupo 1 apresenta as características dos docentes participantes, o Grupo 2 apresenta as 

características dos discentes que participaram da pesquisa e estudam no 3º semestre (2º ano), 

o Grupo 3 apresenta as características dos discentes do 4º ano que participaram da pesquisa, e 

o Grupo 4 apresenta as características discentes participantes do 5º ano do curso. 
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Quadro 3 - Características básicas dos agentes entrevistados. 
Grupo 1: Docentes do Curso de Ciências Contábeis 

Agente Código 
Disciplinas que os docentes lecionam durante o período de 

avaliação e pesquisa 

Tempo de 

atuação na 

profissão 

Docente 1 Doc1 Empreendedorismo; Governança Corporativa; Contabilidade 

Gerencial; Controladoria; Gestão de Ativos Intangíveis; 

Laboratório de Práticas em Contabilidade; Contabilidade 

Tributária, Contabilidade de Cooperativas; Contabilidade 

Intermediária II; Contabilidade Avançada; Introdução a 

Controladoria; Auditoria; Terceiro Setor; Contabilidade do 

Agronegócio; Perícia Contábil; Sistemas de Informação 

Gerencial; Teoria da Contabilidade 

17 anos 

Docente 2 Doc2 29 anos 

Docente 3 Doc3 9 anos 

Docente 4 Doc4 9 anos 

Docente 5 Doc5 5 anos 

Docente 6 Doc6 6 anos 

Docente 7 Doc7 25 anos 

Grupo 2: Discentes do 3º Semestre do Curso de Ciências Contábeis 

Agente Código Idade Profissão Característica que motivou seleção 

Discente1 Ac1 30 Desempregado 
Faz leitura prévia, gosta de ler e participa 

das aulas. 

Discente 2 Ac2 19 Jovem Aprendiz 

Possui hexis corporal diferenciada em 

relação aos demais acadêmicos, tem 

poucas amizades. 

Grupo 3: Discentes do 4º ano do Curso de Ciências Contábeis 

Agente Código Idade Profissão Característica que motivou seleção 

Discente 3 Ac3 20 
Estagiária da área que 

estuda 

Aparenta ter alto nível de capital cultural 

e econômico, escolheu a contabilidade 

por gostar da área. 

Discente 4 Ac4 37 
Microempreendedor 

Individual 
É militante ativo em movimentos sociais. 

Discente 5 Ac5 22 Estagiário 

Não gosta do curso, apresenta baixo 

interesse no desenvolvimento acadêmico, 

possui DP em algumas disciplinas. 

Discente 6 Ac6 42 Funcionário Público 

Participa das aulas, aparenta ter um 

senso crítico apurado e capital cultural 

elevado. 

Grupo 4: Discentes do 5º ano do Curso de Ciências Contábeis 

Agente Código Idade Profissão Característica que motivou seleção 

Discente 7 Ac7 35 Perícia Financeira 

Foi seminarista, concluiu todas as 

disciplinas do curso de filosofia, aparenta 

ter alto senso crítico. 

Discente 8 Ac8 21 
Estagiária da área que 

estuda 

É uma acadêmica participativa, que se 

dedica aos estudos, mas não gosta da 

área. 

Discente 9 Ac9 23 Funcionária Pública 

Filha de pais empresários do 

agronegócio, fez magistério e reside na 

cidade há poucos meses. 
Fonte: Elaborada a autora (2018). 

 

A escolha dos docentes seguiu a premissa da heterogeneidade, pois, dos docentes que 

participaram da pesquisa, há aqueles que estão próximos à finalização de sua carreira, há 

docentes que são colaboradores e têm menos pouco mais de cinco anos de experiência na 

área, há docentes que prendem a atenção dos acadêmicos nas aulas, há aqueles que durante 

suas aulas os acadêmicos ficam jogando no computador ou ficam no celular, há docentes que 
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trabalham também em cargos de gestão da universidade. A escolha dos docentes principiou 

com a observância dos resultados da primeira avaliação da CPA realizada no primeiro 

semestre de 2017. De forma que foram enviados doze convites para realização de entrevistas, 

e a marcação e realização destas de acordo com a ordem na qual os e-mails foram retornados. 

Onze docentes aceitaram participar da pesquisa, contudo, na sexta entrevista observou-se a 

possibilidade de saturação da pesquisa, confirmando-se a ocorrência de saturação empírica na 

sétima entrevista realizada com os docentes. De forma que fazem parte da análise o total de 

sete entrevistas realizadas com os docentes. A partir da confirmação de saturação empírica, 

foi enviado um e-mail de agradecimento aos demais docentes que se disponibilizaram, 

informando-os sobre o ocorrido. 

A escolha dos alunos foi feita também primando a heterogeneidade e seguiu esta 

ordem: dois acadêmicos do 4º ano, dois acadêmicos do 5º ano e dois acadêmicos do 3º 

semestre. Depois, principiou-se novamente a sequência com dois acadêmicos do 4º ano. Neste 

momento, observou-se a possibilidade de alcance da saturação da pesquisa. Então, 

selecionou-se mais um acadêmico do 5º ano para a certeza de alcance da saturação da 

pesquisa. De modo que, após as 08 entrevistas com os discentes, constatou-se a não 

ocorrência de novos elementos para subsidiar a análise atingindo-se, portanto, a saturação da 

pesquisa (Paiva Júnior, Leão & Mello, 2011). Mesmo assim, por excesso de cuidados, optou-

se pela realização de uma entrevista adicional com um discente do 5º ano, confirmando a 

constatação de saturação empírica que na oitava entrevista foi observada, totalizando a 

realização de entrevistas com nove discentes. Principiar o processo de realização das 

entrevistas pelo 4º ano justifica-se em virtude destes estarem no meio termo do processo de 

formação, ou seja, não faziam parte do grupo de iniciantes (como os acadêmicos do 2º ano) e 

não faziam parte dos que estarão deixando a universidade no ano letivo de 2018, por razão de 

sua formatura (como os acadêmicos do 5º ano).  

Cada entrevista percorreu os seguintes procedimentos: (a) informação aos agentes de 

pesquisa acerca dos elementos éticos da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (Apêndice B); (b) apresentação geral sobre os objetivos da pesquisa; (c) 

Questões sociodemográficas para aquisição de características relevantes para a análise 

(Apêndice C); (c) realização da entrevista a partir do roteiro semiestruturado (Apêndice A). 

As entrevistas foram realizadas no período de abril a maio de 2018 e foram gravadas 

na íntegra com o auxílio de um gravador de voz digital, o que resultou em vinte e sete horas e 

quatro minutos de gravação, com duração média de uma hora e trinta minutos cada entrevista. 

Durante as entrevistas, foram tomadas notas que auxiliaram o esclarecimento de dúvidas de 
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aspectos que emergiam no decorrer das respostas, de forma dinâmica e flexível, sem interferir 

o raciocínio do entrevistado.  

Após a coleta, os dados foram transcritos na íntegra, produzindo um relatório de 424 

páginas com formação Times New Roman, fonte tamanho 12, espaçamento simples, com 

todas as margens de dois centímetros. 

Utilizou-se o software Atlas.ti 7.0 para operacionalização, categorização e montagem 

de redes visuais com os dados selecionados da pesquisa (Creswell, 2014). Cabe ressaltar que 

o software Atlas.ti 7.0 não exclui o papel do pesquisador no processo de interpretar e analisar, 

pois esta ferramenta apenas facilita a operacionalização, a organização e a categorização dos 

dados qualitativos (Walter & Bach, 2015). 

Para análise dos dados, empregaram-se técnicas relacionadas ao paradigma crítico- 

interpretativo de um estudo de caso em profundidade de natureza qualitativa, em que o 

processo de análise se baseia em dados pré-categorizados, mas a interpretação destes ocorre 

continuamente durante todo o processo de análise (Stake, 2000). Além de relatar ou 

interpretar como os participantes percebem, entendem e agem em relação ao fenômeno 

investigado, as condições materiais de dominação também precisam ser entendidas e 

criticadas. Neste sentido, a adoção de uma análise crítico-interpretativa dos dados justifica-se, 

pois, o processo de análise não se pautou em meramente aceitar e descrever a 

autocompreensão dos participantes, mas também em analisá-la criticamente por meio do 

quadro teórico bourdiano adotado, visando a mudanças nas relações e práticas sociais 

(Orlikowsi & Baroudi, 1991) a partir do questionamento e desconstrução de suposições 

assumidas inerentes ao status quo (Hull, 1997).  

 O processo de análise dos dados da Fase Alpha A e B compreendeu: (a) a 

categorização e organização dos dados a partir das categorias e subcategorias de análise; (b) a 

interpretação dos dados a partir da teoria bourdiana com vistas à identificação da lógica da 

prática que orienta a ação docente e discente; e à caracterização da identidade profissional do 

docente e do acadêmico de Ciências Contábeis em comparação com o que orientam as DCN’s 

de Ciências Contábeis e as normas internacionais de educação contábil; (c) a crítica da 

autocompreensão dos agentes a partir da teoria bourdiana com a inclusão dos dados obtidos 

na observação participante e análise documental (Fase Alpha, Etapas C e D); Ressalte-se que 

a inclusão dos dados obtidos na etapa C e D (observação participante e análise documental) 

no processo de análise das etapas A e B ocorreu para minimizar as limitações existentes em 

estudos de caso que se utilizam apenas de entrevistas em profundidade, (Pozzebon e Petrini, 
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2013), e para possibilitar fontes variadas de dados para a realização da triangulação de 

informações (Creswell, 2014). 

Em relação às limitações das Fases Alpha - etapas A e B, o próximo tópico apresenta 

de maneira detalhada as limitações percebidas e os critérios de avaliação adotados para estas 

etapas da pesquisa. 

 

3.2.1.1.3. Limitações da pesquisa e critérios de avaliação da fase Alpha: etapas A e B 

 

Quando a perspectiva interpretativa da ciência é adotada, os padrões e práticas 

geralmente aceitos para escrever e avaliar o convencimento do trabalho torna-se difícil de 

aplicar (Golden-Biddle & Locke, 1993). A partir da perspectiva de convencimento como um 

aspecto central em textos de natureza interpretativa (Golden-Biddle & Locke, 1993), este 

estudo adota os critérios de avaliação de pesquisas crítico-interpretativas sugeridos por 

Pozzebon e Petrini (2013) que, a partir dos princípios estipulados por Golden-Biddle e Locke 

(1993) e Schultze (2000) para a avaliação de pesquisas etnográficas, adaptam-no para estudos 

de caso em profundidade devido “a proximidade entre o estudo de caso em profundidade e a 

pesquisa etnográfica” (Pozzebon & Petrini, 2013, p. 60).  

Cabe ressaltar que a pesquisa pode apresentar limitações teóricas e práticas. Por 

exemplo, em relação à proximidade com as ações e eventos do estudo efetuado. De acordo 

com Pozzebon e Petrini (2013), uma das limitações do estudo de caso em profundidade é que 

os pesquisadores “fazendo estudos de caso dependem fortemente de entrevistas em 

profundidade e análise de documentos. A observação participante pode não ocorrer, e, quando 

ocorre, muitas vezes a intensidade varia de baixa a média, mas raramente é alta” (Pozzebone 

& Petrini, 2013, p. 62).  

Tendo em vista a limitação teórica inerente ao estudo de caso, na busca de amenizar os 

efeitos desta limitação no que tange à autenticidade da pesquisa, a técnica de observação 

participante foi adotada na pesquisa, conforme explicitado no item 3.2.1.2 Fase Alpha C. 

Outra limitação refere-se ao aspecto prático da condução do trabalho de campo que está 

relacionado à escrita e desenvolvimento dos resultados da pesquisa (Schultze, 2000), pois o 

objetivo final é a produção de conhecimentos que sejam relevantes fora do ambiente de 

pesquisa (Klein,1999; Pozzebon & Petrini, 2013), e ofereça uma contribuição distinta da 

pesquisa para uma área disciplinar (Golden-Biddle & Locke, 1993).  

Tais perspectivas alinham-se com o que Stake (1995) sugere em relação à descrição 

rica e densa do estudo de caso, ou seja, o fornecimento de detalhes abundantes na descrição 
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do caso. Além disso, Creswell (2014) sugere o envolvimento de evidências de diferentes 

fontes para lançar luz sobre um tema ou perspectiva, pois, assim, os pesquisadores “estão 

triangulando a informações e fornecendo validade aos seus achados” (Creswell, 2014, p. 198). 

Com vistas a minimizar os efeitos das limitações apresentadas, adotou-se as sugestões de 

Stake (1995) e Creswell (2014), no que tange à triangulação de informações de múltiplas 

fontes de dados (Fase Alpha, Etapas: A, B, C e D) a partir de uma descrição abundante e 

detalhada do caso. Além disso, o próprio estudo já considera uma temática que representa 

uma lacuna de pesquisa. Seguir-se-á, também, o sugerido por Stake (1995) no que se refere à 

inclusão destes durante as análises da pesquisa. 

Com base no exposto, os critérios de avaliação adotados para as limitações citadas são 

expostos no Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Critérios para condução e avaliação da pesquisa na Fase Alpha Etapas A e B 
Princípios de avaliação 

Golden-Biddle e Locke 

(1993) e Schultze (2000) 

Critério adotado na pesquisa Autores 

 

Autenticidade 

Observação participante; busca e 

análise disciplinada dos dados para 

descrição rica e densa. 

Stake (1995); Schultze 

(2000); Pozzebon & Petrini 

(2013); 

Plausibilidade 

Triangulação; alinhamento dos 

resultados com experiências cotidianas 

em busca de uma contribuição singular 

para a área disciplinar a partir de uma 

lacuna de pesquisa identificada. 

Golden-Biddle e Locke 

(1993); 

Klein (1999); Creswell 

(2014); 

Fonte: Adaptado de Pozzebon e Petrini (2013). 

 

A partir das limitações identificadas na Fase Alpha Etapas A e B, buscou-se por 

critérios de minimização dos efeitos destas, objetivando o que os positivistas chamariam, 

dentre outras nomenclaturas, de validade e confiabilidade da pesquisa (Pozzebon & Petrini, 

2013). Tendo em vista a adoção de uma perspectiva crítico-interpretativa, as autoras salientam 

sobre o princípio de autenticidade da pesquisa, a partir da profundidade das interações com os 

participantes (imersão direta-observação participante), e a busca e análise disciplinada dos 

dados que denotam o quanto o autor foi genuíno em sua experiência de campo, e do princípio 

de plausibilidade, ou seja, o convencimento do leitor com uma história que faça sentido e 

ofereça algo diferenciado, partindo do alinhamento dos resultados com experiências 

cotidianas. Os aspectos sugeridos por Pozzebon & Petrini (2013) foram adotados neste estudo 

com a inclusão das sugestões de outros autores como Stake (1995); Klein (1999) e Creswell 

(2014). O cumprimento dos critérios ocorre com a busca e análise disciplinada dos dados, nas 

entrevistas com docentes e discentes para posterior triangulação. 
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Tendo em vista a relevância dos aspectos de limitação e avaliação da pesquisa, cabe 

ressaltar que os critérios de autenticidade e plausibilidade das Etapas A e B da fase Alpha 

serão também adotados nas Etapas C e D, que farão referência a este subtópico de avaliação. 

O próximo tópico aborda a os procedimentos de coleta, análise e avaliação da Fase Alpha: 

Etapa C. 

 

3.2.1.2. Fase Alpha etapa C: Observação participante 

 

A fase Alpha na etapa C constitui-se a partir da coleta de dados efetuada por meio de 

observação participante, com vistas a auxiliar o cumprimento dos objetivos específicos: (a) 

identificar a lógica da prática que orienta a ação docente e discente do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon, e (b) Caracterizar a identidade profissional do docente e 

do acadêmico de Ciências Contábeis a partir da representação que esses agentes têm sobre sua 

formação e atuação profissional, em comparação com o que orientam as DCN’s do curso de 

Ciências Contábeis e as normas do IFAC. A escolha da realização de observação participante 

justifica-se por minimizar as limitações do estudo de caso no que tange à ausência de imersão 

direta (Pozzebon & Petrini, 2013), além de contribuir para o procedimento de análise a partir 

da teoria social bourdiana. 

A seção está subdivida da seguinte maneira: apresentação do protocolo de observação 

participante; apresentação do procedimento de coleta e análise dos dados, finalizando com os 

critérios de avaliação da etapa C e limitações. 

 

3.2.1.2.1. Protocolo de observação participante 

 

A observação participante exige compromisso para a tarefa de compreensão, em 

virtude de o pesquisador tornar-se parte da situação estudada e por estar imerso nas realidades 

de outras pessoas e culturas, e pode ser complemento ou complementada por outras formas de 

coleta de dados como, por exemplo, as entrevistas estruturadas. É preciso gravar, categorizar e 

codificar que está sendo observado, isto é, fazer anotações de campo que indiquem quais 

categorias de comportamentos serão atendidos, como as observações serão registradas e como 

os resultados serão analisados (Sanday, 1979).  

Alguns dos passos necessários no processo de observação são: escolher um local a ser 

observado; neste local identificar quem ou o que observar e por quanto tempo; o papel do 

pesquisador no processo que pode, inicialmente, ser alguém externo e, gradualmente, com o 
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tempo, ir tornando-se incluído; a criação de um protocolo observacional como método para 

registro das observações no campo; registrar aspectos sobre o que aconteceu e a reflexão 

pessoal, percepções, ideias, confusões, impressões intepretações e descobertas do 

pesquisador; preparação das anotações imediatamente após a observação (Creswell, 2014). 

A partir do exposto, o Quadro 5 apresenta o protocolo de observação participante 

elaborado para execução deste estudo: 

 

Quadro 5 - Protocolo de observação participante 

Etapa 1: Objetivos com a observação: Observação de grupos em sala, mapeamento da sala, 

observação de pontos relevantes, observação do perfil dos acadêmicos e docentes. Simplesmente 

observar e tomar notas de campo. Duração da Atividade: oito horas aulas Público Alvo: 

Docentes e Discentes 

Turma observada: 

Data: _______/______/______      

Hora inicial de observação: _________ Hora final da observação: ________ 

Disciplina: ___________________ 

Professor que está lecionando a disciplina: ________________________ 

Aspecto Observado 

(Livre) 

Percepções Notas reflexivas e 

observações 

   

   

 

Etapa 2: Objetivos com a observação: Observação dos aspectos relacionados à formas de poder, 

relações de poder, habitus, hexis, doxa e illusio no campo universitário. Duração da Atividade: 

doze horas aulas. Público Alvo: Docentes e discentes.  

Turma observada: 

Data: ___/____/____  Hora inicial de observação: _________ Hora final da observação: ________ 

Disciplina: ___________________ 

Professor que está lecionando a disciplina: ________________________ 

Categoria Aspecto a ser observado 

(subcategorias) 

Notas reflexivas 

Habitus primário 
Identificação de aspectos que possam 

ser elencados ao habitus primário 

  

Formas de poder 

(capitais): Capital Social 

Relações sociais e habitus, hexis, 

doxa e illusio do grupo social 

  

Ideologias características do grupo 

social; 

  

Formas de poder 

(capitais): Capital 

Econômico 

Capital econômico na acumulação de 

capital social e cultural; 

  

Capital econômico na mobilização de 

capital simbólico; 

  

Formas de poder 

(capitais): Capital  

Capital Cultural Incorporado   

Capital Cultural Objetivado   

Continua 
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Continuação 
Cultural Capital Cultural Institucionalizado   

Formas de poder 

(capitais): Capital 

simbólico 

Identificação do capital simbólico   

Identificação de violência simbólica   

Hegemonia, heterodoxia 

e relações de poder 

Ordem social   

Subversão a ordem social   

Habitus, hexis, doxa e 

illusio 

Habitus, hexis, doxa e illusio   

Habitus, doxa e illusio   

Categoria Geral 
Aspectos relevantes podem contribuir 

para o processo de pesquisa 

  

  
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Na esteira do exposto por Sanday (1979), a observação participante será uma 

complementação dos dados levantados na entrevista com o objetivo de triangulação. A partir 

do protocolo apresentado, o processo de observação participante ocorre em duas etapas 

básicas: A Etapa 1 que consiste na compreensão do campo analisado no que tange ao perfil 

dos discentes e docentes, a identificação de grupos em sala, o mapeamento da sala, para 

compreensão da realidade estudada; e a Etapa 2 da observação que está relacionada ao 

levantamento de informações relacionadas à teoria bourdiana e tem como premissa as 

categorias e subcategorias de análise do roteiro semiestruturado de entrevista: habitus 

primário; formas de poder: (capital social, CE, capital cultural e capital simbólico); 

hegemonia, heterodoxia e relações de poder: habitus, hexis, doxa e illusio. 

A organização da Etapa 2, a partir das premissas do roteiro semiestruturado de 

entrevista, justifica-se em virtude de estar alinhado ao que se objetiva e para execução do 

processo de triangulação, em virtude de sua estruturação seguir as definições constitutivas e 

operacionais do processo. O próximo tópico trata do procedimento de coleta e análise dos 

dados. 

 

3.2.1.2.2. Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

O processo de observação participante foi realizado no período de 09 de abril de 2018 

até 10 de maio de 2018, em alinhamento ao período diário de aulas da Universidade Partenon, 

de forma que a cada troca de professor o protocolo de observação participante era revisto. Ou 

seja, em cada dia letivo, a turma recebe dois professores durante o procedimento de aula do 

primeiro professor o protocolo de observação foi seguido na íntegra, sendo seguido 

novamente na íntegra a partir do início da aula do segundo professor. No período de intervalo, 
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as notas de campo foram tomadas na categoria geral ou de acordo com a subcategoria 

identificada. 

A observação participante na Etapa 1 percorreu os seguintes procedimentos: (a) 

observação geral do ambiente pesquisado; (b) Observação de grupos em sala; (c) Observação 

do perfil dos acadêmicos; (d) Observação do perfil do professor; (e) Observação dos demais 

pontos relevantes como método de aula e comportamento dos acadêmicos; (f) Tomar nota de 

campo dos procedimentos realizados; (g) Revisar e incrementar as anotações imediatamente 

após a observação. 

A observação participante na Etapa 2 percorreu os seguintes procedimentos: (a) 

Observação dos aspectos relacionados a formas de poder, relações de poder, habitus, hexis, 

doxa e illusio no campo universitário; (b) Observação de demais aspectos que possam 

contribuir com a pesquisa que possam ter relação com a teoria abordada; (c) Tomar notas de 

campo dos procedimentos realizados; (f) Revisar e incrementar as anotações imediatamente 

após a observação. 

As observações foram realizadas na seguinte ordem: (a) turma do quarto ano de 

Ciências Contábeis no período de 09 de abril de 2018 a 13 de abril de2018; (b) turma do 

quinto ano de Ciências Contábeis no período de 16 de abril de 2018 a 20 de abril de 2018; e 

(c) turma do terceiro semestre de Ciências Contábeis no período de 23 de abril de 2018 a 27 

de abril de 2018. De forma que, durante o período de 30 de abril de 2018 a 10 de maio de 

2018, foram visitadas as salas de forma aleatória para verificação da congruência das notas de 

campo tomadas anteriormente. Totalizando 60 horas-aula de observação e 40 horas-aula de 

observação para verificação da congruência e complementação das notas de campo 

levantadas. As observações foram realizadas com o auxílio de um notebook para anotações de 

campo, de forma que, a cada dia letivo observado, as notas de campo eram repassadas para 

um relatório geral. Assim, o relatório de observação participante totalizou 26 páginas em 

fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento simples e todas as margens 2 centímetros, 

que resultaram em 100 horas-aula de observação em campo. 

Para análise dos dados, empregaram-se as mesmas técnicas de análise das entrevistas 

em profundidade com a interpretação dos dados e a crítica da autocompreensão dos agentes a 

partir da teoria bourdiana, com vistas a sugerir mudanças nas relações e práticas sociais a 

partir do questionamento das estruturas de poder que mantêm o status quo. O procedimento 

de observação participante justifica-se em virtude da minimização das limitações intrínsecas à 

realização das entrevistas em profundidade e para possibilitar fontes variadas de dados para a 

realização da triangulação de informações (Creswell, 2014). 
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Para maiores detalhamentos acerca dos métodos empregados para análise, observar o 

subtópico 3.2.1.1.2. Procedimentos de coleta e análise dos dados Fase Alpha: Etapas A e B. 

 

3.2.1.2.3. Limitações da pesquisa e critérios de avaliação da fase Alpha etapa C: 

Observação Participante 

 

Tendo em vista a limitação teórica inerente ao estudo de caso, pelos motivos 

explicitados no item 3.2.1.1.3 , a observação participante foi adotada com vistas a minimizar 

as limitações da ausência de uma imersão direta (Pozzebon & Petrini, 2013) em alinhamento 

com o sugerido por Stake (1995) e Creswell (2014) em relação ao fornecimento de detalhes 

na descrição do caso e à apresentação de evidências de diferentes fontes para triangulação de 

informações. 

Nesse sentido, os critérios de avaliação adotados para a Fase Alpha Etapa C são os 

mesmos elencados nas Etapas A e B, ou seja os expostos no Quadro 4 do item 3.2.1.1.3 

Limitações da pesquisa e critérios de avaliação da fase Alpha: Etapas A e B, que seguiram as 

premissas expostas por Pozzebon e Petrini (2013), em relação aos princípios de autenticidade 

da pesquisa, a partir da profundidade das interações com os participantes (imersão direta- 

observação participante), e a busca e análise disciplinada dos dados que denotam o quanto o 

autor foi genuíno em sua experiência de campo, seguindo o princípio  de plausibilidade. O 

próximo tópico aborda a os procedimentos de coleta, análise e avaliação da Fase Alpha: Etapa 

D. 

 

3.2.1.3. Fase Alpha etapa D: Análise documental 

 

A fase Alpha etapa D constitui-se a partir da coleta de dados efetuada por meio de 

análise documental, para auxílio ao cumprimento do objetivo específico, (c) analisar os dados 

coletados pela CPA no segundo semestre de 2017 com vistas à reestruturação do processo 

avaliativo para a formação continuada dos professores. A escolha da realização de análise 

documental justifica-se pela possibilidade de obtenção de dados secundários, disponibilizados 

no colegiado do curso como atas de reuniões da CPA; relatórios, resoluções e deliberações 

relacionadas à atuação e constituição da CPA do curso. Além disso, tendo em vista que o foco 

da análise documental está voltado à análise dos dados coletados por meio do instrumento de 

avaliação, tais informações serão confrontadas com os dispositivos legais que norteiam a 

avaliação do SINAES. Ressalte-se que tais procedimentos se justificam por estarem alinhados 
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com a perspectiva crítica-interpretativa, considerando-se que o papel do pesquisador é trazer à 

consciência as condições restritivas do status quo com vistas a ofertar a possiblidade de 

mudanças nas relações e práticas sociais, ajudando a eliminar as bases de alienação e 

dominação (Orlikowski & Baroudi, 1991).  

A seção está subdivida da seguinte maneira: apresentação do protocolo análise 

documental; apresentação do procedimento de coleta e análise dos dados, finalizando com os 

critérios de avaliação da etapa D e limitações. 

 

3.2.1.3.1. Protocolo de análise documental 

 

O processo de análise documental foi realizado a partir do protocolo apresentado no 

Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Protocolo de análise documental 
Fonte Documentos Analisados Objetivos 

Website 

Federal 

Lei 10.861/2004; 

Lei 9.394/1996; 

Roteiro de autoavaliação 

institucional. 

Averiguar as disposições acerca dos objetivos 

explícitos e intrínsecos à avaliação do SINAES; 

Identificar os critérios arrolados pela lei para o 

processo de avaliação docente e formação dos 

professores do ensino superior; 

 

 

Coordenação 

da CPA do 

curso 

Ata 1: Vinte e quatro de 

julho de dois mil e dezessete 

Ata 2: Primeiro de março de 

dois mil e dezoito 

Relatório1: Síntese do 

processo avaliativo da CPA 

do primeiro semestre de 

2017. 

Averiguar os objetivos traçados pela CPA do curso 

em relação à avaliação docente; 

Identificar como se dá o processo atual de avaliação 

docente do curso; 

Analisar as deliberações relacionadas aos processos 

anteriores de avaliação docente. 

Instrumentos de avaliação do 

docente pelo discente e de 

autoavaliação docente que 

está vigente na CPA do 

curso. 

Identificar a estrutura do instrumento vigente no 

processo de avaliação docente. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Foram duas as fontes consultadas para o levantamento dos documentos analisados, 

tendo em vista que o processo de avaliação da CPA do curso pauta-se nos dispositivos legais 

que embasam a avaliação do SINAES. A análise documental foi precedida do levantamento 

dos objetivos explícitos e intrínsecos à avaliação do SINAES. Além disso, foram utilizados os 

critérios arrolados pelas leis para o processo de avaliação docente com o objetivo de 

apresentar as causas de dominação que tornam, hoje, o processo avaliativo distante do foco 

formativo (Batista, 2016), que serve a uma concepção de educação atrelada à concepção 
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economicista e utilitária de sociedade, fundada em princípios meramente controlatórios e não 

na educação propriamente dita (Dias Sobrinho, 2003). 

A partir da verificação minuciosa dos dispositivos legais, foram levantadas 

informações acerca da atuação da CPA no curso de Ciências Contábeis da Universidade 

Partenon com o objetivo de averiguar os objetivos traçados pela CPA em relação ao processo 

de avaliação, bem como identificar como se dá esse processo atualmente e quais foram as 

deliberações inerentes às avaliações já efetuadas. Por fim, foram analisados os instrumentos 

vigentes de avaliação. Ressalte-se que o objetivo da verificação da documentação da CPA e 

dos instrumentos vigentes em confrontação com a Lei nº 10.861/2004, e demais dispositivos 

que regem a avaliação do SINAES, consistem na reestruturação do processo de avaliação. 

 

3.2.1.3.2. Procedimentos de coleta e análise dos dados da fase Alpha: etapa D 

 

O processo de coleta dos dados da análise documental foi realizado na seguinte ordem: 

(a) Leitura integral dos documentos disponibilizados e dispositivos legais que regem a 

avaliação do SINAES, contemplados no item 2.2 do referencial teórico; (b) Definição dos 

documentos que integraram a análise; (c) Identificação dos objetivos, de acordo com o 

documento analisado; (d) críticas/ sugestões de melhoria e aprimoramento do processo/ 

instrumento;  

O processo de análise documental foi realizado com treze documentos lidos, quais 

sejam: Portaria nº 2051, de 9 de Julho de 2004; Portaria normativa nº 4, de 5 de agosto de 

2008; Portaria normativa nº12, de 5 de setembro de 2008; Portaria nº 92, de 31 de janeiro de 

2014; Portaria normativa nº 23, de 20 de Dezembro de 2016; Portaria normativa nº19, de 13 

de Dezembro de 2017; Nota Metodológica dos Indicadores de Qualidade da educação 

superior 2012; Nota Metodológica Conceito do ENADE 2012; Nota Técnica nº 32/2017 que 

apresenta a metodologia utilizada no cálculo do Conceito do ENADE referente ao ano de 

2016; Nota Técnica nº 33/2017 que apresenta a metodologia de cálculo do Indicador de 

Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD); Nota Técnica nº 38/2017 que 

apresenta a metodologia de CPC;  e Nota Técnica nº 4/2018 que apresenta os 

encaminhamentos e procedimentos adotados para retificação do IGC referente ao ano de 

2016; Portaria normativa nº 23, de 20 de Dezembro de 2016 e sete documentos utilizados para 

análise, sendo: dois dispositivos legais, a Lei nº 10.861/2004 e a Lei 9.394/1996; duas atas 

com deliberações da CPA do curso (Ata 1 e Ata 2), um relatório relacionados à CPA do curso 
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(síntese do processo de avaliação do primeiro semestre de 2017), e os instrumentos de 

avaliação do docente pelo discente e de autoavaliação do docente. 

As demais portarias do MEC e dispositivos legais foram considerados nas explanações 

presentes no referencial teórico, e, mesmo que indiretamente, também contemplaram a análise 

geral dos dados. Os dados foram triangulados de acordo com os objetivos elencados, e a 

análise dos dados seguiu a perspectiva crítica-interpretativa, com vistas a sugestões de 

mudanças nas relações e práticas sociais a partir do questionamento das estruturas de poder 

que mantêm o status quo do processo avaliativo (Orlikowski & Baroudi, 1991). O 

procedimento coleta e análise dos dados documentais integram o rol de fontes variadas de 

dados para a realização da triangulação de informações (Creswell, 2014). O próximo tópico 

apresenta as limitações e critérios de avaliação desta etapa. 

 

3.2.1.3.3. Limitações da pesquisa e critérios de avaliação da fase Alpha: etapa D 

 

Considerando-se que a Etapa D da fase Alpha é complementar aos procedimentos de 

coleta de um estudo de caso em profundidade (Stake, 1995), os critérios de avaliação 

adotados para a Fase Alpha Etapa D são os mesmos elencados nas Etapas A, B e C, ou seja, 

os expostos no Quadro 4 do item 3.2.1.1.3 Limitações da pesquisa e critérios de avaliação da 

fase Alpha: Etapas A e B, que seguiram as premissas expostas por Pozzebon e Petrini (2013), 

em relação aos princípios de autenticidade da pesquisa, a partir da profundidade das 

interações com os participantes e a busca e análise disciplinada dos dados que denotam o 

quanto o autor foi genuíno em sua experiência de campo, relacionadas ao princípio  de 

plausibilidade. O próximo tópico aborda os procedimentos de coleta, análise e avaliação da 

próxima Fase da Pesquisa: Fase Beta - Etapas A e B. 

 

3.2.2. Fase Beta: Avaliação do docente para identificação de necessidades formativas 

 

A fase denominada Beta constitui-se como última fase de coleta dos dados, que 

também se utiliza do aparato teórico e da qualidade da coleta e análise dos dados efetuada 

durante a Fase Alpha (Etapas A, B, C e D). É nesta Fase de pesquisa que ocorre o 

cumprimento do objetivo específico (c) que consiste em analisar os dados coletados pela CPA 

do curso, no segundo semestre de 2017, com vistas à reestruturação do processo avaliativo 

para formação continuada dos professores. A fase Beta é composta por duas etapas: A 

(avaliação do docente pelo discente) e B (autoavaliação do docente). A seção está subdividida 
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com o seguinte ordenamento: Etapas A e B que seguem com a apresentação da estrutura dos 

instrumentos de avaliação, os procedimentos de coleta e análise dos dados e as limitações e 

critérios de avaliação utilizados para as duas etapas. 

  

3.2.2.1. Fase Beta etapas A e B: avaliação e autoavaliação do docente 

 

A fase Beta nas etapas A e B constitui-se a partir da coleta e análise dos dados do 

processo de avaliação efetuado pela CPA do curso. Os dados coletados tiveram duas fontes: a 

avaliação do docente efetuada pelo discente (Etapa A) e a autoavaliação do docente (Etapa B). 

Os instrumentos de avaliação foram elaborados em formato de escala Likert (de 1 a 10). A 

escolha da realização do processo avaliativo com a utilização de questionários justifica-se 

pela tentativa de ofertar um processo prático de coleta dos dados (visando a sua utilização 

futura em pesquisas e consequente aprimoramento), que engloba concomitantemente aspectos 

complexos das ações humanas. Além disso, a escolha metodológica está em harmonia com o 

que estipula o paradigma crítico-interpretativo, que permite a coleta e a análise dos dados 

quantitativos em menor grau (Orlikowski & Baroudi, 1991).  

A seção está subdivida da seguinte maneira: apresentação das estruturas dos 

instrumentos de avaliação docente (questionários); apresentação do procedimento de coleta e 

análise dos dados, com a oferta de um processo de análise baseado na teoria bourdiana; 

finalizando com os critérios de avaliação das etapas A e B e limitações. 

 

3.2.2.1.1. Estruturas dos instrumentos de avaliação do docente pelo discente e da 

autoavaliação do docente 

 

Os instrumentos de avaliação da disciplina e do docente, e de autoavaliação docente, 

foram pensados e elaborados sem adaptações de estudos anteriores, objetivando a comparação 

de respostas dos discentes e docentes do curso, com estrutura e questionamentos semelhantes, 

mas que respeitam o contexto do respondente (acadêmico/professor). Após sua elaboração, o 

processo de avaliação da CPA do curso e os instrumentos entraram em pauta para apreciação 

do colegiado do curso, que deu algumas sugestões que foram acatadas e o instrumento foi 

aprovado pela maioria dos membros integrantes do colegiado que estavam presentes na 

reunião. A fim de estimular a participação dos acadêmicos, ficou determinado pelo colegiado 

do curso e pelos membros da CPA o fornecimento de um certificado de horas 
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extracurriculares para os participantes da avaliação, sendo vinte minutos por disciplina 

avaliada.  

O instrumento de avaliação da disciplina e do docente apresenta a seguinte estrutura: 

(1) Identificação: elencando questionamentos sobre o Registro Acadêmico do Avaliador (com 

garantia de sigilo), nome do professor e da disciplina e regime de oferta (aspectos pré-

preenchidos na plataforma google docs); (2) Avaliação dos aspectos gerais da disciplina: 

elencando onze questões sobre o planejamento, organização e avaliação da disciplina; (3) 

Avaliação da conduta e prática do docente: com dezoito questões sobre a prática docente no 

encaminhamento das aulas; (4) Avaliação do aproveitamento e desenvolvimento da 

disciplina: com nove questões  que envolvem a autoavaliação do aluno acerca do seu interesse 

e preparação para o andamento da disciplina; e (5) Evidências adicionais sobre o docente, a 

turma, a disciplina e o processo educacional: com cinco questões dissertativas que visam 

compreender melhor a realidade do acadêmico sobre metodologias que contribuíram para 

aprendizagem, melhorias para o perfil da turma avaliada, utilização das tecnologias em sala, 

informações adicionais e sugestões para a CPA (Apêndice D).  

O instrumento de autoavaliação do docente apresenta a seguinte estrutura: (1) 

Identificação: elencando questionamentos sobre o nome do professor e da disciplina avaliada 

(objetivando a comparação de respostas, faz-se necessária a identificação do docente); (2) 

Avaliação da qualidade percebida na estrutura e operacionalização dos aspectos gerais da 

disciplina: elencando onze questões sobre o planejamento, organização e avaliação da 

disciplina; (3) Avaliação da conduta e prática do docente: com dezoito questões sobre a 

prática docente no encaminhamento das aulas; (4) Avaliação do aproveitamento da turma na 

disciplina: com nove questões que envolvem o aproveitamento do aluno na disciplina e acerca 

do seu interesse e preparação para as atividades; e (5) Evidências adicionais sobre o docente, 

turma, disciplina e processo educacional: com cinco questões dissertativas que visam 

compreender práticas do docente em relação ao uso de metodologias que contribuíram para 

aprendizagem, melhorias para o perfil da turma avaliada, utilização das tecnologias em sala, 

informações adicionais e sugestões para a CPA (Apêndice E).  

A elaboração dos instrumentos nos moldes elencados justifica-se em virtude de 

possibilitar a utilização de duas opiniões distintas: dos acadêmicos e dos docentes, com o foco 

na identificação da necessidade formativa dos docentes, aspecto amplamente divulgado desde 

o começo do processo, tendo em vista a ênfase formativa do processo de avaliação. O 

próximo tópico tratará dos procedimentos efetuados para coleta e análise dos dados. 
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3.2.2.1.2. Procedimentos de coleta e análise dos dados do processo avaliativo: oferta de uma 

análise crítica-interpretativa 

 

A coleta de dados do processo avaliativo percorreu os seguintes procedimentos: (a) 

avaliação dos discentes em relação a cada professor e disciplina lecionada durante o segundo 

semestre de 2017 (Apêndice D) e (b); autoavaliação do docente e da turma (Apêndice E). A 

coleta dos questionários de avaliação ocorreu entre a segunda quinzena do mês de novembro 

de 2017 e durante o mês de dezembro de 2017 via plataforma google docs totalizando 14 

professores avaliados de 16 disciplinas, compreendendo um total de 04 questionários 

coletados de autoavaliação docente e 316 questionários de avaliação do docente e da 

disciplina. 

O 2º ano ou terceiro semestre letivo do ano de 2018 possui 39 matriculados, sendo 23 

mulheres e 16 homens que foram convidados a participar do processo avaliativo das 

disciplinas cursadas durante o segundo semestre do ano de 2017, ou seja, um total de quatro 

disciplinas: Contabilidade de Custos (16 respondentes); Noções de Direito (16 respondentes); 

Ciências Sociais (19 respondentes); Contabilidade Intermediária I (17 respondentes), 

totalizando 68 respostas dos acadêmicos da turma. Cabe mencionar que os professores que 

lecionaram para a turma não participaram do processo de autoavaliação docente. 

O 4º ano do curso, no ano de 2018, possui um total de 47 matriculados, sendo 21 

mulheres e 26 homens que foram convidados a participar do processo avaliativo de sete 

disciplinas cursadas durante o segundo semestre do ano de 2017: Análise Contábil e 

Viabilidade de Projetos (19 respostas); Análise das Demonstrações Contábeis (24 respostas); 

Análise de Custos (21 respostas); Auditoria (17 respostas); Contabilidade Tributária (21 

respostas); Ética Geral e Profissional (16 respostas); Introdução à Controladoria (20 

respostas), totalizando 138 respostas dos acadêmicos da turma e 01 resposta, dos docentes que 

lecionaram as seguintes disciplinas no período avaliado: Contabilidade Tributária. 

O 5º ano do curso no ano de 2018 contempla um total de 33 matriculados, sendo: 23 

mulheres e 10 homens que foram convidados a avaliar um total de cinco disciplinas cursadas 

durante o segundo semestre letivo do ano de 2017, quais sejam: Contabilidade avançada (23 

respostas); Contabilidade e Orçamento Público (22 respostas); Contabilidade Gerencial (20 

respostas); Pesquisa em Contabilidade II (22 respostas); Teoria da Contabilidade (23 

respostas), totalizando 110 respostas dos acadêmicos e 03 respostas dos docentes que 

lecionaram as seguintes disciplinas no período avaliado: Contabilidade Avançada, 

Contabilidade e Orçamento Público e Pesquisa em Contabilidade II. 
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A seleção dos participantes foi feita a partir dos critérios estipulados para a realização 

da pesquisa em relação às turmas avaliadas, buscou-se realizar um censo com todas as turmas 

e professores que lecionam disciplinas nas turmas estudadas. A média de respostas para cada 

disciplina cursada no segundo semestre de 2017 foram:  17 para as disciplinas do 2º ano que 

têm 39 matriculados (43,59% da turma); 20 para as disciplinas do 4º ano que têm 47 

matriculados (42,55% da turma); e 27 para as disciplinas do 5º ano que têm 33 matriculados 

(81,81% da turma). Em relação à participação dos docentes, do total de 14 avaliados, a 

participação no processo de autoavaliação foi de 03 docentes (21,43%). 

Levando em consideração que não há a cultura avaliativa no curso, essa pode ser a 

justificativa para a baixa adesão, em geral, das turmas no processo. Após a coleta, os dados 

foram organizados no software Microsoft Excel ® que auxiliou no processo de análise de 

estatística descritiva. Para a análise primária dos dados quantitativos, empregaram-se técnicas 

advindas da estatística descritiva denominados frequência, moda, média e desvio padrão, com 

o intuito de sumarizar os resultados. À guisa de complementação dos resultados levantados, 

analisou-se também as questões dissertativas contidas na seção cinco dos questionários.  

A análise secundária dos dados utilizou-se dos resultados do processo avaliativo como 

um todo (Fase Beta, Etapas A e B em conjunto com os resultados obtidos na Fase Alpha A, B, 

C e D), procedendo-se uma análise crítica-interpretativa com a utilização do aparato teórico 

bourdiano, visando a mudanças nas relações e práticas sociais (Orlikowsi & Baroudi, 1991), 

bem como o questionamento e a desconstrução de suposições assumidas inerentes ao status 

quo (Hull, 1997). Tendo em vista a reestruturação do processo avaliativo.  

 O processo de análise dos dados, segregando-os por turma avaliada e seus respectivos 

professores, da Fase Beta, Etapas A e B, compreendeu: (a) tabulação dos dados no software 

Microsoft Excel ®; (b) sumarização e análise dos dados a partir da estatística descritiva; (c) 

complementação da análise estatística com as questões dissertativas do questionário; (d) 

junção dos principais dados levantados da Etapa A e B; (e) oferta de uma análise a partir do 

que pressupõe a análise crítica-interpretativa com a utilização do aparato teórico bourdiano e 

etapas anteriores da pesquisa; (f) sugestões de mudanças nas relações e práticas sociais a 

partir do questionamento das estruturas de poder que mantêm o status quo, por meio de 

sugestões para reesrtruturação do processo. 

Em relação às limitações das Fases Beta, etapas A e B, o próximo tópico apresenta, de 

maneira detalhada, as limitações percebidas e os critérios de avaliação adotados para estas 

etapas da pesquisa. 
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3.2.2.1.3. Limitações da pesquisa e critérios de avaliação da fase Beta etapas A e B: 

avaliação e autoavaliação docente 

 

Por se tratar da elaboração, aplicação e análise de questionários sob uma perspectiva 

que se assemelha à do paradigma positivista, e tendo em vista o foco de ofertar instrumentos 

consistentes, o processo de avaliação da Fase Beta Etapas A e B seguiu os seguintes 

encaminhamentos: (a) apresentação da validade e confiabilidade em relação aos constructos e 

coerência interna, dos instrumentos de avaliação indicados por meio do teste Alfa de 

Cronbach (Cronbach, 1951; Malhotra, 2012) e (b) apresentação dos critérios de avaliação das 

Etapas A e B, a partir das sugestões de Pozzebon e Petrini (2013) em relação às limitações 

existentes no estudo de caso em profundidade e os critérios de avaliação para o paradigma 

crítico-interpretativo. A apresentação da validade e confiabilidade em relação aos constructos 

do instrumento e coerência interna deste, o teste do Alfa de Cronbach, foram realizadas com a 

utilização da equação1 (Cronbach, 1951): 

 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑛

𝑖=1

𝑠𝑠𝑜𝑚𝑎
2

) (1) 

 

Onde n é o número de perguntas do questionário, 𝑠𝑖
2 corresponde à variância de cada 

pergunta do questionário e 𝑠𝑠𝑜𝑚𝑎
2  à soma das variâncias de cada pergunta do questionário, ou 

seja, a soma das variâncias (Cronbach, 1951).  Quanto mais próximo o alfa estiver de 1, maior 

a consistência interna dos itens do instrumento avaliado. Em razão de não haver uma 

interpretação definida sobre o que é um valor de alfa aceitável, a regra geral que se aplica à 

situação deve ser: superior a 0,9, excelente; entre 0,8 e 0,9, bom;  entre 0,7 e 0,8, aceitável; 

entre 0,6 e 0,7, questionável; entre  0,5 e 0,6, pobre; inferior a 0,5, inaceitável (George & 

Mallery, 2003; Gliem & Gliem, 2003; Pestana & Gajeiro, 2014). 

Tendo em vista a busca pela profundidade das interações com os participantes, e a 

busca e análise disciplinada dos dados que denotam o quanto o autor foi genuíno em sua 

experiência de campo (princípio da autenticidade) na busca do convencimento do leitor com 

uma história que faça sentido e ofereça algo diferenciado e esteja alinhado com experiências 

cotidianas, é que se refere ao princípio de plausibilidade (Pozzebon & Petrini, 2013). Dessa 

forma, a Fase Beta, Etapas A e B, da pesquisa parte dos princípios de autenticidade e 

plausibilidade como critérios de avaliação, uma vez que a fase como um todo cumpriu os dois 

critérios.  
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Além disso, como forma de avaliação, adotar-se-á dois princípios adicionais que 

contemplaram o desenvolvimento da Fase Beta, Etapas A e B: o princípio da criticidade e da 

reflexividade. O princípio da criticidade refere-se à capacidade do texto de apresentar outras 

formas de pensar sobre uma situação específica, e imaginar novas possibilidades (Schultze, 

2000), induzindo os leitores a reconsiderarem ideias e crenças. A criticidade guia os 

pesquisadores na formulação de novas maneiras de perceber e estudar os fenômenos, a partir 

do desafio às formas convencionais de pensamento (Golden-Biddle & Locke, 1993; Pozzebon 

& Petrini, 2013), critério este essencial para a pesquisa crítica-interpretativa (Pozzebon & 

Petrini, 2013).  

O princípio da reflexividade, por sua vez, impele o pesquisador à elaboração de 

observações, a partir da inserção pessoal com o conteúdo [etnográfico] real. Ou seja, o 

pesquisador, ao mesmo tempo que descreve a informação do que foi investigado, é impelido à 

descrição das próprias práticas de informação em contraste com as anteriores, aproveitando os 

insights situacionais gerados (Schultze, 2000). O princípio de criticidade alinha-se ao que 

Stake (1995) explicita sobre o estudo de caso ser uma oportunidade para ver e refletir sobre a 

singularidade de nossas próprias vidas, e fazer uma defesa para aquelas coisas que estimamos, 

e o princípio da reflexividade alinha-se sobre o que Stake (1995) defende acerca da inclusão 

das perspectivas pessoais na interpretação sobre a forma como o caso e o pesquisador 

interagem, já que, segundo ele, a qualidade e utilidade da pesquisa não se baseia em sua 

reprodutibilidade. Com base no exposto, têm-se que os critérios de avaliação qualitativa 

adotadas para as Etapas A e B da Fase Beta são os expostos no Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Critérios para condução e avaliação da pesquisa na Fase Beta - Etapas A e B 
Princípios de 

avaliação 

Golden-Biddle e 

Locke (1993) e 

Schultze (2000) 

Critério adotado na pesquisa Autores 

 

Autenticidade 

Observação participante; busca e análise 

disciplinada dos dados para descrição rica e 

densa. 

Stake (1995); Schultze 

(2000); Pozzebon & Petrini 

(2013). 

 

Plausibilidade 

Triangulação; alinhamento dos resultados com 

experiências cotidianas em busca de uma 

contribuição singular para a área disciplinar a 

partir de uma lacuna de pesquisa identificada. 

 

Golden-Biddle e Locke 

(1993); 

Klein (1999); Creswell 

(2014). 

Criticidade 

Apresentação de novas formas de pensar sobre 

uma situação específica para reconsideração de 

ideias ou crenças; formulação de novas 

maneiras de perceber e estudar o fenômeno,  

Golden-Biddle e Locke 

(1993); Stake (1995); 

Schultze (2000); Pozzebon 

& Petrini (2013). 

Continua 
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Continuação 

 

desafiando as formas convencionais de 

pensamento, refletindo sobre a singularidade 

da vida. 

 

Reflexividade 

Elaboração de observações a partir da inserção 

pessoal do pesquisador em campo, 

aproveitando os insights advindos da interação 

entre o caso estudado e o pesquisador. 

Golden-Biddle e Locke 

(1993); Stake (1995); 

Schultze (2000); Pozzebon 

& Petrini (2013). 
Fonte: Adaptado de Pozzebon e Petrini (2013). 

 

Em seguimento ao exposto pelo Quadro 7, tem-se que o princípio da autenticidade foi 

atendido quando se efetuou uma busca disciplina dos dados em uma perspectiva que se 

utilizou de questionários (alinhado a experiências cotidianas, comumente presentes nos 

processos avaliativos) na busca de ofertar algo diferenciado, que é a inclusão da análise na 

perspectiva bourdiana, que também se apresenta como uma lacuna de pesquisa, atendendo, 

portanto, o princípio da plausibilidade. Concomitante ao cumprimento do princípio da 

plausibilidade está o cumprimento dos princípios da criticidade com a inserção de novas 

formas de pensar sobre a situação específica, questionando e trazendo à luz as formas à crítica 

da dominação, da ideologia e do status quo dominante que leva ao cumprimento do princípio 

da reflexividade, com a inserção de observações vivenciadas durante o processo de pesquisa. 

A adoção de tais critérios considerou a busca de uma análise aprofundada com vistas à 

superação da limitação de uma análise superficial dos dados, atentando-se ao instrumento 

base para o levantamento dos dados com seus próprios critérios de avaliação em relação a sua 

coerência interna. Além disso, mesmo nesta etapa buscou-se a triangulação dos dados (Stake, 

1995; Creswell, 2014) para minimização das limitações inerentes ao estudo de caso. Tendo 

em vista a relevância dos aspectos de limitação e avaliação da pesquisa, cabe ressaltar que os 

critérios de autenticidade, plausibilidade, criticidade e reflexividade presentes na Fase Beta, 

Etapas A e B, serão também adotados na Fase Ômega: Etapas A e B que farão referência a 

este subtópico de avaliação. O próximo tópico aborda o encaminhamento metodológico da 

Fase Ômega: Etapas A e B. 

 

3.2.3. Fase Ômega: Reestruturação do processo avaliativo para formação continuada dos 

professores e síntese das necessidades formativas dos docentes da Universidade Partenon 

 

A fase denominada Ômega constitui-se como a última fase de discussão dos 

resultados. É nesta fase de pesquisa que ocorre o cumprimento do objetivo específico: (d) que 

consiste em sintetizar as necessidades formativas dos docentes com base na percepção dos 
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docentes e discentes do curso. Esta fase também auxiliará e fornecerá subsídios para o 

cumprimento do objetivo específico (c) no que tange à reestruturação do processo avaliativo 

para formação continuada dos professores. A seção está subdividida com o seguinte 

ordenamento: Etapas A e B, seguida das limitações e critérios de avaliação das etapas da Fase 

Ômega. A Etapa A apresenta as sugestões delineadas para reestruturação do processo 

avaliativo como subsídio ao programa de formação continuada dos professores. A Etapa B 

apresenta a síntese efetuada sobre as necessidades formativas dos docentes e sugestão de 

encaminhamentos para ação. A fase Ômega objetiva subsidiar melhorias e análise crítica do 

processo avaliativo vigente na Universidade Partenon para sugerir encaminhamentos voltados 

à implantação de um programa próprio de formação continuada dos docentes. 

 

3.2.3.1. Fase Ômega Etapa A: Sugestões para reestruturação de um processo avaliativo que 

subsidie a formação continuada dos professores 

 

A fase Ômega Etapa A tem como objetivo principal apresentar sugestões voltadas à 

reestruturação do processo avaliativo dos docentes vigente no curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Partenon. Para tanto, serão utilizados os achados elencados nas fases Alpha e 

Beta, a partir de uma abordagem crítica. Essa fase metodológica da pesquisa tem estreita 

relação ao cumprimento do objetivo específico C, no que tange à apresentação de melhorias 

necessárias ao processo avaliativo voltadas a tornar o processo avaliativo vigente principal 

subsidiário de um programa de formação continuada dos professores.  

Para tanto, estipulou-se os seguintes encaminhamentos: (a) levantamento dos 

fundamentos dóxicos que possam interferir positiva ou negativamente no sucesso da 

implantação de um programa de formação continuada; (b) utilização de achados positivos e 

negativos em relação ao processo avaliativo efetuado com vistas à sugestão de melhoria do 

processo avaliativo vigente; (c) análise crítica do processo avaliativo dos docentes, e dos 

achados que possam interferir no sucesso da implantação de um programa de formação 

continuada. 

Tais encaminhamentos subsidiam a Fase Ômega, etapa B, no que se refere à 

sintetização das necessidades formativas dos docentes e encaminhamentos voltados à 

implantação de um programa próprio de formação continuada dos docentes do curso de 

Ciências Contábeis. 
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3.2.3.2. Fase Ômega B: identificação das necessidades formativas dos docentes e 

encaminhamentos para ação 

  

 O processo de sintetização das necessidades formativas identificadas com vistas a 

subsidiar um programa de formação continuada dos professores do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon seguiu as seguintes etapas: (a) levantamento dos achados 

do estudo em relação à compreensão da lógica da prática que orienta a ação dos docentes e 

discentes de Ciências Contábeis da Universidade Partenon (Fase Alpha); (b) levantamento das 

necessidades formativas identificadas por meio da avaliação docente efetuada no segundo 

semestre letivo de 2017 (Fase Beta); (c) levantamento das sugestões elencadas para 

reestruturação do processo avaliativo; e (d) Análise crítica com vistas a propor 

encaminhamentos para a ação, na estipulação de um programa de formação continuada para 

atendimento das necessidades formativas identificadas (Fase Ômega). 

A partir da síntese efetuada, os critérios de autenticidade, plausibilidade, criticidade e 

reflexividade da pesquisa efetuada, conforme apresentado no Quadro 7 do item 3.2.2.1.3. 

 

3.2.3.3. Limitações e critérios de avaliação da fase Ômega etapas A e B 

 

A Fase Ômega, Etapas A e B, da pesquisa partiu dos princípios de autenticidade, 

plausibilidade, criticidade e reflexividade assim como a fase Beta. O princípio da 

autenticidade e plausibilidade referem-se à profundidade das interações com os participantes, 

e a busca e análise disciplinada dos dados na busca do convencimento do leitor com uma 

história que faça sentido e ofereça algo diferenciado e esteja alinhado com experiências 

cotidianas (Pozzebon & Petrini, 2013). O princípio da criticidade e da reflexividade induz os 

leitores a reconsiderarem ideias e crenças com a apresentação de novas maneiras de pensar 

sobre um fenômeno específico, o que impele o pesquisador à elaboração de uma descrição 

que contemple o que foi investigado e as próprias práticas, aproveitando os insights 

situacionais gerados (Schultze, 2000). Isso ocorre pelo fato de que o estudo de caso é uma 

oportunidade para ver e refletir sobre a singularidade de nossas próprias vidas e para fazer 

uma defesa para aquelas coisas que estimamos, contemplando, também, as perspectivas 

pessoais na interpretação sobre a forma como o caso e o pesquisador interagem (Stake, 1995). 

Nesta fase de pesquisa, o princípio da autenticidade e criticidade foi atendido a partir 

da busca disciplinada dos dados em uma perspectiva que se utilizou de questionários 

(alinhado a experiências cotidianas) para oferta de um relato alinhado ao aproveitamento dos 
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insights de todo o processo de pesquisa. O cumprimento dos princípios da criticidade e 

reflexividade ocorreram com a inserção de novas formas de pensar sobre o fenômeno 

investigado, questionando e trazendo à luz, de uma forma crítica, a ideologia e as formas de 

dominação presentes no status quo vigente, seguido da sugestão de mudanças.  

Para maiores detalhamentos acerca da adoção do critério de avaliação adotado, com 

vistas a minimizar limitações intrínsecas ao processo de estudo de caso, verificar o Quadro 7 

do tópico 3.2.2.1.3 Limitações da pesquisa e critérios de avaliação da fase Beta: Etapas A e B. 

O próximo tópico apresenta uma síntese da visão geral do processo metodológico utilizado 

nesta pesquisa dissertativa. 

 

3.3. Visão geral do procedimento metodológico, critérios de avaliação e validação do estudo 

de caso 

 

O processo metodológico da pesquisa foi pensado de forma a sanar as limitações 

presentes no estudo de caso, a partir da execução consecutiva de cada fase e etapa. O processo 

avaliativo de acordo com cada fase da pesquisa, em uma visão completa do processo, seguiu o 

exposto no Quadro 8 apresentado abaixo: 

 

Quadro 8 - Critérios utilizados na pesquisa por Fase e Etapa 
Princípios de 

avaliação 
Critério adotado na pesquisa Autores 

Fase e etapa de 

utilização 

Autenticidade 

Observação participante; busca e 

análise disciplinada dos dados para 

descrição rica e densa. 

Stake (1995); 

Schultze (2000); 

Pozzebon & 

Petrini (2013). 

Fase Alpha- Etapas: 

A, B, C e D; 

Fase Beta- Etapas: 

A e B; 

Fase Ômega- 

Etapas: A e B 

Plausibilidade 

Triangulação; alinhamento dos 

resultados com experiências 

cotidianas em busca de uma 

contribuição singular para a área 

disciplinar a partir de uma lacuna 

de pesquisa identificada. 

Golden-Biddle e 

Locke (1993); 

Klein (1999); 

Creswell (2014). 

Fase Alpha- Etapas: 

A, B, C e D; 

Fase Beta- Etapas: 

A e B; 

Fase Ômega- 

Etapas: A e B 

Criticidade 

Apresentação de novas formas de 

pensar sobre uma situação 

específica para reconsideração de 

ideias ou crenças; formulação de 

novas maneiras de perceber e 

estudar o fenômeno, desafiando as 

formas convencionais de 

pensamento, refletindo sobre a 

singularidade da vida. 

Golden-Biddle e 

Locke (1993); 

Stake (1995); 

Schultze (2000); 

Pozzebon & 

Petrini (2013). 

Fase Beta- Etapas: 

A e B; 

Fase Ômega- 

Etapas: A e B 

Continua 
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Continuação 

Reflexividade 

Elaboração de observações a partir 

da inserção pessoal do pesquisador 

em campo, aproveitando os 

insights advindos da interação 

entre o caso estudado e o 

pesquisador. 

Golden-Biddle e 

Locke (1993); 

Stake (1995); 

Schultze (2000); 

Pozzebon & 

Petrini (2013). 

 

Fase Beta- Etapas: 

A e B; 

Fase Ômega- 

Etapas: A e B 

Fonte: Adaptado de Pozzebon e Petrini (2013). 

 

Na Fase Alpha, Etapas A B, C e D, utilizaram-se exclusivamente os critérios de 

autenticidade e plausibilidade a partir da busca disciplinada de dados, a inclusão do processo 

de observação participante com imersão direta em campo e análise documental para posterior 

triangulação de informações, a partir da profundidade de interações com participantes e o 

fornecimento de uma descrição rica e densa. As Fases Beta e Ômega: Etapas A e B, que 

pautaram-se também na busca disciplinada de dados e acrescentaram a contribuição para a 

área, a partir de relatos que ofereceram novas maneiras de pensar e perceber o fenômeno 

estudado, com observações aprofundadas que se utilizaram dos insights do pesquisador a 

partir da experiência de campo. Desta forma, além dos critérios utilizados para avaliação do 

instrumento como o pré-teste do roteiro semiestruturado de entrevista e o Teste Alfa de 

Cronbach para os questionários de avaliação, a pesquisa utilizou-se de critérios e 

sistematização sólidas na coleta e análise dos dados inclusive no que se refere à saturação da 

pesquisa no processo de levantamento das entrevistas em profundidade. 

Em síntese, o processo metodológico da pesquisa em suas três fases: Alpha, Beta e 

Ômega em suas respectivas etapas, bem como o processo de avaliação da pesquisa, resume-se 

ao apresentado na Figura 2: 
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Figura 2 - Visão geral do processo metodológico da pesquisa 

 
Fonte: A autora (2018).
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Observa-se, então, as Fases da Pesquisa e seus respectivos critérios de validação: 

autenticidade e plausibilidade (Fase Alpha), autenticidade, plausibilidade, criticidade e 

reflexividade (Fases Beta e Ômega). As coletas e análises dos dados foram segregados em 

etapas: Fase Alpha - Etapas: A (entrevista com docentes), B (entrevista com discentes), C 

(observação participante) e D (análise documental); Fase Beta- Etapas: A (questionário para 

discentes avaliarem docentes) e B (questionário para docentes se autoavaliarem e avaliarem 

os discentes); Fase Ômega - Etapas A (reestruturação do processo avaliativo) e B 

(identificação das necessidades formativas dos docentes). O esquema metodológico é 

composto por um esquema não linear, pois as etapas contribuem com o todo para o 

cumprimento dos objetivos específicos da pesquisa. Por exemplo, os objetivos específicos: (a) 

que consiste em identificar a lógica da prática que orienta a ação docente e discente do curso 

de Ciências Contábeis da Universidade Partenon e (b) Caracterizar a identidade profissional 

do docente e do acadêmico de Ciências Contábeis a partir da representação que esses agentes 

têm sobre sua formação e atuação profissional, em comparação com o que orientam as DCN’s 

e as normas do IFAC têm sua coleta e análise dos dados baseada prioritariamente na execução 

da Fase Alpha. 

A fase Beta é a base prioritária para o cumprimento do objetivo específico (c) que 

consiste em analisar os dados coletados pela CPA em 2017, com vistas à reestruturação do 

processo avaliativo para a formação continuada dos professores. Esta fase depende dos 

encaminhamentos estipulados nas Fases Alpha e Beta e na fase Ômega que fornece subsídios 

para a reestruturação do processo avaliativo para a implantação de um programa de formação 

continuada dos professores. A partir da execução de todas as etapas, tem-se o cumprimento do 

objetivo específico (d) que consiste em sintetizar as necessidades formativas dos docentes 

com base na percepção dos docentes e discentes do curso que se constitui como a Etapa B da 

fase Ômega.  

Um ponto relevante a ser mencionado é que a determinação criteriosa dos 

procedimentos metodológicos da pesquisa, da solidez e densidade dos dados levantados, os 

cuidados direcionados à verificação de novos elementos para subsidiar a análise, no que tange 

ao atingimento da saturação da pesquisa (Paiva Júnior, Leão & Mello, 2011) e ao atendimento 

criterioso dos elementos teóricos que contemplam a análise bourdiana, possibilitaram uma 

abordagem crítica e constantemente pautada na reflexividade. 

A partir dos critérios de avaliação apresentados: autenticidade, plausibilidade, 

criticidade e reflexividade, a tendência é que a pesquisa tenha ofertado subsídios suficientes 

para ocorrência do convencimento, que é um aspecto central em textos de natureza 
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interpretativa (Golden-Biddle & Locke, 1993). O convencimento, neste sentido, assemelha-se 

à validação e confiabilidade próprios da adoção de um paradigma positivista.  

Tal afirmativa ainda recebe a chancela do cumprimento fiel dos procedimentos 

metodológicos próprios do paradigma crítico-interpretativo que apresenta alinhamento com os 

critérios de avaliação de um bom estudo de caso sugeridos por Stake (1995) e que foram 

integralmente atendidos neste estudo, quais sejam: a facilidade da leitura, estrutura conceitual 

e articulação do relato; desenvolvimento das questões levantadas no estudo de caso de forma 

genuína, séria e acadêmica a partir da definição adequada e clara do caso; a apresentação de 

experiências vicárias ao leitor; uso abundante de citações, títulos e figuras; asserções sólidas e 

equilibradas na análise dos dados; cuidado na apresentação de vários contextos; utilização de 

dados brutos suficientes e descrição densa; escolha criteriosa das fontes de dados; 

triangulação de observações e interpretações; evidenciação do papel e do ponto de vista do 

pesquisador; empatia na escrita e processos; procedimentos éticos que evitem a exposição dos 

indivíduos participantes da pesquisa a riscos.  

Ciente de que o convencimento integrará a leitura da apresentação dos achados que se 

utilizou de discussões críticas e reflexivas dos dados, o próximo tópico apresenta a análise e a 

discussão dos resultados. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO REFLEXIVA DOS RESULTADOS  

 

Nesta seção, apresentou-se a análise e discussão dos resultados referente às etapas 

Alpha, Beta e Ômega em cumprimento aos objetivos específicos do estudo. A discussão 

apresentada pautou-se nos quesitos elencados do paradigma crítico-intepretativo a partir da 

lente teórica bourdiana. A apresentação da análise e discussão dos resultados está organizada 

em quatro subseções principais, que contemplam subseções secundárias, quais sejam: (4.1) 

Elementos para identificação da lógica da Prática dos Agentes do curso de Ciências Contábeis 

da Universidade Partenon, que contempla as seguintes subseções secundárias: (4.1.1) 

Elementos para a identificação da lógica da prática I: O habitus primário dos docentes e 

discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon; (4.1.2) Elementos para 

identificação da lógica da prática II: Formas de poder dos docentes e discentes do curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon; e (4.1.3) Elementos para identificação da 

lógica da prática III: Hegemonia, heterodoxia e relações de poder no CUNI de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon e encerra-se com a subseção (4.1.4) A lógica da prática 

dos docentes e discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon. 

A subeção (4.1) que discute sobre os elementos para identificação da lógica da prática 

dos agentes do curso de Ciências Contábeis contempla uma discussão crítica, pautada na 

revelação dos mecanismos de reprodução perpetuadas desde a época dos avós dos agentes 

entrevistados até os dias atuais, na trajetória vivenciada no cotidiano universitário, que 

integram as estruturações objetiva e subjetiva do campo universitário.  A triangulação entre as 

informações obtidas por meio de entrevistas com docentes, discentes e procedimento de 

observação participante possibilita a compreensão de que as práticas dos agentes são 

constituídas pelo resultado das disposições (habitus), de sua posição no campo (capital), 

dentro de um determinado jogo nessa área social (campo) (Grenfell, 2018). Considerando-se 

que não há ação sem ganho, a reflexão fica a cargo do amplo aparato teórico bourdiano, com 

o encerramento da subseção voltada à explanação dos elementos que compõem a lógica da 

prática dos docentes e discentes, no campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon.  

A segunda subseção principal, denominada: (4.2) A identidade profissional do docente 

e do (futuro) contador segundo a representação própria dos agentes em comparação com as 

DCN’s e Normas do IFAC: Munindo a luta simbólica contra as competências, contempla uma 

discussão voltada à identificação da representação real que os docentes e discentes possuem 

sobre sua identidade profissional real. Em uma abordagem reflexiva, e com triangulação entre 
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o que dizem os docentes, discentes e as determinações legais do estado e seus mandatários, 

são explanados como os elementos que compõem a lógica da prática dos agentes podem 

colocar na berlinda a estipulação de competências voltadas estritamente ao atendimento das 

necessidades do mercado de trabalho. A discussão tem como base um comparativo entre o 

discurso dos agentes e o que determinam as DCN’s e as normas do IFAC. Ainda, a seção 

inicia-se com uma breve discussão sobre a identidade profissional docente e aborda que, 

ações isoladas no campo universitário, podem fortalecer e perpetuar o status quo vigente nas 

deficiências historicamente constituídas na formação dos professores. 

 A terceira subseção principal: (4.3) Avaliação docente à luz de Pierre Bourdieu: 

Elementos para reestruturação do processo com foco à formação continuada dos professores 

contempla a análise dos dados da CPA vigente no curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Partenon. A discussão é voltada à identificação de necessidades formativas aos 

docentes, a partir da nota e das observações dos discentes no processo de avaliação docente, 

também do constante na autoavaliação docente. A reflexão é feita a partir de sugestões 

relacionadas à reestruturação do processo para implantação de um programa de formação 

continuada docente, e pauta-se nos elementos que compõem a lógica da prática e a 

necessidade de reapropriação do poder desses agentes na construção e avaliação da identidade 

do docente e do (futuro) contador em uma luta simbólica que confronte a linguagem 

neoliberalista presente na formação universitária e identitária desses profissionais. 

A quarta seção principal, denominada (4.4) Sintetizando para ação: as necessidades 

formativas dos docentes de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, encerra a seção de 

análise e contempla uma síntese de necessidades formativas identificadas com 

encaminhamentos para ação da CPA institucional. A reflexão direciona-se à apresentação do 

quanto a crença a as ações ortodoxas podem dificultar o sucesso de um programa de formação 

continuada, mas também apresentará os pontos que podem auxiliar positivamente nesse 

objetivo. A ideia é fornecer princípios voltados à ação das CPA’s institucionais na preparação 

dos docentes para uma educação crítica, inclusiva e que considere a peculiaridades dos 

agentes. Principie-se, então, com a discussão dos elementos para a identificação da lógica da 

prática dos agentes, que servirá de base para os demais subtópicos de análise. 
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4.1. Elementos para identificação da lógica da Prática dos Agentes do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon 

 

Esta subseção está subdividida em três seções secundárias: 4.1.1; 4.1.2 e 4.1.3 que 

abordam respectivamente sobre: o habitus primário, as formas de poder e as relações de poder 

dos docentes e discentes no campo universitário do curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Partenon. A subseção se encerra com a apresentação da síntese dos principais 

achados para identificação da lógica da prática dos docentes e discentes do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon. 

 

4.1.1. Elementos para identificação da lógica da prática I: O habitus primário dos docentes e 

discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon 

 

O habitus como princípio operador das interações entre as estruturas objetivas e as 

práticas (que são dois sistemas de relações) completam o movimento de interação entre as 

estruturas exteriores, ao passo que as práticas dos agentes exteriorizam os sistemas de 

disposições incorporadas. O habitus adquirido pela inculcação familiar é condição primordial 

para estruturação das experiências escolares e o habitus transformado pela ação escolar 

constitui o princípio de estruturação de todas as experiências futuras, inclusive profissionais 

(Bourdieu, 2007). Essa estrutura, estruturada, estruturante constitui o princípio gerador e 

unificador do conjunto das práticas e ideologias características de determinado grupo 

(Bourdieu, 1989; 1993). 

 Ela é estruturada pelo passado do agente e pelas circunstâncias atuais, como a criação 

na família e as experiências educacionais. Ela é estruturante no sentido de que o habitus do 

agente molda suas práticas atuais e futuras, de forma sistemática e não sem nenhum padrão 

(Grenfell, 2018), ou seja, são esquemas de percepções que foram interiorizados e 

incorporados pelos indivíduos ao longo de sua socialização primária, na infância (Jourdain & 

Naulin, 2017), regrando a conduta do agente sem ser, necessariamente, produto de obediência 

à regra, sendo o habitus o princípio de maior parte das práticas (Bourdieu, 2004). 

Em se tratando de uma aquisição inicial no interior das famílias e da socialização 

primária na igreja e na escola, bem como produto dos capitais primários, este subtópico 

apresenta a identificação do campo, as relações e as formas de poder (capitais), habitus, hexis, 

doxa e illusio da socialização primária dos docentes e discentes da Universidade Partenon, 

sendo discutidos na seguinte ordem: (a) Avós: Socialização e Acumulação de Capitais 
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(docente/discente); (b) Pais: Socialização e Acumulação de Capitais (docente/discente); (c) 

Infância e Adolescência: Estruturação Social (docente e discente); (d) Infância e 

Adolescência: Acumulação de Capitais (docente/discente); (e) Infância e Adolescência: 

habitus, hexis, doxa e illusio (docente/discente); (f) Campo Escolar: Socialização, Habitus, 

Hexis, Doxa e Illusio e Capitais (docente/discente).  

Os aspectos investigados foram: A estruturação social e acumulação de capitais dos 

pais e avós; a estruturação social e acumulação de capitais: habitus, hexis, doxa e illusio da 

infância e adolescência e as relações sociais, acumulação de capitais: habitus, hexis doxa e 

illusio da socialização escolar. Optou-se por não segregar em subtópicos em função de todos 

estes itens partilharem da busca de um único objetivo: a identificação do campo e das relações 

de poder e formas de poder (capitais), habitus, hexis, doxa e illusio da socialização primária 

dos docentes e discentes da universidade Partenon. Principiemos com o explanado nas 

Figuras 3 e 4, que consiste na apresentação dos dados sobre a subcategoria de análise: Avós: 

Socialização e Acumulação de Capitais dos Docentes e Discentes da Universidade Partenon: 
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Figura 3 – Docentes: Avós: Socialização e Acumulação de Capitais 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 4 - Discentes: Avós: Socialização e Acumulação de Capitais 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
 

A estruturação social dos avós maternos e paternos dos docentes do Curso de Ciências 

Contábeis é constituída pela prevalência de atividades rurais no campo e pela baixa 

escolaridade, aspecto que se repete na estruturação social dos avós maternos e paternos dos 
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discentes do Curso de Ciências Contábeis. Há que se salientar que se destacam a vivência nas 

pequenas propriedades rurais, em que o sustento da família era retirado do próprio campo e, 

em alguns casos, o avanço das sociedades modernas e, também, da agricultura mecanizada 

acarretaram a vinda para áreas urbanas, como relata o Acadêmico Ac4: “por conta da 

mecanização do agronegócio na área rural, não conseguiam mais sustentar a família por conta 

das dívidas, então venderam e vieram para a cidade”. Aspecto semelhante ao relato 

mencionado pela Docente Doc5: 

  

Após a separação com minha avó (quando ela já tinha todos os quatro filhos), ele [o avô] veio 

para a cidade e se tornou alfaiate, a situação estava difícil, e ela viu que os filhos tinham que 

estudar, então também veio para a cidade e se tornou lavadeira [itálicos nossos] (Doc5). 

 

As tradições culturais assemelham-se em virtude, possivelmente, de os avós dos 

docentes e discentes situarem-se na região sul do país, tendo em vista que a sistemática 

educacional da época delimita a ação educacional dos agentes, contudo, há que se ressaltar 

uma diferença no que tange à acumulação de capitais dos avós dos Docentes Doc1 e Doc7, e 

da Acadêmica Ac3, pois, enquanto os demais entrevistados deixam evidentes as estratégias de 

ações dos avós que foram voltadas à subsistência familiar, o volume global de capital dos 

Docentes Doc1 e Doc7 e da Acadêmica Ac3 difere-se no que diz respeito à prevalência de um 

capital social e econômico maior (Doc1; Doc7; Ac3), bem como uma tradição cultural maior 

como a realidade dos avós do Doc7, dos avós maternos ou paternos ou de ambos, conforme os 

relatos:  

 

Em relação aos meus avós paternos, meu avô era serralheiro [sic], tinha a serraria e um sítio 

que provia o alimento da família toda [...], mas sabiam escrever, assinar o nome, ler e 

escrever um pouco [itálico nosso] (Doc1). 

     A minha mãe foi criada por essa vizinha, que nos considerava como da família biológica 

[...] a criação da minha mãe foi com essa vizinha que tinha posses, eu não lembro a 

escolaridade, mas ela era muito culta e eles são bem influentes [...] meu avô era médico e 

também tinha uma farmácia e minha vó gostava de viajar para a Alemanha e trazer presente 

para nós [itálico nosso] (Doc7).  

     Acredito que minha avó paterna tenha somente o ensino médio ou o fundamental, não 

tenho certeza. Me recordo que eles trabalhavam em casa, tinham um sítio e uma serraria e ele 

vendeu essa serraria comprou uma fazenda e passou a administrá-la (Ac3). 

 

Essa conexão que diferencia as constituições individuais dos agentes, em suma, 

formam tendências comuns de sua origem social, pois, enquanto os avós destituídos de capital 

global em relação aos avós dos agentes Doc1, Doc 7 e Ac3, a tendência comum identificada é 

prevalente de sua origem social, ou seja, ambos pautaram suas ações em um posicionamento 
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estratégico (modo de agir, pensar ou ser) num espaço social para maximizar as posses 

individuais em relação à sua disponibilidade: enquanto os menos abastados mudaram-se para 

a cidade com a intenção de maximizar as possibilidades de subsistência familiar, os detentores 

de maior volume de capital global maximizaram o cálculo inconsciente do lucro, no que tange 

à troca da atividade agropecuária da serraria para a fazenda (Doc 1; Ac3) ou a partir da 

decisão de permanecer em suas posições originárias (Doc7), dada a cumplicidade entre as 

estruturas objetivas e as internalizadas dessa conexão do agente com o mundo material e o 

social, aspecto que pode ser corroborado pelo destino social dos pais desses agentes 

analisados, conforme apresentado nas Figuras 5 e 6:  
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Figura 5 - Docentes: Pais: Socialização e Acumulação de Capitais 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 6 - Discentes: Pais: Socialização e Acumulação de Capitais 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

A estruturação social e acumulação de capitais dos pais dos docentes e acadêmicos do 

Curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon são frutos de ideais e padrões de 

percepção, pensamento e ação que permaneceram ativamente presentes a partir da relação 

com o espaço social que foi vivenciada pelos avós dos acadêmicos e docentes, englobando os 

princípios de produção de que são produtos, ou seja, as condições materiais de existência do 

grupo ou classe a que pertencem, o ethos. O ethos de classe dos filhos dos agentes com maior 



135 

 

 

volume de capital global, desfrutam de uma distância grande de atuações voltadas à 

sobrevivência. O ethos de classe dos filhos dos agentes com menor volume de capital global 

pode ser explicado a partir das distâncias de suas necessidades básicas de sobrevivência 

(Grenfel, 2018).  

O ethos de classe molda os estilos de vida e o habitus de acordo com suas origens, pois 

observa-se que as estratégias dos agentes seguiram um senso tático do seu lugar no mundo, 

em mantimento ao status quo da busca pelo progresso, em que a educação ainda era tida como 

secundária, embora sua doxa imanente fosse de melhoria ou mudança de vida, já que a base 

econômica, antes oriunda prioritariamente da agricultura, passa a se originar da execução de 

atividades técnicas ou braçais (em razão do aumento de produção capitalista), principalmente 

para os agentes desprovidos de um volume considerável de CE ou CC, enquanto os agentes 

portadores de maior volume de capital global investem na acumulação de capitais, por meio 

da aquisição de mais posses, do aumento de relacionamento social, ou da aquisição de CC 

institucionalizado.  

Os pais dos docentes de Ciências Contábeis que deixaram o campo e que 

compartilham posição semelhante no espaço social, tiveram as seguintes atuações 

profissionais e formação escolar:  

 

Meu pai é praticamente analfabeto, minha mãe é alfabetizada [...] eles eram da agricultura no 

começo, depois meu pai começou a trabalhar como servidor público e minha mãe nunca 

trabalhou [itálicos nossos] (Doc 2).  

     Meu pai talvez nem ensino fundamental tenha completado e minha mãe estudou até a 

quinta ou sexta série [...] antes de nascermos ela trabalhou em uma empresa de artesanatos e 

depois em outra de calçados (na produção) [...] quando estávamos um pouco maiores ela 

voltou a trabalhar como doméstica, em casa de família [...] e o meu pai é pedreiro autônomo 

[itálicos nossos] (Doc3).  

Meus pais se separaram quando eu tinha doze anos na época ele era caminhoneiro e minha 

mãe era dona de casa [...] minha mãe fez até a sétima série e tentou terminar, em uma espécie 

de CEEBJA da época, mas meu pai não deixou, parece que ele tem até a quarta série (Doc 5). 

     Minha mãe começou a estudar tardiamente fez até a oitava série [...] e depois que ela 

separou do meu pai que concluiu os estudos (ensino médio) pelo CEEBJA e o meu pai tem até 

a quarta série [...] meu pai é técnico em refrigeração e minha mãe é do lar [itálicos nossos] 

(Doc6). 

   

Realidade semelhante dos pais dos acadêmicos que trabalham ou trabalharam nas 

seguintes profissões com as seguintes formações acadêmicas: caixa de mercado e mestre de 

obras, com formação de ensino médio alcançado por programas educacionais como o EJA 

(Ac1); costureira e motorista de UBER, com formação de ensino médio tardia também pelo 

EJA (Ac2); torneiro mecânico, com quarta série do ensino básico e  costureira com ensino 

médio completado tardiamente (Ac4); assistente administrativo, com ensino médio completo 
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(Ac5); eletricista/comerciante, com quinta série do ensino básico, e  porteira, com ensino 

médio alcançado depois de adulta (Ac7); zeladora e funcionário público estadual com ensino 

médio completo e pai que não concluiu o ensino superior (Ac8). 

Semelhantemente à realidade do pai de Bourdieu, pode-se dizer o pai da acadêmica 

Ac8 pode ser considerados transfuge, ou apóstata, traidor de suas origens de classe, porque 

renunciou o trabalho agrícola e manual, mas que permaneceu votando na esquerda, 

característica inerente, segundo Bourdieu (2011), dos agentes que atuam em profissões 

administrativas ou operários qualificados que possuem baixo volume de capital global. 

Há aqueles que mantiveram o ethos de classe das atividades agrícolas e baixa 

escolaridade, como relatado pelo Docente Doc4 e Acadêmicos Ac6 e Ac9, também aqueles 

que, por possuírem maior volume de capital global, investiram na acumulação de capitais, 

seja por meio de aquisições de mais propriedades ou atividades com vistas ao aumento do 

relacionamento social, ou, ainda, o investimento em CC institucionalizado, como destacado 

pelos Docentes Doc1 e Doc7, que os pais são ou foram proprietários de fazenda ou comércio 

(Doc 1 e Ac3), com atuação ativa na política e religião (Doc1) ou como líder religioso  e com 

formação superior completa (Doc7). 

Em suma, a estruturação social e acumulação de capitais dos pais dos docentes e 

acadêmicos de Ciências Contábeis, embora tratando-se de um intervalo temporal 

considerável, constituem-se pelos mesmos princípios socialmente definidores dos pais deles 

ou avós dos acadêmicos e dos docentes, uma vez que aqueles que possuem maior volume de 

capital global tiveram maior orientação para ações voltadas ao aumento do CE, atuação ativa 

na política e religião para acumulação de capital social e cultural; e aqueles oriundos de uma 

posição no espaço social própria daqueles com menor volume de capital global tiveram 

orientações para ações voltadas ao trabalho agrícola ou manual, a estruturação social baseava-

se, principalmente, na visita de parentes ou no recebimento de visitas de pessoas com 

atividades profissionais semelhantes.  

Pode-se dizer que ocorreu um caso específico do que Bourdieu chama de tansfuge, 

uma vez que o pai da Acadêmica Ac8 melhorou sua posição social traindo sua origem de 

classe de trabalhador agrícola e manual, também alcançando a entrada na formação superior, 

mas que ainda possui em seu habitus características semelhantes a dos agentes detentores de 

baixo volume de capital global, vinculados, por exemplo, ao gosto por partidos de esquerda. 

As figuras 7 e 8 apresentam a Estruturação Social presente na infância e Adolescência 

dos docentes e discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, almejando 

a verificação da estruturação social destes agentes no período da infância e adolescência:  
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Figura 7 - Docentes: Infância e Adolescência: Estruturação Social 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 8 - Discentes: Infância e Adolescência: Estruturação Social 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

A estruturação social no período de infância e adolescência dos docentes do curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon basicamente foi constituída por brincadeiras 

como: pega-pega, esconde-esconde, ciranda-cirandinha, boneca, escolinha, casinha, no caso 

das meninas. Já os meninos brincavam como polícia ladrão, brincadeiras no mato ou 
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plantações, brincadeiras com massinha e com carrinhos, jogar bola ou bulitas ou brincadeiras 

que ocorriam em conjunto com meninos e meninas, como jogar bets, vôlei e andar de 

bicicleta, por exemplo. 

 As socializações primárias dos docentes e tais brincadeiras constituíam-se basicamente 

com os primos e primas, amigos da escola, amigos da vizinhança ou da comunidade em que 

moravam. Além disso, os lugares que eram mais frequentados na infância e adolescência eram 

a igreja, a casa dos parentes ou dos avós, a escola, as festas de comunidade do interior, 

sorveterias e apenas dois docentes costumavam frequentar clubes e fazendas (Doc1 e Doc7), e 

uma docente, na adolescência, fazia festa do pijama em casa com as amigas (Doc5). É uma 

característica comum o início nas atividades de trabalho formal ou na roça, desde cedo, ainda 

na adolescência dos docentes, ou em empresas e atividades familiares, aspecto que será 

abordado posteriormente com maiores detalhes. 

Era comum os pais dos docentes receberem entes familiares em casa para jantares e 

confraternizações e, nos casos dos Docentes Doc1, Doc6 e Doc7, os amigos das relações 

comerciais ou da igreja. Já com os discentes, a situação assemelha-se com brincadeiras como: 

jogar bola, no caso dos meninos e no caso das meninas: brincar de boneca de escolinha, no 

caso das brincadeiras com meninos e meninas: jogar bets na rua, pegar bandeira, pega-pega, 

esconde-esconde, andar de bicicleta, queimada e brincadeiras de rua, três acadêmicos 

costumavam também jogar videogames (Ac2; Ac5; Ac7). As brincadeiras ocorriam 

geralmente com primos e primas, com amigos da vizinhança, da escola, ou da mesma 

comunidade. Os lugares que os discentes de Ciências Contábeis da Universidade Partenon 

costumavam frequentar na infância e adolescência eram: visitar parentes, casa de amigos da 

vizinhança, escola, igreja, isso na infância, e na adolescência, o cinema ou o shopping (Ac1 e 

Ac2), casa de amigos ou lanchonetes (Ac9). 

A Acadêmica Ac2 residia em região de praias do sul do Brasil, então, costumava 

frequentar esse local em sua infância com os primos e primas, e a Acadêmica Ac3 costumava 

frequentar as fazendas do avô, o clube em atividades como jogos e Balett, viagens para praia 

com os familiares. A estruturação social dos acadêmicos também era basicamente composta 

pela visitação de parentes e amigos das relações comerciais ou da mesma vizinhança dos pais 

para refeições.  

As Figuras 9 e 10 apresentam a acumulação de capitais na infância e adolescência dos 

docentes e discentes do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon: 
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Figura 9 - Docentes: Infância e Adolescência: Acumulação de Capitais 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 10 - Discentes: Infância e Adolescência: Acumulação de Capitais 

 
 Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 



142 

 

 

Com vistas à identificação sobre a acumulação de capitais na infância e adolescência 

dos docentes e discentes do Curso de Ciências Contábeis, foram levantados questionamentos 

sobre a frequência em teatros, musicais, cinemas, shows, gosto por arte ou coleções e ainda 

lugares que a família costumava passar as férias. Além disso, foram consideradas algumas 

respostas relacionadas à subcategoria: Campo Escolar: socialização, habitus, hexis, doxa, 

illusio e capitais objetivando compreender sobre o acompanhamento das atividades escolares 

e aquisição de capitais objetivados (como livros e objetos de arte). 

Na socialização, ou habitus primário destes agentes, foi possível identificar 

principalmente a presença de capitais culturais incorporados e objetivados, conforme os 

relatos: 

 

[Na adolescência] íamos no cinema também [como na infância], ia nos shows, ia passear na 

sorveteria[...] teatro, eram os teatros da escola [...] colecionava pedrinha de areia da praia, 

conchinha e meus irmãos bulitas [...] álbuns de figurinhas, artes não [...] [no clube] tinha aulas 

de dança [..] nossas férias eram na praia de Camboriú tínhamos um apartamento lá [...] a mãe 

comprava livros para eu ler [...] estudei com meu irmão padre a disciplina de história [na 

escola particular] [itálicos nossos] (Doc1). 

     Eu devia ter uns quinze anos de idade, quando fui no cinema pela primeira vez [...] teatro 

não tinha [...] a vida era estudar e trabalhar [...] eu tinha coleção de carrinho aquelas 

miniaturas [...] naquele tempo não tinha férias [...] férias era para visitar parentes [...] os pais 

não acompanhavam [as atividades escolares], por eles não serem letrados não sabiam o que 

era melhor, modéstia a parte eu sempre procurei ler mais [...] mas os pais não diziam o que ler 

[...] eu comprava os meus livros, algumas vezes eu comprei as coleções do Machado de 

Assis... eu li José de Alencar, eu li o ateneu [...] Em relação as artes, a gente tinha aula de 

educação artística e a gente trabalhava com madeira eu pegávamos tábua e esculpíamos 

vários tipos de flores, algumas caricaturas [...] a gente só sabia assim, aquela coisa de mato, 

por isso aprendemos técnicas de escultura [...] o professor marcou minha trajetória, eu me vejo 

assim muito nele, o fato de [hoje] eu gostar de viajar, conhecer lugares é inspiração dele, ele 

mostrava mapas [itálicos nossos] (Doc2). 

     A primeira vez no cinema fomos com a escola [...] não sou de frequentar teatro [...] não é 

uma coisa que eu goste [...] na época de adolescente show do Engenheiros do Hawaii e outras 

bandas [...] coleção de papel de carta! Acho que muitas meninas tiveram [...] as viagens [de 

férias] se resumiam a visitar familiares [...] compraram o dicionário ilustrado e livros de 

histórias infantis [...] eu lia as coleções de Machado de Assis e outros livros que tinha na 

biblioteca[...] na adolescência gostava de ler Paulo Coelho [itálicos nossos] (Doc3). 

     Uma vez fui no cinema com meus primos [...] não era frequente [...] eu gostava de 

caricaturas, uma professora incentivou [...] não fazia coleções [...] não éramos acostumados a 

tirar férias, era agricultura era só ficar em casa [...] [os pais] não acompanhavam as atividades 

escolares, mas incentivava a leitura liberando do trabalho [...] Não [compravam livros] tinha 

os livros didáticos dos meus irmãos [itálicos nossos] (Doc4). 

     Fazer grupos de carnaval, cada um pegar aquelas camisetas da Hering pintar a sua e formar 

grupos enormes [...] não tinha na minha cidade [teatros, musicais, cinema e shows] e não tinha 

condições [...] não sei se seria arte, mas lembro de uma professora de educação artística que 

ela levava coisas para pintarmos, de cerâmica [...] eu lembro de ter ganhado livros da minha 

mãe, um chamado Poliana, ela me deu um livro, eu lembro que ela me deu e era do Machado 

de Assis [...] ela deu para cada filho uma bíblia [...] lembro do meu pai, ele ia nos ajudar em 

cálculos matemáticos [itálicos nossos] (Doc 5). 
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     Confesso que nunca fui muito de sair, nunca gostei muito [...] na adolescência eu gostava 

de jantar com os amigos [da escola] [...] em relação as coleções eu amo até hoje. Eu tinha 

coleção de tudo [...] de “tazo” que vinha nos chips, dos brinquedinhos do kinder ovo, de 

cartão telefônico, de latinha de cerveja [...] meu pai incentivava [...] comecei com artes na 

escola, e sempre gostei de pintar, era minha paixão, eu fiz um curso de pintura em tecido [...] 

na época que meus pais se separaram eu pintava pano de prato para ela vender [...] aquilo 

acabou virando obrigação e começou perder a graça [...] Nunca tivemos férias em família, nas 

férias do colégio eu visitava os primos [...] eu não tive [muito acompanhamento das atividades 

escolares em casa] meu pai até comprou para mim livros de história infantil, mas com relação 

ao estímulo a leitura é um problema... é uma dificuldade que eu tenho até hoje, meus pais 

também não tiveram isso, não culpo eles [...] nunca sentou comigo para ler [...] eu sempre 

gostei de participar de oratória na escola, apresentação artística que tinha, dança, teatro 

[itálicos nossos] (Doc 6).    

     Na infância éramos sócios de um clube e na adolescência minha vida se baseou em 

atividades da igreja [...] Por causa da igreja, eu sempre estive envolvido com música, aprendi 

a tocar piano, violão, contrabaixo e pistão [...] fazia coleção de chaveiro de feiras locais [...] as 

férias a gente passava na praia, um amigo do meu pai tinha uma casa lá [...] o incentivo a 

leitura sempre foi da minha vó, ela era muito culta, ela sempre dava de presente livros [...] 

queria que escrevêssemos carta para ela e se tinha alguma coisa escrita errada ela corrigia 

[itálicos nossos] (Doc7). 

 

Pelo fato de se tratar de uma estruturação social constituída principalmente pela 

socialização com parentes, primos, primas, tios e avós ou amigos da vizinhança ou 

comunidade local, e sendo o habitus uma estrutura relacional com campos relacionais como a 

acumulação de capitais e sua relação com outros campos como o religioso, o escolar e o 

familiar, observa-se que a acumulação de capitais dos docentes do curso de Ciências 

Contábeis, novamente apresenta características semelhantes a sua posição no espaço social e à 

estrutura global do capital acumulado. Observa-se que a proximidade dos docentes em relação 

à cultura erudita valorizada pela escola está condicionada às origens sociais dos agentes.  

Os Docentes Doc2, Doc3, Doc4, Doc 5 e Doc 6 tiveram seu primeiro contato com as 

artes na escola, não eram frequentadores de teatros, musicais ou shows no período da infância, 

em razão de suas origens sociais apresentarem menor proximidade a cultura erudita, pois, 

embora alguns tivessem gosto por coleções de carrinhos (Doc 2), papéis de carta (Doc 3 e 

Doc5), tazos, cartões telefônicos e latinhas de cerveja (Doc6), a estruturação social é marcada 

pela ausência de viagens, frequência a teatros, shows, cinemas musicais e pela assimilação do 

trabalho com o estudo, aspectos mencionados pelos Docentes Doc 4 e Doc6 com incentivos 

voltados à liberação do trabalho para estudar e à confecção de pintura em panos para ajudar a 

família economicamente.  

Cabe ressaltar, nessa perspectiva, que o aspecto de baixa frequência a teatros, cinemas 

e musicais são presentes também na estruturação social e acumulação de capitais daqueles 

docentes que apresentam um maior volume de capital global, e as viagens basicamente se 
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resumiam a ida em praias (como no caso dos Docentes Doc 1 e Doc7).  Outro ponto a ser 

destacado é que os docentes provenientes destas famílias, apesar de terem vivenciado 

restrições na frequência de teatros, cinemas ou musicais, ainda possuem uma maior 

acumulação de capitais culturais no que tange à acumulação de capitais incorporados (gostos, 

habilidade) e objetivados (livros, coleções e objetos trabalhados) tidos como próximos 

daqueles considerados próprios da cultura erudita: a posse ou o gosto pela música e 

instrumentos musicais, a coleção de pedras e conchinhas da praia. 

Além disso, o fato de ter aula com o irmão em escolas particulares e o pai ser líder 

religioso pode significar uma maior proximidade ao capital simbólico valorizado na época: a 

presença de um ente familiar atuante em instituições religiosas e a posse de capital 

institucionalizado (como diploma de ensino superior) que, por sua vez, contribuem para o 

aumento do volume de capitais de origem social. Em suma, pode-se dizer que, apesar de uma 

maior posse de capitais objetivados (como livros e coleções) dos docentes provenientes de 

famílias com menor capital global, o ethos de classe prevalece ao se observar a busca pela 

posse ou recuperação de um CC não incorporado por meio de herança familiar, como 

podemos perceber nos relatos dos Docentes Doc2, Doc3, Doc 4, Doc 5 e Doc 6, que 

clarificam a compreensão de ausência ou baixo acompanhamento das atividades escolares e 

de estímulo à leitura, aspecto que não foi observado nos relatos dos docentes Doc1 e Doc7. 

A realidade cultural dos acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis da Universidade 

Partenon segue lógica semelhante ao dos docentes, principalmente em relação à busca tardia 

pela recuperação do CC ausente durante o período de socialização primária. Por exemplo: o 

Acadêmico Ac1 não frequentava o cinema até a adolescência, momento que, em razão do seu 

círculo social de amigos, esta atividade passou a ser frequente em seu cotidiano, e depois não 

mais, aspecto ressaltado no relato: “eu gostava de cinema, hoje eu não tenho mais tempo, 

também perdi contato com esses amigos” (Ac1). Outro ponto a ser ressaltado é que, em 

companhia deste círculo social, a ida a shows de banda cover de rock também passaram a 

integrar o rol de atividades deste agente. Em relação a artes e a coleções, o acadêmico relata 

ter feito coleções de tazo e figurinhas até a adolescência, momento que passou a gostar 

também de música country e de instrumentos como guitarra e violão, levando-o a buscar um 

curso de violão que, segundo o relato, “não foi muito longe” (Ac1).  

Observa-se que, em geral, essa distância em relação à cultura erudita, valorizada pela 

escola e não incorporada pela vivência social primária deste acadêmico, desenvolveu 

peculiaridades culturais que passaram a se tornar um foco de lutas simbólicas (lutas por 

distinção), buscando estabelecer tanto a superioridade de suas peculiaridades quanto uma 
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sanção oficial para elas. O controle sobre o conhecimento, que é valorizado, sancionado e 

recompensado no sistema educacional, é um desses aspectos (Grenfell, 2018). Nesse sentido, 

ao considerar que a luta simbólica pelas classes ou classificações está sujeita às lógicas 

distintas de cada campo (Grenfell, 2018), essa luta por distinção como leitor assíduo tornou-se 

presente na vivência escolar deste acadêmico, conforme o relato apresentado abaixo quando 

questionado sobre o estímulo à leitura dado pelos pais e o acompanhamento das atividades 

escolares, bem como em sua explanação sobre a trajetória como aluno na adolescência: 

 

Não tem como pular [essa questão]? Já era algo meio que natural meu, porque eu já gostava de 

leitura naturalmente. Tanto que eu era um dos poucos a ir até a biblioteca, para ler um livro 

[...] poucas vezes ganhamos livros, mas a leitura [meus pais] não incentivaram. Geralmente eu 

ia até a biblioteca, alguns [livros] eu trazia de amigos[...] no ensino médio eu ia até a 

biblioteca para ler Agatha Christie, Allan Poe, eu era um dos poucos que ia à biblioteca para 

ler isso. Tinha até um livro que eu peguei para ler, eu ia lá nos intervalos ler ele até terminar 

[...]como eu era um aluno que tinha o costume, o hábito de leitura mais do que os outros, então 

acredito que de alguma forma eu tenha incentivado os outros também[...] no ensino médio eu 

acredito que evolui bastante com os meus colegas, eles ajudaram na minha formação e esses 

colegas interessados [nos estudos] eram bem comprometidos eles ajudavam a ir adiante nos 

estudos e eu não gostava dos desinteressados nas aulas, eles de alguma forma influenciavam 

no desequilíbrio da sala [itálicos nossos] (Ac1). 

 

O conceito de habitus possibilita a apreensão do que o mundo social deixa em cada 

agente no que se refere às preferências, aos modos de perceber, pensar e agir no campo, pois 

cada campo corresponde a um habitus próprio. Essa busca por distinção desenvolveu 

peculiaridades culturais que passaram a integrar uma luta simbólica no campo escolar por 

reconhecimento daquilo que é valorizado, sancionado e recompensado no sistema 

educacional: o hábito de leitura, a leitura clássica ou valorizada, aspecto clarificado na busca 

de estabelecimento da superioridade desta peculiaridade quando declarou: “eu era um dos 

poucos que ia até a biblioteca para ler isso [...] eu era o aluno [...] que tinha o hábito de leitura 

mais do que os outros” (Ac1) e na busca pela sanção oficial desta peculiaridade: “[os] 

desinteressados nas aulas, eles de alguma forma influenciavam no desequilíbrio da sala” 

(Ac1).  

Essa busca por distinção gerou uma espécie de conatus ou ajustamento das 

expectativas subjetivas para se encaixarem com as chances objetivas do acadêmico, em uma 

espécie de amor fati (que significa literalmente amor do destino), aspecto notado na 

declaração “eu já gostava de leitura naturalmente” (Ac1). O conatus permitiu que o 

acadêmico agisse de modo a ser conhecido como possuidor deste capital valorizado, 

sancionado e recompensado pelo sistema educacional, tendo em vista que não é provável que 
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você se declare como leitor habitual de literatura clássica se outros também não o fizerem (no 

caso os amigos do seu círculo), não é provável que você aja como leitor habitual se não existir 

a frequência à biblioteca, com o qual os outros possam responsabilizá-lo, levando-o a 

frequentar a biblioteca no intervalo das aulas. 

Esta compreensão é fortalecida pela ênfase dada na seguinte declaração do Acadêmico 

Ac1: “nós não falamos muito [referindo-se a escola, universidade e professores] é como se 

fôssemos para outro mundo... um é a casa, o outro a universidade” sobre o distanciamento 

deste acadêmico da cultura erudita, valorizada pela escola, e que prevalece desde tenra idade, 

aspecto corroborado ainda por uma realidade de viagens voltadas a visitas de parentes e baixo 

acompanhamento dos pais nas atividades escolares. 

No mais, os discentes do Curso de Ciências Contábeis resumem a ida aos cinemas sem 

muita frequência durante a infância (Ac2), ou frequência desses locais após a juventude 

(Ac4), ou ainda uma realidade na qual não se costumava frequentar tais lugares na infância e 

adolescência (Ac5, Ac6, Ac7 e Ac9). Em relação à ida a teatros, observa-se idas esporádicas e 

específicas (Ac2), a ausência de frequência a esses lugares na infância e adolescência (Ac4, 

Ac5, Ac6, Ac7 e Ac9), sendo que apenas duas acadêmicas declararam frequência em 

atividades musicais e de teatro durante o período da infância e adolescência (Ac3 e Ac8).  

Em relação ao gosto por coleções ou artes (capital incorporado), e viagens, aquisição 

de livros e posse de instrumentos musicais (capital objetivado), a prevalência é baixa para os 

filhos de pais com baixo CC global, considerando-se que: os gostos eram voltados à 

replicação de desenhos (mangás) que não representam a cultura erudita valorizada pela escola 

brasileira (Ac1), ausência de gosto por coleção (Ac4, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8, Ac9) viagens 

voltadas à visitação de parentes (Ac1, Ac5, Ac7, Ac9), família sem condições econômicas 

para viagens (Ac4), que não viajam em virtude das atividades rotineiras de sítio (A6); que os 

pais efetuavam leitura de histórias da bíblia na fase da infância (somente), mas não 

acompanhavam as atividades escolares (Ac2), aquisição de poucos livros (Ac1, Ac5) e 

aquisição de nenhum livro mas alta cobrança por leitura (Ac9) aquisição de um violão (Ac1 e 

Ac7). 

Apenas a Acadêmica Ac3 apresenta maior acumulação de CC durante o período da 

infância e adolescência, em virtude de frequência ao clube com atividades voltadas à dança 

(Ballet, Stiletto, Jazz), natação e academia (capital incorporado), apresentações artísticas 

destas atividades em datas comemorativas, gosto por atividades manuais (CC incorporado), 

coleção de pedras e lembrancinhas de viagens, bem como um rol de realização de viagens 

para lugares como Nordeste, Rio de Janeiro e Brasília e posse de livros (CC objetivado), os 
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pais desta acadêmica, além de possibilitarem a frequência em escolas particulares, 

acompanhavam seu desenvolvimento escolar e compravam livros, contudo, segundo ela, não 

estimulavam a leitura. 

Como a unidade de análise deste estudo é o curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Partenon, almejou-se a investigação da acumulação de capitais culturais dos 

docentes e discentes do curso na fase da infância e adolescência. A abordagem realizada, 

dessa maneira, torna-se relevante ao considerar o exposto por Bourdieu (2015a) sobre o CC e 

o ethos de classe constituírem-se como fatores que definem a posição das classes sociais, e, ao 

se combinarem, concorrem para definir as condutas escolares e atitudes desses agentes no 

período escolar, constituindo-se o princípio de eliminação das crianças de diferentes classes 

ou grupos sociais. 

De posse de tais considerações, as Figuras 11, 12 e 13, 14 servirão de base para as 

considerações sobre o habitus, hexis, doxa e illusio presentes na infância e adolescência dos 

docentes e discentes do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon:  
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Figura 11 - Docente: Infância e Adolescência: Habitus, Hexis, Doxa e Illusio (Parte I)

 
  
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 12 - Docente: Infância e Adolescência: Habitus, Hexis, Doxa e Illusio (Parte II) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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A socialização primária dos docentes do curso de Ciências Contábeis teve novamente 

tendências comuns de sua origem social em ações voltadas a um posicionamento estratégico 

(modos de agir, pensar e ser) para maximizar as posses individuais. Observa-se, nos relatos, 

que os pais dos docentes costumavam receber parentes, vizinhos e amigos em casa para comer 

uma refeição, conversar, jogar cartas, tomar café e chimarrão. Interessante notar que no 

círculo social dos pais era comum as suas atividades ou ethos de classe imanente: a 

manutenção do capital social advindo das relações comerciais (Doc1, Doc5, Doc6, Doc7), 

denotando estratégias de mantimento ou melhora de sua posição social na manutenção das 

relações sociais que possibilitam vínculos econômicos. 

Tal compreensão é clarificada nos relatos: “[...] essas pessoas que falei por último que 

não eram nossos vizinhos, eram das relações comerciais dos meus pais” [itálico nosso] 

(Doc1); “[...] os que sempre estavam lá eram dois sócios dele dessa ilha que íamos nos finais 

de semana” (Doc5); “[...] o meu pai fazia jantas principalmente quando abriu a oficina dele” 

[itálico nosso] (Doc6);  “[...] a minha casa era sempre cheia, justamente pelo envolvimento 

com a igreja [...] quando tinha programação na igreja [os membros] traziam muitas frutas, 

pão, galinha como contribuição, era impressionante como o pessoal sempre gostou do meu 

pai” [itálico nosso] (Doc7). 

Essa manutenção das relações que possibilitam vínculos econômicos ou simbólicos 

também era adotada pelos pais dos docentes Doc2, Doc3 e Doc4 que, costumeiramente, 

recebiam vizinhos ou integrantes da mesma comunidade que mantinham atividades voltadas à 

agricultura. Tais reuniões eram pautadas em atividades como fazer uma refeição, tomar 

alguma bebida em conjunto (como, por exemplo, o chimarrão e o café) e conversar. Esta 

vinculação a um grupo formado pelo conjunto de agentes unidos por ligações permanentes e 

úteis constituem o capital social presente na infância e na adolescência dos docentes. 

Os docentes de Ciências Contábeis, netos de agentes que possuíam o trabalho como 

doxa para o desenvolvimento e progresso ou mantimento da posição social; filhos ou netos de 

agentes que, em sua maioria, saíram do campo com destino à cidade como estratégia para 

subsistência ou mantimento da posição social (illusio própria da posição social de origem), 

tiveram uma infância e adolescência marcados pela presença de um novo jogo (anteriormente  

apresentado aos seus pais com menor intensidade) no campo social/ político: a necessidade de 

preparação técnica para o trabalho, dado o avanço da economia capitalista. 

Esse novo jogo do avanço da economia capitalista, em mantimento ao status quo dos 

dominantes, acarretou aos trabalhadores da agricultura uma realidade de vida dura, com 

privações econômicas e dificuldades. A doxa que norteou o jogo a partir de então passou a ser 
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a necessidade de preparação, de estudo, de preparação técnica (para os detentores de menor 

volume de capital global) ou universitária (para os dominantes ou mais abastados de capital 

global) para o progresso ou mantimento da posição social. A illusio deste novo jogo para a 

classe proletária está pautada na educação como meio de obtenção de uma sociedade 

inclusiva, que mudaria a realidade duramente vivida por aqueles que tiveram que abandonar o 

campo em busca de uma melhoria de vida na cidade e para aqueles com maior volume de 

capital global a necessidade de estudos voltava-se ao mantimento da posição social alcançada.  

Esse processo é relatado pelos docentes da seguinte maneira: 

 

[...] [os pais orientavam em relação ao futuro] para estudar [...] uma vez falei para o meu pai 

que eu queria ser dentista, ele falou assim para mim: “mas por que você quer ser dentista, você 

não vai ser uma engenheira agrônoma?” [...] uma opinião bem forte que eles tinham é que eu 

não poderia não cursar uma universidade [itálicos nossos] (Doc1). 

     O esforço da minha mãe era sempre de dar para nós o melhor estudo [...] meus pais 

diziam: “tem que estudar, porque tem que ser diferente, você vai ser diferente, porque nós não 

pudemos estudar” [itálicos nossos] (Doc2). 

[...] [os pais me aconselhavam em relação ao futuro] para estudar, porque como era uma 

pequena propriedade o sítio, talvez não seria possível lá crescer, então eles diziam assim: 

“estude que você vai ter uma vida melhor estudando” [itálico nosso] (Doc4). 

     A lembrança que eu tenho sobre meus pais me aconselhando são eles dizendo: “estude 

porque eu me bati e não quero isso para os meus filhos” [...] eles queriam que eu fosse alguém 

que não se batesse tanto que nem eles, que tivesse uma profissão e que tivesse condições 

melhores do que a vida que eles tiveram [itálico nosso] (Doc5). 

      “Estuda para ter um bom emprego!” aquela famosa frase: “estuda para você não ter que 

ficar trabalhando igual eu” a orientação era essa [itálico nosso] (Doc6). 

     Eles diziam que a gente tinha que estudar para ser alguém na vida (Doc7). 

 

Em relação à religião, os docentes do curso de Ciências Contábeis são provenientes do 

cristianismo, religião católica (Doc1, Doc3, Doc4, Doc5, Doc6) e evangélica (Doc2 e Doc 7). 

Sobre política, apenas uma docente relata atuação forte do pai em política (Doc1), enquanto 

os demais geralmente tinham suas opiniões, mas não participavam ativamente. Os que 

costumeiramente votavam ou seguiam partidos de direita, segundo os relatos, são quatro: 

Doc1, Doc2, Doc 4 e Doc7, com a ressalva de que o Doc2 relata que os pais votavam no 

governo para não ter problema, dada a vigência da ditadura militar na época. Os pais dos 

Docentes Doc3 e Doc6 preferiam partidos de esquerda e os pais da Docente Doc5 não tinham 

opinião atuante que marcou sua infância “a religião [que marcou minha vida]. Graças a Deus 

meus pais não foram políticos!” (Doc5).  

Os docentes de Ciências Contábeis têm, em seu histórico da infância e adolescência, 

aconselhamentos para o futuro de acordo também com sua origem social. Tais 

aconselhamentos eram voltados à criação de estratégia para melhoria da situação atual, ou 
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para mantimento do status quo vigente. No relato dos docentes, ficou claro que nenhum deles 

jamais sonhou seguir a carreira docente em contabilidade, apenas a Doc3 relata que, quando 

adolescente, cogitou ser professora de informática: “eu admirava os professores” (Doc3).  

Os docentes almejam ser: dentista, engenheiro, psicóloga. Ainda, é comum nos relatos 

dos docentes as seguintes explanações: “[meu pai me disse] ‘mas por que você quer ser 

dentista, você não vai ser uma engenheira agrônoma?’” [itálico nosso] (Doc 1). “Eu queria 

ser engenheiro agrônomo por causa da origem da terra” [itálico nosso] (Doc2). “Orientação 

para ser advogada, engenheira, não teve” [itálico nosso] (Doc 3). “Meus pais queriam que eu 

trabalhasse em escritório, não queriam que eu ficasse na dureza da lida do campo” [itálico 

nosso] (Doc 4). “Nunca me disseram: ‘filha seja médica, ou, seja advogada’” (Doc 5). “Eu 

pensava em cursar engenharia, mas era integral então vai contábeis mesmo” (Doc6). “Meu pai 

queria que eu fosse do agulhas negras, mas fui para contabilidade por influência do professor 

Victório” (Doc7). 

Enquanto o ethos social daqueles oriundos de famílias mais abastadas de capital global 

já direcionava para profissões de prestígio, como engenharia agronômica (com o objetivo de 

manter a posição social alcançada) ou soldado militar (profissão de prestígio na época 

mencionada), aqueles docentes oriundos de famílias com menor volume de capital deixam 

clara a ausência de influência dos pais em seguirem uma dessas profissões de prestígio (Doc 3 

e Doc5), ou ainda a frustração de não poderem ter seguido com o sonho almejado em virtude 

de restrições econômicas (Doc2 e Doc6). Sendo presente, também, a influência da 

necessidade de estudar para mudança de vida, já que a crença vigente de que o trabalho em 

escritório seria menos duro do que o trabalho no campo. 

A partir do exposto, cabe mencionar que a realidade dos discentes pouco se difere, ao 

considerar que as práticas e modos de pensamento estão relacionados às suas origens sociais, 

aspecto que será comentado posteriormente, após a apresentação das Figuras 13 e 14: 
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Figura 13 - Discente: Infância e Adolescência: Habitus, Hexis, Doxa e Illusio (Parte I) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 14 - Discente: Infância e Adolescência: Habitus, Hexis, Doxa e Illusio (Parte II) 

  
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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“Delegando cada vez mais completamente o poder de seleção à instituição escolar, as 

classes privilegiadas podem parecer abdicar em proveito de uma instância perfeitamente 

neutra, do poder de transmitir o poder de uma geração à outra dos privilégios” (Bourdieu & 

Passeron, 2014, p. 206).  

A infância e adolescência dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, sob os 

ideais de melhoria de vida, inclusão social, foram direcionados a uma realidade semelhante à 

dos docentes, já que, ao considerar a expansão capitalista, é de interesse da classe dominante, 

para mantimento do status quo vigente, a delegação do poder de seleção à instituição escolar. 

É comum no relato dos discentes o ideal sobre: 

 

Estudar muda a vida [...] eles falavam assim que era para estudar e conseguir uma vaga de 

trabalho, passar a vida nessa mesma empresa [...] [meus pais sonhavam], novamente 

pensamento simplista, na área de medicina.... profissões altas! [itálicos nossos] (Ac1). 

      [...] [a minha mãe] queria eu que estudasse bastante, porque ela queria [...] o melhor para 

mim [...] era para eu estudar e nunca desistir dos estudos [itálico nosso] (Ac2).  

      [...] [meus pais] falavam que tínhamos que trabalhar muito, porque tanto minha mãe 

quanto meu pai, sempre falaram que tudo o que tínhamos hoje foi porque eles trabalharam 

muito [...] estudar também, isso foi bem forte. [...] meu pai sempre falou que todos os filhos 

dele iriam ser graduados [...]quando eu comecei no terceiro ano eu entrei em crise, porque eu 

tinha que escolher alguma coisa, meu pai não vai deixar eu não escolher algo [itálicos nossos] 

(Ac3). 

     Sempre incentivaram que estudasse e nunca abandonasse os estudos [...] o trabalho era 

secundário, primeiro era o estudo [...] eu nunca tive tanta pretensão, sempre fomos pé no chão 

e não tivemos sonhos mirabolantes. Eu sonhava em ter um trabalho, ter condições de estudar, 

e de ter uma condição de vida melhor do que na infância, do que meus pais tiveram [itálicos 

nossos] (Ac4). 

     Eu lembro dela [a mãe] falando: “você vai para escola nem que seja amarrado!”, [ela dizia] 

para estudar, para achar um bom emprego [...] acho que porque ela trabalhou em lugares que 

não queria por que precisava [...] ela quis me indicar para um caminho que eu não passasse o 

que ela passou [...] ela sempre quis que eu fizesse faculdade, mas nunca foi de falar: “direito 

ou medicina” [itálico nosso] (Ac5). 

     Eu não vislumbrava nada para mim, mas pensava: meu ensino médio, vou fazer em quê? 

[...] na época tinha magistério ou contabilidade [...] eu sou o único dos quatro irmãos que 

decidiu sair da lavoura que, decidiu vir sofrer fazendo uma graduação [itálicos nossos] (Ac6). 

     A minha mãe sempre incentivava a gente estudar um pouco mais do que o ensino médio 

[...] que só o ensino médio não seria suficiente [...] ela dizia que tinha que ter um bom 

emprego [no futuro] (Ac7). 

     Minha mãe fala que o sonho dela é ver a gente formado em uma profissão estável [...] o 

meu pai falava de cursarmos engenharia, medicina, esses cursos tidos como “topzera” que 

proporcionam uma remuneração melhor e são mais bem vistos pela sociedade [itálico nosso] 

(Ac8). 

     Apesar de eles nunca terem estudado, sempre incentivaram o estudo, eles falavam que é 

importante e dizia como é importante ter uma profissão e não depender de ninguém (Ac9). 

 

É interessante notar que, embora em alguns casos específicos, como nos relatos dos 

Acadêmicos Ac1 e Ac8 estejam presentes a influência dos pais para o seguimento de 
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profissões de prestígio como medicina ou direito, fica nítido o interesse de ascensão 

econômica, social e até mesmo simbólica em virtude de serem profissões de prestígio pela 

sociedade. Apesar desse incentivo, o habitus moldado, a disposição para a ação destes 

acadêmicos já os direcionava para atuação em carreiras distintas, como explanado nos relatos:  

 

[...] quando você traz alguém para o mundo você põe muita expectativa: vai ser advogado, vai 

ser médico... e ai está: um contador! [...] sinceramente falando eu não me considero um gênio 

a ponto de chegar a ser um advogado ou um médico, mesmo estudando bastante e lendo 

bastante... mas não me via com uma profissão alta, agora me vejo [itálicos nossos] (Ac1). 

     Minha mãe fala que o sonho dela é ver a gente formado em uma profissão estável [...] o 

meu pai falava de cursarmos engenharia, medicina, esses cursos tidos como “topzera” que 

proporcionam uma remuneração melhor e são mais bem vistos pela sociedade. Minha família 

por parte de pai a maioria deles são Pedagogos, formados em Letras, outros em Ciências 

Contábeis [...] eu queria ser professora, mas daí comecei pensar na questão da remuneração 

do reconhecimento, escolhi contabilidade sem nem saber direito o que era [itálico nosso] 

(Ac8). 

 

Observa-se o seguimento de regras moldado pelo habitus das famílias sem, 

necessariamente, as ações tomadas serem produtos de uma obediência às regras, pois a 

disposição para ação dos acadêmicos foi moldada anteriormente pelo seu ethos de classe. Ao 

declarar: “eu não me considero um gênio a ponto de chegar a ser um advogado ou um médico 

e agora me vejo atuando em profissões altas” (Ac1), já delimitou o destino social do 

acadêmico em relação à escolha da profissão. Logo, ao considerar que o curso de 

contabilidade foi possível de alcançar frente ao capital global herdado na infância e 

adolescência e, portanto, em razão de sua origem, a formação em contabilidade se iguala a 

profissões altas, como advogado e médico, dada a sua limitação de capitais, próprios de sua 

origem social, em uma espécie conatus em virtude do ajustamento das expectativas subjetivas 

para encaixarem com suas chances objetivas, em uma espécie de amor fati, amor do destino. 

Esse conatus fica claro quando a Acadêmica Ac8 explicita que, embora o pai 

influencie a escolha de cursos prestigiados pela sociedade, a sua mãe almejava unicamente a 

formação acadêmica e uma profissão estável, momento em que o amor fati próprio deste 

conatus se manifesta na explanação “comecei pensar na questão da remuneração” e finaliza 

com “escolhi contabilidade sem nem saber direito o que era” (Ac8). 

  Novamente, a educação é apresentada, assim como na socialização primária, como 

chance de uma sociedade inclusiva, que mudaria a realidade duramente vivida pela classe de 

trabalhadores, aspecto que fica nítido quando a colocação dos estudos é privilegiada em 

detrimento das atividades profissionais, que, por sua vez, são mencionadas logo após a ideia 

de formação: estudar e conseguir uma vaga de trabalho, ter um bom emprego, sonhar em ter 
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um bom emprego para melhorar as condições de vida atuais; e para aqueles com maior 

volume de capital global, a necessidade de estudos voltava-se ao mantimento da posição 

social alcançada, ressalte-se, agora, invertendo-se a ordem em que o trabalho deve vir antes 

dos estudos.  

Tal posicionamento pode ser corroborado pelos seguintes relatos: “[...] [meus pais] 

falavam que tínhamos que trabalhar muito, porque tanto minha mãe quanto meu pai, sempre 

falaram que tudo o que tínhamos hoje foi porque eles trabalharam muito [...] estudar também, 

isso foi bem forte” (Ac3). “Acho que comecei na empresa da família com 13 ou 14 anos, é 

uma coisa supernormal [...] meus irmãos estavam trabalhando antes de mim e eu era a única 

que estava em casa, passou a ser meio período na escola e meio período na empresa” [itálico 

nosso] (Ac9). “Com essa idade de 11 anos? [eu entrei no mercado de trabalho] por vontade. 

Eu penso que a gente ficava ociosa, minha mãe não gostava, meu pai também não” [itálicos 

nossos] (Doc1). “Por vontade, necessidade eu nunca tive, em termos [...] fazer alguma coisa, 

não ficar só ocioso” [itálico nosso] (Doc7). 

Tais posicionamentos foram selecionados a partir do questionamento sobre a entrada 

no mercado de trabalho. Apenas para enfatizar os possíveis motivos pelos quais a ideia de um 

curso superior não se relacionar ao resultado de um bom emprego esteve ausente nos relatos 

desses agentes, especificamente. Além disso, cabe enfatizar que os pais destes agentes se 

voltavam para atuações em carreiras de prestígio como engenharia, medicina ou direito (Ac3, 

Doc1) e carreira militar (Doc7). 

Cabe mencionar ainda que os discentes de Ciências Contábeis foram criados a partir 

dos dogmas da igreja católica (Ac1, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6, Ac7 e Ac9), de igrejas evangélicas 

(Ac2) e denominação igreja batista (Ac8). Os pais dos acadêmicos, segundo os relatos, eram 

pouco ou nada atuantes em política, o pai do Acadêmico Ac7 alugava o espaço relacionado ao 

comércio para realização de comícios. E os pais do Acadêmico Ac4 eram sindicalizados e 

exigiam direitos trabalhistas. Os pais dos Acadêmicos Ac4 e Ac7 eram defensores de partidos 

de esquerda, assim como os pais da acadêmica Ac8. Apenas a Acadêmica Ac9 declara que os 

pais eram assíduos ou voltados aos partidos de direita, e os Acadêmicos Ac1, Ac2, Ac3 e Ac5 

não declararam abertamente o direcionamento político dos pais, mas relataram a ênfase 

religiosa presente na família.  

Os acadêmicos de Ciências Contábeis almejavam cursar: Letras (Ac1); Medicina 

Veterinária (Ac2); Medicina ou Direito (Ac3); sonhava em ter um trabalho e condição de vida 

melhor, contudo, ao atingir idade já adentrou ao curso Técnico em Contabilidade (Ac4); 

jogador de futebol (Ac5); vislumbrava sua formação a carreira de magistério ou ao Técnico 
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em Contabilidade (Ac6); ser professor ou ser mecânico (Ac7); Pedagogia, Letras ou Ciências 

Contábeis (os tios já eram formados nessas áreas) (Ac8); ser professora, tanto que no ensino 

médio cursou o magistério (Ac9). 

Em relação à estruturação social, a realidade dos acadêmicos é semelhante à do relato 

dos docentes, com relações sociais próximas, objetivando manutenção de vínculos 

econômicos ou simbólicos que costumeiramente recebiam pessoas ligadas às relações 

comerciais dos pais (Ac1, Ac3 e Ac7) ou vizinhos e integrantes da mesma comunidade que 

partilhavam de ideais comuns, como, por exemplo, a tradição italiana (Ac6) ou a mesma 

crença religiosa (Ac2) e atividades da agricultura (Ac9). Tais visitas eram pautadas em 

atividades como fazer uma refeição, tomar alguma bebida em conjunto (como, por exemplo, o 

chimarrão e o café) e conversar. 

De posse desses achados, em se tratando do campo familiar e político e espaço social 

vigente na socialização primária dos docentes e discentes de Ciências Contábeis, segue-se 

com a apresentação das Figuras 15, 16 e 17 e 18 que servirão de embasamento para as 

discussões sobre a socialização, habitus, hexis, doxa, illusio e capitais do campo escolar: 
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Figura 15 - Docente: Campo escolar: socialização, habitus, hexis, doxa, illusio e capitais 

(Parte I)

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 16 - Docente: Campo escolar: socialização, habitus, hexis, doxa, illusio e capitais 

(Parte II) 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

O habitus adquirido pela inculcação familiar estrutura as experiências escolares, ao 

passo que o habitus transformado pela ação escolar constitui-se como o princípio de 

estruturação das experiências futuras, como as experiências profissionais, por exemplo 

(Bourdieu, 2007). Como já observado, é característica comum da vivência familiar dos 

docentes e discentes de Ciências Contábeis o baixo hábito de leitura e a ausência ou baixo 
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acompanhamento das atividades escolares, sendo raros os agentes que trazem consigo o CC 

incorporado do gosto pela leitura, o gosto por frequência a teatros e musicais, principalmente 

daqueles que possuem baixo volume de capital global, característica da classe operária, de 

pequenos comerciantes ou de filhos de agricultores. São concedidas ao sistema de ensino 

múltiplas ocasiões de exercer seu poder de converter vantagens sociais em vantagens 

escolares, que, por sua vez, são reconvertíveis em vantagens sociais, pois as preliminares 

escolares (que são implicitamente sociais) são pré-requisitos para o exercício de uma 

profissão (Bourdieu & Passeron, 2014).  

O sistema escolar tende a ordem preexistente, ou seja, a separação entre os alunos 

dotados de quantidades desiguais de CC, separando aqueles que são detentores de CC herdado 

daqueles que não o possuem (Bourdieu, 2011), sendo possível a apreensão sobre a presença, 

ou não, da aquisição do CC, considerando-se a expectativa e predisposição para ação dos pais 

em relação à escola e aos professores, conforme relatos dos docentes: 

 

Ele [o pai] ajudou a construir o colégio e doou madeira. Ele também ajudou a construir a 

igreja [...]embora fosse longe de onde morávamos. Eu era sempre de estudar matemática, meu 

pai gostava muito de matemática e normalmente era ele que me ensinava matemática. Depois 

de um tempo fui estudar em um colégio estadual que ficava perto da minha casa, mas meus 

pais não gostavam dali [...] então fomos para uma escola particular que era da Igreja e lá eu 

terminei meu segundo grau. Então meus pais sempre acompanharam nossos estudos [...] em 

relação a cidadania [na escola particular] nós ouvíamos o hino nacional sempre antes da aula, 

por incrível que pareça, era na posição de sentido, antes de entrar para sala de aula. No 

estadual era mais desorganizado mesmo, mas hoje acho que... não sei se permanece, mas eu 

senti diferença [itálicos nossos] (Doc1). 

     Minha mãe participava de todas as reuniões que tinham na escola quando a gente estudava 

[...] a gente tinha que ser diferente, a gente era chamado, na época de CDF [...] Ela nunca 

ajudava, mas orientava: “está na hora de fazer tarefa! vai fazer tarefa” [...] eu desisti naquele 

ano [...] eu não suportaria ser reprovado, e para mim não era motivo, por eu conversar um 

pouco na sala (eu conversava às vezes coisas que eu já estava trabalhando) [...] já tinha um 

pouquinho mais de conhecimento [...] e se minha mãe soubesse disso [que a professora iria 

reprovar] pra mim seria uma decepção [itálicos nossos] (Doc2).  

     O meu pai principalmente sempre dizia que os professores eram duros com ele [...] ele 

esperava isso, que eu fosse boa aluna, uma boa aluna em matemática que era o que ele ia 

sempre bem [...] acompanhavam [as atividades escolares], mas não estimulavam a leitura, 

porque pra mim não precisou isso, porque eu sempre fui muito de estudar [...] o pai me ajudou 

em matemática, embora não tenha estudado ele é muito bom em fazer cálculo [itálico nosso] 

(Doc 3). 

     Eu lembro que depois que ele terminava de contar aquele dinheiro ele pedia se tinha algum 

filho que tinha alguma coisa, ele gostava de fazer a parte da matemática. Então a lembrança 

que eu tenho dele com aquelas calculadoras bem pequena [itálico nosso] (Doc 5). 

     Eu não era muito bom aluno na época da adolescência. Sempre estava com as notas meio 

baixa. Muitas vezes a própria criação que a gente teve, muito certinho, influencia nisso. A 

gente extrapola um pouco, mas a expectativa deles... meu pai sempre era participativo [itálico 

nosso] (Doc7). 
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Observa-se que a predisposição inculcada pelos familiares em relação à escola é 

oriunda do ethos de classe ao qual os agentes pertencem, por exemplo, três professores 

estudaram em escolas particulares (Doc1, Doc 5 e Doc7) em todo o período escolar, com 

exceção de um breve período (Doc1) em maior parte dele (Doc7) ou até a quinta série (Doc5). 

Um ponto comum refere-se ao auxílio dos pais nas atividades escolares, prioritariamente na 

matemática (Doc1, Doc3 e Doc5), o que fez com que os docentes desenvolvessem o gosto e a 

dedicação pela disciplina. Além disso, cabe destacar dois pontos extremos nos relatos: O 

Docente Doc2 relata que a mãe acompanhava as atividades escolares participando das 

reuniões escolares e na execução das tarefas da escola “a gente tinha que ser diferente [...] era 

chamado, na época, de CDF”. 

Sendo a educação uma estratégia utilizada pelas famílias para perpetuar ou avançar 

sua posição social e, em se tratando de um sistema classificatório voltado à produção e à 

manutenção das elites, observa-se a desigualdade de oportunidade advinda da desigualdade 

social: a esperança subjetiva e a probabilidade objetiva que conduz um indivíduo a se 

autoexcluir da organização escolar, conforme o relato: 

 

[...] tive uma professora que me marcou negativamente, porque além de professora ela era 

diretora do colégio que eu estudava, e ela queria me reprovar, porque eu era estudioso, mas eu 

também gostava de conversar, e a gente discutiu na sala, e ela falou: “você vai reprovar na 

minha matéria”. Ela dava aula de física... eu falei: “não professora você não vai me reprovar”, 

então nós discutimos: “você não vai me reprovar”, ela disse: “vou” e eu pensei: “então tá 

bom!” e não apareci mais no colégio! [itálico nosso] (Doc2). 

 

Nesse caso, a esperança subjetiva é o interesse frente à disposição moldada pelos pais 

que enfatizavam a necessidade de estudar para ser diferente, “e se minha mãe soubesse disso 

[que a professora iria reprovar] pra mim seria uma decepção” (Doc2), essa probabilidade 

objetiva apresentada é a professora (também diretora da escola) que enfatizou a possibilidade 

de reprovar em virtude de conversa durante o período de aula, que o fez a abandonar os 

estudos durante aquele ano. É nesse sentido que o sistema escolar exclui e diferencia, por não 

considerar as diferenças culturais dos estudantes, que faz com que o sistema escolar, a partir 

de um processo de violência simbólica, como o apresentado, favoreça o processo de 

eliminação escolar. 

Retomando a questão de que o sistema de ensino, em múltiplas ocasiões, exerce seu 

poder de converter vantagens sociais em vantagens escolares, que por sua vez, são 

reconvertíveis em vantagens sociais, retomemos o exposto pela Docente Doc1, que o pai agiu 

em prol da construção de uma escola e de uma igreja (longe da residência que moravam) e 
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que, ao conhecer a sistemática da escola pública (local que os pais não gostavam dado o maior 

volume de capital global), retornaram os estudos à escola particular que era da igreja, local em 

que teve aula de história com o irmão que era professor. Este ponto é ressaltado logo após o 

relato sobre o abandono escolar, apenas para apresentar que nas escolas estaduais já é de 

longa data a desorganização e o desleixo na preparação para cidadania, aspecto que enfatiza 

ainda mais o papel de um sistema educacional classificatório voltado à produção e à 

manutenção das elites, dado o sistema de educação seletivo e que reproduz desigualdades. 

Ainda em relação ao campo escolar, os docentes de Ciências Contábeis eram 

orientados pelos pais a não responderem os professores, sempre respeitar eles, em razão de 

sua autoridade (Doc1, Doc4 e Doc5). Em relação às disciplinas que mais gostavam na 

infância ou adolescência, a Doc1 enfatiza: “tinham aquelas que eu tinha mais facilidade e 

menos facilidade”, segundo ela, tinha mais facilidade em matemática, física, química, 

literatura, artes e educação física e menos facilidade em geografia e Ciências; o Docente Doc2 

enfatiza seu gosto por estudos sociais, matemática e língua portuguesa; a Docente Doc3 

enfatiza gostar de todas as disciplinas, exceto educação artística e que gostava muito de 

português e de gramática; o Docente Doc4 relata que gostava de matemática, química e física; 

a Docente Doc5 relata que gostava de matemática e português; a Docente Doc6 relata odiar 

história, não gostar de química e física e gostar de matemática e português; o Docente Doc7 

relata que gostava de matemática e não gostava de sociologia e psicologia no ensino médio 

(Técnico em Contabilidade). 

Em geral, os docentes de contabilidade foram sempre bons alunos na infância e 

adolescência, almejavam boas notas e sempre tiveram um bom comportamento, levando a 

compreensão de que tais feitos eram tidos como uma espécie de capital simbólico, ao 

considerar os relatos: 

  

Tinha uma professora de física que era difícil compreender ela, ninguém tirava nota boa com 

ela. Eu tinha uma colega que era [...] era a melhor aluna em todas as matérias. Mas eu 

conseguia ganhar dela em física, porque embora fosse difícil compreender a professora eu a 

achava uma excelente professora [...] eu estudei com o meu irmão padre a disciplina de 

história, que quando os alunos estavam conversando ele jogava giz nos alunos.... mas eu nunca 

ganhei um giz! [itálico nosso] (Doc1). 

     Eu sempre fui considerado o Caxias da turma, me apelidaram de Caxias [itálico nosso] 

(Doc2). 

     Gostava de estudar e aplicado a tirar as melhores notas [...] eu continuei sempre gostando 

de estudar, sempre tirando boas notas [itálico nosso] (Doc 4). 

     A nova quinta série, a sexta, a sétima, eu além de ser a aluna que mais tirava nota 100 na 

sétima série eu cheguei a tirar vinte e cinco notas cem eu era ainda a líder da sala [itálico 

nosso] (Doc 5).  
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     Em todas as disciplinas eu tirei 100, só em uma que eu tirei 90 que era história [itálico 

nosso] (Doc6). 

 

Tais práticas, levando em consideração a situação, são condicionadas pelas 

expectativas dos resultados de um dado curso em ação que, graças ao habitus, baseia-se na 

experiência de resultados passados, ou seja, a ideia do estudo e preparação para perpetuação 

da melhoria da condição social de origem agiu como doxa, concomitantemente integrando a 

illusio do jogo no campo escolar, de que vale a pena tais esforços, de que vale a pena jogar 

esse jogo, de que ser “caxias ou CDF” e se destacar com melhores notas é o capital simbólico 

almejado no campo escolar e, portanto, objeto de disputas pelos agentes. 

As figuras 17 e 18 apresentam os achados do estudo em relação ao campo escolar dos 

discentes de Ciências Contábeis: 
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Figura 17 - Discente: Campo escolar: socialização, habitus, hexis, doxa, illusio e capitais 

(Parte I) 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 18 - Discente: Campo escolar: socialização, habitus, hexis, doxa, illusio e capitais 

(Parte II) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Os acadêmicos de Ciências Contábeis, em sua maioria, não tinham o acompanhamento 

próximo dos pais em relação ao desenvolvimento das atividades, sendo comum a ida à escola 

apenas quando convocados para reuniões, pois, segundo os relatos, uma característica comum 

é que os pais nunca, ou raramente, precisaram ser chamados em razão de indisciplina ou de 

mau comportamento. Há, ainda, aqueles que relatam que o pai ajudava nas séries iniciais com 

as atividades de matemática (Ac1, Ac6 e Ac9) ou com redação (Ac8), o acadêmico Ac6 relata 

que a mãe ensinou o abecedário, os números em uma pré-alfabetização em casa, mas que 

depois não acompanhou mais as atividades escolares.  Uma característica relevante que se 

assemelha à realidade do campo escolar dos docentes é o bom comportamento e a busca pelas 

melhores notas.  Um ponto a ser destacado refere-se à influência de professores no cotidiano 

escolar, conforme os relatos: 

 

Eu já sai com bastante interesse na área de português, e daí que também surgiu o querer ser 

professor de Letras [...] teve uma professora de física que foi excepcional, e ela quase me fez ir 
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para física. E eu acredito que a maioria dos professores eram bem dedicados sabe e... isso aí 

incentivou a minha dedicação [itálicos nossos] (Ac1). 

     O professor do terceiro ano [...] me apoiou muito [...] a minha professora de história e 

geografia do ensino médio eu gostava bastante, elas eram didáticas ensinavam bem [itálico 

nosso] (Ac2). 

     Era uma escola adventista que fazia oração antes da aula começar e o professor sempre 

falava o lema de escola que era: “ensinando valores, construindo vencedores! [...] eu quero um 

dia fazer uma visita para ele, me apresentar e falar: “eu fui seu aluno, você fez toda a diferença 

na minha vida” [...] foi ali eu aprendi a disciplina a questão de você admirar um professor, 

uma pessoa que te passar conhecimento [itálicos nossos] (Ac6). 

     Eu tinha meus professores como um referencial, tinha respeito e consideração pelos 

professores, tanto que até hoje eu me lembro muito bem de cada um dos meus professores, de 

cada uma das matérias [itálico nosso] (Ac8). 

     Teve um professor na quarta série que me marcou muito, ele foi digamos que alguém 

inspirador e tive uma professora de história no primeiro ano do magistério que também foi 

bem importante, até pensei em fazer a graduação em história [itálico nosso] (Ac9). 

 

Embora o ambiente escolar apresente a execução de práticas comuns, os aprendizes 

reinterpretam, segundo os modelos da classe intelectual, que aspiram à relação que eles 

mantêm com sua classe de origem, concomitantemente à tentativa de não deixar transparecer 

a influência do seu ambiente familiar ou ethos de classe na escola. Assim, torna-se uma 

estratégia a prática de se identificarem com seus professores por serem considerados 

referências, ou modelos a serem seguidos, como se pode perceber nos relatos, aspecto que 

pode ser tido como uma doxa do jogo no campo escolar. Um aspecto que pode ser relevante 

ao considerar a influência que os professores têm na vida de seus alunos. Além disso, as 

necessidades econômicas próprias das categorias mais desfavorecidas estimulam os 

estudantes a um maior realismo, pois seu futuro depende do seu êxito escolar, êxito este 

condicionado à superação de um habitus voltado à autoeliminação, dado o processo de 

violência simbólica existente no sistema de ensino, conforme os relatos: 

 

[...] não consegui terminar o técnico porque eu acho que talvez faltou um acompanhamento 

mais de perto dos pais, porque na época que eu estava fazendo o curso técnico no antigo 

Polivalente, era o último ano dos cursos técnicos, foi extinguido,  e a minha também era a 

última turma, e havia uma desmotivação pelos professores, então estava meio ruim o curso. 

Era um curso de 4 anos na época, só que você fazia três anos e concluía o ensino médio, você 

fazia o quarto ano só com disciplinas específicas para pegar o técnico. E uma coisa que eu me 

arrependo até hoje que na época você fazia o curso técnico você pegava seu CRC você não 

precisava fazer prova, e eu não fiz o quarto, fiz até o terceiro daí eu estava meio desmotivado e 

falei: “ah! eu vou parar, não vou fazer”. Meu pai e minha mãe:” ah tudo bem!” (Ac4). 

     De primeira a quarta série, só nota boa. Na quinta série, eu desanimei... eu lembro que eu 

faltava muito na aula nessa época [itálicos nossos] (Ac5). 

 

Conforme explanado por Bourdieu e Passeron (2014), a significação sociológica da 

mortalidade escolar, tida como um gasto econômico manifesto, deve-se prioritariamente ao 
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sistema de ensino como instância de seleção, eliminação e dissimulação, que favorecem o 

alcance da autoeliminação das classes desfavorecidas, sem ir além da explicação negativa pela 

falta de motivação, conforme destacado nos relatos. Esse habitus perdura até os dias atuais, no 

caso dos agentes mencionados, conforme os relatos: 

 

Sempre tive esse costume de nunca concluir nada, tanto que essa é a minha última chance de 

concluir. Porque eu já fiz o curso técnico e não concluí, e depois iniciei um tecnólogo em 

informática também não concluí então...  quando eu cheguei nessa idade dos trinta e poucos 

anos eu pensei:” não eu preciso concluir alguma coisa na vida para dar exemplo pros filhos” 

[itálicos nossos] (Ac6). 

     Quando chegou no segundo ano [do curso de Ciências Contábeis] eu estava reprovado por 

falta em um monte de matéria, minhas notas estavam boas [...] eu não estava gostando do 

curso. Não gostava de nada então eu nem ia para a faculdade [...] eu ia desistir e aí ela [a 

mãe] falou para eu terminar o segundo ano para trancar e ver o que ia fazer [itálicos nossos] 

(Ac5).  

 

Este é um aspecto que, imanente ao sistema escolar, ao se tomar conhecimento de sua 

existência, pode ser superado com a capacitação dos professores para trabalharem esse tipo de 

situação, pois, sendo o sistema escolar uma instância de seleção, e conforme dito 

anteriormente, tanto o habitus quanto o campo estruturas relacionais, é essa relação que 

fornece a chave para a compreensão da prática. Para fechamento do raciocínio, segue o relato 

da acadêmica Ac3:  

 

Eu não me lembro muito da parte do outro colégio, como foi com pessoas que eu cresci, então 

para mim era tudo natural [...] quando eu fui para o novo colégio, um colégio que tinha 

pessoas de classe melhor [...] foi um grande problema que fez com que no começo eu pegasse 

bastante recuperação [...] minha mãe não entendia, porque eu sempre tirava nota boa no outro 

colégio e nesse não, porque eu ficava um passo atrás de todo mundo me escondendo [itálicos 

nossos] (Ac3). 

 

Na situação social em que o agente se sente ou espera se sentir desajeitado (nesse caso, 

em razão da classe social que outros colegas pertencem), a estruturação do habitus desse 

agente não se encaixa com a do contexto social, fazendo-o ele se ausentar dessa experiência 

(ou se esconder), por outro lado, em uma situação onde o agente se sente confortável (tudo 

natural), o habitus dele se encaixa com a lógica do campo, está sintonizado com a doxa, as 

regras do jogo desse campo. Como o sistema de ensino não bloqueia o acesso dos agentes de 

origens não tradicionais, eles mesmos se afastam do sistema, como retratado no caso dos 

Acadêmicos Ac5 que mantinham o habitus de se ausentar das atividades escolares, do Ac6 

que abandonou os cursos e da Ac3 que se “escondia” ou que sempre ficava um passo atrás.  
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Como a socialização primária é altamente formadora, em situações como a 

apresentada, de que o campo se altera mais rapidamente do que o habitus dos seus membros, 

fazendo com que as práticas dos agentes pareçam impróprias, cabe mencionar que os agentes 

entram em um efeito denominado por Bourdieu como Histerese, que é devastador para o 

agente quando descobre que seu próprio capital não funciona mais na constituição do campo 

(Grenfell, 2018), aspecto que justifica a autoeliminação do sistema escolar. 

Para fechar o raciocínio, cabe citar que os acadêmicos de Ciências Contábeis 

gostavam das seguintes disciplinas durante o período de infância e adolescência: Matemática, 

Português (Ac1); Matemática, História e Geografia (Ac3); Educação Física e Português, um 

pouco de Matemática (Ac3); Aulas de Ciências, Filosofia e Sociologia (Ac4); Educação 

Física e Matemática (Ac5); História e Matemática (Ac6); Ciências (Ac7); Português e 

Matemática (declara que nunca foi boa em matemática, mas gosta) (Ac8); Matemática, 

Geografia, História (Ac9). As disciplinas que relatam não gostar são: Educação física, 

Química (Ac1); Português, Ciências, Biologia (Ac2); Física e Química (Ac3); História e 

Geografia (Ac5); Física, Português e Trigonometria (Ac7) Artes (Ac9). 

Cabe reiterar que as disciplinas mencionadas como preferidas pelos acadêmicos são 

seguidas de relatos sobre a boa disposição do professor em ensinar, o bom incentivo dele e o 

interesse percebido pelo aluno durante o processo de ensino, como explanado nos relatos 

abaixo:  

 

Eles incentivaram bastante principalmente na parte de matemática e português, tanto que de lá 

eu já sai com bastante interesse na área de português [...] surgiu o querer ser professor de 

Letras [itálico nosso] (Ac1). 

     A minha professora de história e de geografia do ensino médio que eu gostava bastante elas 

eram bem didáticas, elas ensinavam bem. Elas queriam que a gente aprendesse mesmo, não só 

por ensinar, elas queriam que a gente aprendesse [itálico nosso] (Ac2). 

     Os professores sabiam que poderiam passar bastante coisa que nós iriamos fazer (Ac5). 

     Eu tive dificuldade com física, porque tinha um professor muito ruim [itálico nosso] (Ac7). 

     Até hoje eu me lembro muito bem de cada um dos meus professores, de cada uma das 

matérias (Ac8). 

     Tive professoras que me marcaram, como a de história e no primeiro ano eu tive um 

professor de física que eu também gostava bastante, foram profissionais que eu achava que 

cumpriam bem o seu papel [...] estavam lá para ensinar e ensinavam [itálico nosso] (Ac9). 

 

Tais achados possibilitam a compreensão que os aprendizes relacionam, na maioria 

das vezes, o gosto ou o gostar de determinada disciplina de acordo com o gostar ou não da 

didática ou metodologia do professor, além disso, um aspecto que também pode ser notado é 

que os relatos apresentam a relevância da atenção do professor no desenvolvimento de 

atividades e no desenvolvimento intelectual do acadêmico, chegando a ponto de influenciá-los 
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ao seguimento de determinadas áreas, um aspecto que merece ser explorado de maneira mais 

aprofundada, e que será retomado mais adiante. Esta prática pode estar ligada à presença de 

um habitus marcado pela ausência de acompanhamento escolar durante o período de 

socialização primária, pois, ao considerar os relatos dos Docentes Doc1, Doc7 e da acadêmica 

Ac3, que apresentam em seus relatos maior acompanhamento escolar na socialização 

primária, tal situação não foi apresentada por esses agentes. 

Sintetizando os achados em relação à busca pela compreensão do habitus primário dos 

docentes e discentes do Curso de Ciências Contábeis da Universidade, apresentar-se-á os 

principais pontos em relação ao aspecto investigado inerente à seção de perguntas que 

embasaram esta investigação. 

A estruturação social e a acumulação de capitais dos pais e avós dos docentes e 

discentes de contabilidade foi marcada pela baixa escolaridade. No  caso dos pais, poucos 

alcançaram o ensino médio ou técnico (Ac8, Ac3 e Ac5) que, em sua maioria, buscaram 

formação posterior, ou tardia por meio da Educação de Jovens e Adultos - EJA (Ac1 e Ac5), e 

ensino superior não concluído (Ac8) e pelos avós a pouca alfabetização ou o primeiro grau 

(Doc1, Doc2, Doc3, Doc4, Doc5, Ac1, Ac2, Ac4, Ac6, Ac7 e Ac9). 

As profissões dos avós giravam prioritariamente em torno de atividades da agricultura 

ou complementares, com dois casos de comerciantes (Doc1 e Doc7), que trabalhavam, ou 

não, com a atividade agrícola concomitantemente. As profissões dos pais dos docentes e 

discentes de Ciências Contábeis da Universidade Partenon são geralmente braçais ou técnicas: 

serviço público, empregada doméstica, atividades ligadas à produção industrial, pedreiro, 

assistente administrativo e com a própria agricultura, com exceção de três casos em que os 

pais trabalhavam com comércio ou liderança religiosa (Doc1, Doc7 e Ac3). Um acadêmico 

relata que o pai era eletricista e depois passou a trabalhar como pequeno comerciante (Ac7). 

Na época da escolarização dos pais, a educação começou a ser vista como forma de 

melhoria de vida, o que fez com que os agentes buscassem formação tardia. A socialização 

primária dos docentes e discentes de Ciências Contábeis em relação ao capital social dos pais 

pautava-se no recebimento de parentes e vizinhos que conversavam, tomavam chimarrão ou 

café, ou, ainda, partilhavam juntos de alguma refeição ou lanche. Somente três casos relatam 

associação com pessoas das relações comerciais dos pais (Doc1, Doc7 e Ac7). 

A estruturação social e acumulação de capitais, bem como as relações de poder da 

infância e adolescência dos docentes e discentes de Ciências Contábeis, ocorriam por meio da 

escola, igreja e visitas aos parentes. Ainda é comum a socialização com vizinhos próximos 

para a realização de brincadeiras de rua como: bets, queimada, pega-pega, esconde-esconde, 



171 

 

 

andar de bicicleta. A frequência a teatros e musicais era baixa ou inexistente, e as idas ao 

cinema, além de esporádicas, não seguiam uma lógica de um gosto específico por 

determinado gênero (típico de amantes da arte), na maioria dos casos o primeiro contato com 

a cultura erudita ocorreu na inserção escolar, com exceção dos Docentes Doc1 e Doc7 que 

tiveram melhor contato com a cultura por meio de clubes ou igrejas. As famílias, em geral, 

não costumava fazer viagens de férias e, quando isso ocorria, eram idas para praias da região 

sul (com exceção da Acadêmica Ac3 que conheceu outros lugares no Brasil e no Mundo e da 

Docente Doc1 que a família tinha apartamento na praia) ou em visitas a casas de parentes, 

geralmente os avós dos docentes e discentes ou tios e tias. 

As coleções (capitais culturais objetivados), em geral, não seguiam o que prega a 

cultura erudita valorizada e seguia padrões culturais próprios de sua origem e geração, sendo 

comuns coleção de tazos e brinquedos vindos com doces, coleção de papéis de carta e de 

álbum de figurinhas. Apenas dois docentes possuíam capital objetivado próximo ao que é 

valorizado pela cultura erudita: os Docentes Doc1 e Doc 7 que faziam coleção de pedrinhas 

da praia (denota um gosto mais específico) e contato com a música e instrumentos musicais, 

respectivamente. A Acadêmica Ac3 relata gosto e execução de trabalhos manuais, pintura em 

tela e coleção de pedras, e a Docente Doc6 relata gosto por pintura de panos e utilizava-se 

desta arte para ajudar na economia doméstica. Nessa perspectiva, foram comuns relatos da 

ausência da realização de coleções no período de infância e adolescência dos agentes.  

A religião de maior parte dos docentes e discentes voltava-se às crenças do 

catolicismo e igrejas evangélicas de denominação batista ou assembleiana. Sobre política, um 

ponto comum é a ausência de atuação política dos pais dos docentes e discentes, sendo que 

apenas a Docente Doc1 relata que o pai atuava ativamente em política, os demais apenas 

cumpriam o dever cívico do voto, ainda é predominante a preferência ou o gosto por partidos 

de esquerda e apenas dois docentes e uma discente relatam que os pais eram assíduos à 

partidos de direita. 

Em relação ao campo escolar dos docentes e discentes, ficou clara a formação de um 

habitus com baixo volume e formação da cultura tida como erudita e do gosto pela arte, 

aspecto salientado pela ausência de acompanhamento escolar por parte dos pais e de estímulo 

à leitura. Na maioria dos casos, o que se tem é, por vezes, a compra de livros, mas a ausência 

de incentivo à leitura. Em relação aos docentes, essa realidade se fazia menos presente, pois, 

conforme os relatos, observa-se o gosto por leituras como de Machado de Assis, José de 

Alencar e Graciliano Ramos, contudo, em relação aos discentes, apenas os discentes Ac1 e 

Ac7 relatam o gosto e o hábito de leitura de obras clássicas e contemporâneas, inclusive o 
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discente Ac1 relata que aprendeu um segundo idioma por meio de leitura, dado o elevado e 

tido como “natural” gosto por leitura. 

Um ponto marcante em relação à idade escolar dos docentes e discentes refere-se ao 

baixo acompanhamento dos pais em relação à escola, com ações que se resumiam à ida a 

reuniões, retirada de boletim ou quando convocados, com a exceção dos agentes (Doc1, Doc6, 

Doc7 e Ac3) que relatam que os pais “ensinavam” determinados conteúdos e não se resumiam 

a cobrar sua execução, não raro foi o auxilio dos pais durante o período da primeira infância 

em que os pais auxiliavam com as atividades de matemática.  

Um ponto altamente positivo é que o habitus dos docentes e discentes era voltado à 

atuação para o alcance das melhores notas, sempre eram vistos como bons alunos, alguns, 

inclusive, receberam títulos como: Nerd, CDF, Caxias, sendo vistos como bons alunos e, 

portanto, os pais não eram chamados na escola em razão de problemas. Apenas o Acadêmico 

Ac5 relata que, em razão de suas faltas, a mãe foi chamada na escola. 

Dos sete docentes entrevistados, um relata abandono escolar pelo período de um ano, 

e, dos nove discentes entrevistados, quatro deles possuem em seu histórico de socialização 

primária excesso de faltas nas aulas ou abandono escolar; ainda outros quatro discentes 

entraram no curso por meio de programas sociais como SISU ou programa próprio de 

preenchimento de vagas ociosas, ou seja, dois foram transferidos de universidades particulares 

da região. 

Ao finalizar as considerações sobre a socialização primária dos agentes, o próximo 

tópico abordará a acumulação de capitais dos docentes e discentes de contabilidade na 

socialização secundária, em sua idade adulta e que podem refletir no campo universitário. 

 

4.1.2. Elementos para identificação da lógica da prática II: Formas de Poder dos docentes e 

discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon 

 

Os agentes são posicionados no espaço social de acordo com o seu volume global de 

capitais, que podem ser de quatro tipos ou formas: CE, CC, capital social e capital simbólico. 

A estrutura global do capital acumulado e do capital específico do campo é composta por 

estes quatro tipos principais de capitais. O CE pode ser acumulado ou reproduzido pela 

utilização de estratégias de investimentos de cunho econômico, como a aquisição ou venda de 

terras e bens materiais. O CC pode existir de três formas principais: incorporado, que são as 

crenças, preferências ou gostos; o objetivado, que consiste na posse de livros, dicionários e 

instrumentos que são a objetivação do capital incorporado; e o CC institucionalizado, que são 
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os títulos escolares, por exemplo (Bourdieu, 1979). O conjunto de recursos ligados a uma rede 

durável de relações de um agente, dependendo da extensão da rede de relações que ele 

consegue mobilizar e do volume de capital (econômico, cultural ou simbólico) constitui o 

capital social que um agente individual possui (Bourdieu, 2015b).  

O capital simbólico consiste em uma espécie de capital que é reconhecida como 

legítima e próprio de um campo e dissimulado pela recusa no reconhecimento de sua verdade 

objetiva, além disso, ele é constituído de uma credibilidade que apenas a crença do grupo 

pode conceder àqueles que lhes dão melhores garantias simbólicas ou materiais, no sentido de 

uma gratidão despertada por estes benefícios (Bourdieu, 1990a). O posicionamento dos 

indivíduos no espaço social, bem como as estratégias que os agentes utilizam para manter ou 

melhorar sua posição social em determinado campo, relacionam-se com os diferentes tipos de 

capitais, por isso, o Bloco 2 de questões do roteiro de entrevista em conjunto com os blocos 

2A Formas de Poder: Capítal Social; 2B Formas de Poder: Capital Econômico; 2C Formas de 

Poder: Capital Cultural e 2D: Formas de Poder: Capital Simbólico, possibilitaram a 

identificação dos capitais acumulados dos docentes e discentes de Ciências Contábeis que, 

consequentemente, refletem no campo universitário, do mesmo modo que os capitais que 

integram disputas no campo universitário e são objetos de violência simbólica. 

Para tanto, as Subcategorias de Análise são: 2A Formas de Poder Capital Social: 

estruturação social e relações sociais influentes; habitus, hexis, doxa, illusio e ideologias 

características; Acumulação de capitais para ascensão social. 2B Formas de Poder Capital 

Econômico: CE: Capital Social; CE: Capital Cultural; CE: Capital Simbólico. 2C formas de 

Poder CC: CC: incorporado, CC: objetivado e CC: institucionalizado. 2D formas de poder: 

Capital simbólico. Os aspectos investigados são a estruturação social e as relações sociais 

influentes, o habitus, hexis doxa, illusio e ideologias características, e a acumulação de 

capitais culturais, sociais, econômicos e simbólicos para ascensão social. Ainda, investigou-se 

o CE como mobilizador das demais formas de capitais, encerrando-se a seção com a 

identificação do capital simbólico e violência simbólica no campo. As siglas CE e CC 

significam Capital Econômico e Capital Cultural, respectivamente, e foram apresentados 

como forma de refletir essas formas de capitais em outros tipos de capitais como, por 

exemplo, o Capital Econômico na mobilização de Capital Social (CE: Capital Social). 

A Figura 19 apresenta os principais achados em relação à Estruturação Social e 

Relações Sociais influentes dos docentes de Ciências Contábeis da Universidade Partenon: 
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Figura 19 - Docente: Formas de Poder: Capital Social- Estruturação Social e Relações Sociais 

Influentes 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

As Relações Sociais que constituem o Capital Social dos docentes foram influentes na 

criação das estratégias de todos eles, levando em consideração o habitus incorporado no 

processo de socialização primária. A Doc1, por exemplo, que tinha o sonho de ser dentista, e 

embora tivesse prestado o vestibular em universidades das cidades de Ponta Grossa e 

Curitiba, devido ao casamento e à saída da casa da família, escolheu Contabilidade por ser um 

curso noturno e por influência do irmão que era bem-sucedido na área em uma capital do país. 

Anteriormente, chegou a cursar um ano do curso de Engenharia Agrícola como estratégia para 

tentar novamente o vestibular de odontologia, mas, devido ao casamento, necessitou estudar 

apenas um período, o que a forçou a reformular sua estratégia, já que os cursos de Engenharia 

ou Odontologia ocorriam em períodos integrais. Além disso, a escolha poderia ser pautada 

somente em uma universidade da cidade, devido ao casamento, e a Universidade Partenon era 

única opção local. O irmão da docente foi uma relação social influente, conforme relato: 
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[...] [disse para ele] que estava pensando em cursar Administração ou Contabilidade, e ele 

disse: “não... não entra em administração. Faz contabilidade então, é um curso que vai te dar 

maior segurança” [...] a escolha por Ciências Contábeis se deu por influência do meu irmão. 

Ele é contador [...] e um dia ele falou para mim que ele não conhecia contador pobre, só 

conhecia contador rico (risos), e eu parei para observar e até hoje eu realmente não vejo, 

digamos, contador pobre [itálico nosso] (Doc1). 

 

O Docente Doc2 também escolheu a Universidade Partenon por ser a única na cidade, 

e já trabalhava no banco na época, antes de iniciar o curso superior. Segundo o relato, embora 

seu desejo fosse cursar Engenharia Agronômica, o banco proporcionava oportunidade de 

promoção para aqueles com curso superior, contudo, esses funcionários deveriam cursar: 

Contabilidade, Administração ou Economia. Uma relação social influente nesse processo 

possivelmente tenha sido a namorada, atual esposa, que conheceu no cursinho preparatório e 

iniciou os estudos um ano antes, também no curso de Ciências Contábeis.  A Docente Doc3 

cursou Ciências Contábeis em uma Universidade Particular que era a única na cidade em que 

residia e que, segundo ela, “era sonho fazer vestibular ali” (Doc3), já possuía o Técnico em 

Contabilidade que cursou no ensino médio, o que possibilitou o início da carreira profissional 

em uma empresa de grande reconhecimento na cidade, levando-a a buscar maior 

aperfeiçoamento. Uma relação social influente neste período foi o próprio contador da 

empresa onde trabalhava que também dava aula nesta universidade que a docente estudou. 

O Docente Doc4 também cursou Ciências Contábeis em uma Universidade particular, 

a única que ficava mais próxima ao local onde residia. Foi fazer um curso de informática 

nessa universidade e encontrou um amigo que cursava Ciências Contábeis lá, que foi uma 

relação social influente na escolha do curso, além disso, o primo de sua mãe era formado na 

área, aspecto que inspirou a sua mãe a incentivá-lo para que cursasse um curso superior. A 

empregabilidade e possibilidade de promoção na empresa, onde já trabalhava como serviços 

gerais, influenciaram essa escolha, pois seu amigo o incentivara mencionando sobre a 

empregabilidade proporcionada pelo curso. 

A Docente Doc5 iniciou sua carreira profissional em uma empresa trabalhando como 

serviços gerais. Após a conclusão do ensino médio e sem condições de pagar um curso 

preparatório para o vestibular, tinha como única opção pleitear a entrada em uma universidade 

pública, aspecto que motivou a mãe da docente a ir conversar com o dono da empresa que ela 

trabalhava para pedir auxílio financeiro no pagamento do curso para o vestibular. Esse 

empregador possuía amizade com um empresário que tinha uma escola de cursos 

preparatórios na cidade, conforme relato: “eu não paguei nada, ele falou “não eu me acerto 

com... o fulano! fica tranquila! você só tem uma coisa a fazer: passar no final do ano” (Doc5). 
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Embora almejasse inicialmente a formação em psicologia, por ser um curso noturno e 

gratuito, optou por cursar Ciências Contábeis. Segundo relatado, o contador desta mesma 

empresa a influenciou na escolha pelo curso, já que a docente poderia optar por mais duas 

áreas: administração ou economia. 

A docente Doc6 por falta de condições financeiras não fez curso preparatório, mas 

estudou em casa em contraturno do terceiro ano do ensino médio e do estágio que fazia na 

época. Segundo ela, gostaria de cursar de engenharia, mas era um curso integral e precisava 

trabalhar. Então, a docente fez o vestibular na Universidade Partenon e pleiteou uma vaga no 

Programa Universidade Para Todos do Governo Federal (Prouni). Relata que pode escolher 

entre estudar na universidade pública, ou particular, já que na universidade pública havia 

conseguido entrar pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), também havia 

conseguido a vaga do PROUNI (Programa Universidade para Todos), na universidade 

particular. Segundo ela, “nunca imaginei que iria passar na pública” (Doc6). Uma colega do 

estágio que já cursava contabilidade passou a ser uma relação social influente nesse processo, 

em virtude de ter explanado sobre a maior empregabilidade proporcionada pelo curso de 

Ciências Contábeis em comparação ao curso de Administração, que segundo relato foi sua 

primeira opção na época. 

O Docente Doc7 também já havia cursado o Técnico em Contabilidade, momento em 

que teve aula com um vizinho de seus pais, e de relação muito próxima, conforme relato: 

“tomava um chimarrão todo dia lá em casa. Ele falava “vai fazer Ciências Contábeis que é 

bom”. Pela influência dele nas aulas [...] então eu optei por fazer Ciências Contábeis” (Doc7). 

Observa-se o habitus da socialização primária agindo na formulação das estratégias 

adotadas pelos agentes, pois a lógica que motivou a entrada no curso deu-se prioritariamente 

em razão de um baixo volume de CE, que fixou a estratégia dos docentes na empregabilidade 

proporcionada pelo curso ou pela possibilidade de crescimento na empresa que já atuavam, 

como o relatado pelos Docentes Doc2, Doc3, Doc4, Doc5 e Doc6. Observa-se também a 

influência do capital social em ação com o habitus incorporado na infância quando, em 

virtude do casamento, a Docente Doc1 obrigou-se a reformular suas estratégias abandonando 

o sonho de cursar Odontologia pela necessidade de residir na mesma cidade do esposo e da 

família, aliada a doxa, presente no campo familiar, no que tange à possibilidade do curso de 

manter o perpetuar a posição social alcançada, conforme o relato da não existência de 

contador “pobre” e o curso proporcionar “mais segurança”, conforme relato:  “Na hora de 

marcar a opção eu marquei contábeis, pensando nele” (Doc1).  
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Outro ponto a ser mencionado é que os Docentes Doc2, Doc3, Doc4 e Doc7 criaram 

amor fati em relação ao que o curso proporcionava, possivelmente por já terem realizado o 

técnico na área (Doc3 e Doc7) ou já estarem atuando na área e vislumbrarem a possibilidade 

de manter-se no emprego ou crescimento profissional (Doc2, Doc3, Doc4 e Doc5), mas 

principalmente por não cogitarem outras opções de curso, considerando como destino natural 

o fato de já trabalhar no banco e ter que cursar contabilidade (Doc2), ou já estar atuando no 

mercado de trabalho e, portanto, o curso apresentar-se como a melhor opção possível (Doc3, 

Doc4 e Doc5).  

Com exceção dos Docentes Doc3 e Doc4, os demais docentes não almejavam cursar 

contabilidade no início, fazendo com que o habitus incorporado e o ethos de classe os 

direcionassem à escolha do curso como estratégia para melhoria ou perpetuação da condição 

social alcançada. A Docente Doc1 almejava cursar Odontologia e chegou a cursar um ano de 

Engenharia Agrícola como forma de melhorar as possibilidades de entrada na área de 

Odontologia (uma formulação de estratégia para aprofundamento de conhecimento nas 

disciplinas exigidas pelo vestibular da área de Odontologia); o Docente Doc2 relata seu desejo 

de entrar em Engenharia Agronômica, em virtude de sua “origem da terra” (Doc2), mas que 

não vislumbrou outra possibilidade possível dada sua entrada no banco com quatorze anos, 

dado o amor fati, aspecto encontrado também nas declarações dos docentes Doc3, Doc4 e 

Doc7: “comecei a trabalhar ali, e aquilo me levou a querer estudar mais que o técnico” 

[itálico nosso] (Doc3) “[...] e foi conhecendo um pouco por esse amigo, pelo que a mãe 

falava, chegou no vestibular e a opção foi (Ciências) Contábeis” [itálico nosso] (Doc4). “Pela 

influência lá do professor [...] logo a primeira opção foi fazer Ciências Contábeis e era curso 

que tinha aqui, então me adaptei bem” [itálico nosso] (Doc6). 

A Docente Doc5 tinha como objetivo cursar Psicologia e a Docente Doc6 almejava 

cursar Engenharia, contudo, suas condições sociais (estruturas estruturadas) aliadas a seu 

habitus (estruturado e estruturante) já direcionava às práticas e estratégias a serem tomadas, 

com o mesmo amor fati, pelo destino, que não tinha como ser diferente, conforme os relatos: 

  

[...] realmente eu não sabia eu entrei em Ciências Contábeis sem saber o que que era o curso 

[...] Era a melhor opção entre as minhas possibilidades (Doc5). 

     Fica com aquela coisa na cabeça, mas não era essa coisa que eu queria, mas não era esse 

curso que eu queria, até que eu consegui no outubro do primeiro ano entrar no escritório, 

comecei a trabalhar na área, e pensar: preciso saber se é isso, se não eu vou ficar perdendo 

quanto tempo? foi quando eu entrei no escritório e comecei a ver a prática realmente, foi ai eu 

percebi que era isso que eu queria sim. Na época eu falava eu faço contábeis primeiro depois 

eu faço engenharia ou arquitetura, não tenho a mínima vontade! me identifiquei com a 

contabilidade [itálicos nossos] (Doc6). 
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Objetivando fechar o raciocínio do tópico, é valido mencionar que os Docentes Doc1, 

Doc2, Doc5 e Doc6 estavam em dúvidas sobre a escolha entre as opções: Ciências Contábeis, 

Economia e Administração e foram as relações sociais advindas de sua estruturação social que 

influenciaram os caminhos tomados, principalmente com o argumento da empregabilidade e 

segurança que o curso proporciona. 

A Figura 20 apresenta os principais achados do estudo no que se refere à estruturação 

social e relações sociais influentes dos discentes do curso de Ciências Contábeis: 
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Figura 20 - Discente: Formas de Poder: Capital Social - Estruturação Social e Relações 

Sociais Influentes 

  
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018).  

 

Assim como o habitus dos docentes direcionaram as estratégias para tomada de 

decisão em relação ao Curso Superior, dado o habitus primário incorporado, esta premissa 
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também se faz presente na realidade dos acadêmicos, diferindo-se apenas aquilo que pode ser 

chamado como os frutos da globalização econômica, dada a necessidade de preparação de 

mão de obra para o mercado de trabalho. Infelizmente/felizmente, esta foi a força propulsora 

que motivou a criação de programas sociais voltados à “inclusão social” dos menos 

favorecidos na universidade, que faz parte de um sistema educacional voltado à diferenciação 

dos agentes por desconsiderar principalmente as diferenças de CC, que se diferem em razão 

de sua origem social. Diz-se infelizmente em razão disto, dessa separação, dessa 

desigualdade, que caso não existisse, não exigiria a necessidade de programas de inclusão, e 

diz-se felizmente, pois proporciona a inserção de uma pequena parte dos excluídos e, 

infelizmente, em razão de interesses estritamente neoliberais, por ser um mecanismo que 

acentua ainda mais as diferenças e a exclusão social. 

A trajetória no vestibular e a escolha do curso teve novamente a presença das relações 

sociais influentes, assim como observado em relação aos docentes. O acadêmico Ac1 já havia 

cursado um curso Tecnólogo em uma Universidade Particular na área de Logística, o qual, 

segundo o histórico, possibilitou baixa inserção no mercado de trabalho. Por meio deste 

Curso, o acadêmico foi inserido à realidade contábil pela disciplina de Contabilidade de 

Custos e, como tinha amigos que já faziam o curso, passou a estudar para o vestibular em 

casa, focando nas matérias que tinham maior pontuação. A escolha da Universidade deu-se 

por dois motivos: a gratuidade do ensino e em razão de ser uma Universidade referência na 

área, além disso, tem um fator adicional na formulação dessa estratégia: “uma questão 

fielmente voltada para o mercado de trabalho, por ela [a contabilidade] ser estratégia de 

muitas áreas, muitos setores do mercado de trabalho” (Ac1). 

A Acadêmica Ac2 relata que a escolha da Universidade se deu pelos mesmos motivos 

elencados pelo Acadêmico Ac1: “pelo fato de ser gratuita e pela qualidade do ensino” (Ac2). 

Contudo, esta acadêmica, que tinha interesse na área de Medicina Veterinária, fez “o 

vestibular com intenção de não passar, para ter mais um ano para pensar no que queria fazer” 

(Ac2). Segundo ela, “estava vendo os cursos que mais se encaixam [...] após pensar sobre 

outras áreas vi que contábeis se encaixaria melhor” (Ac2). Ressalte-se que, em virtude da 

influência do seu professor de matemática do ensino médio, a acadêmica chegou a cogitar 

fazer o curso superior em matemática, e novamente, o seu habitus entrou em ação na 

formulação da prática, direcionando-a para o curso de Ciências Contábeis “escolhi por conta 

própria, e o professor de matemática me estimulou” (Ac2). Buscando não dissimular a 

realidade apresentada, o que se observa é que, após cogitar o curso de matemática (por 

influência deste mesmo professor) e por seu CC integrar o gosto pela matemática, a 
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acadêmica direcionou-se ao curso de contabilidade, sendo fiel a esse capital simbólico 

proporcionado por seu professor concomitantemente à ideia da aprender a área financeira 

(que, por sua vez, envolve a matemática). Essa, então, foi a melhor estratégia possível para a 

acadêmica, dada a realidade apresentada, já que, segundo ela, não escolheu matemática 

porque teria que dar aula e ela não é de interagir com pessoas, aspecto que influenciaria 

diretamente ao CE. 

A Acadêmica Ac3 relata que foi fácil a escolha da Universidade, “meu pai sempre 

falou que filho que se formasse em uma faculdade pública iria ganhar um carro [...] ao mesmo 

tempo ele também falou que não iria deixar o filho estudar fora” (Ac3), restando, então, 

somente a Universidade Partenon para escolha do curso que oferta as opções de Engenharia,  

Medicina e Direito (o curso de Direito é ofertado no campus de uma cidade que fica a 80 km 

da cidade onde reside), que, por sua vez, são os cursos alvo de interesse do seu pai que exerce 

forte ifluência no âmbito familiar, a considerar que os outros dois irmãos da acadêmica 

escolheram cursar Medicina e Engenharia: “quando contei para o meu pai ele fez uma cara 

feia e questionou se eu tinha certeza... quando eu disse que sim ele aceitou” (Ac3). A 

acadêmica relata que o seu tio, que é bem-sucedido na área contábil, foi seu grande 

influenciador para a escolha do curso, além disso, a acadêmica relata que tem uma tia formada 

na área também e que dá aula na Universidade que almejava entrar. 

O Acadêmico Ac4 relata: 

 

Ciências Contábeis surgiu na adolescência como eu falei por uma necessidade de busca de 

emprego, era um período difícil, isso eu estou com 37, então fazem aí mais de 20 anos atrás. 

Então era uma época difícil, ruim de emprego, e daí tinha a oportunidade do curso técnico 

[itálico nosso] (Ac4) 

 

Segundo o relato, quando começou a cursar o Técnico em Contabilidade conseguiu 

um estágio na área, foi efetivado neste emprego, e dali acumulou relações sociais para entrada 

em outra empresa, contudo, conforme já mencionado, abandonou o curso antes de finalizá-lo. 

Quando questionado se alguém influenciou ele a cursar Ciências Contábeis, tive a seguinte 

resposta: “Não, não foi por uma escolha, foi necessidade” (Ac4). A sua entrada na 

Universidade Partenon deu-se sem execução de avaliação, pois cursou anteriormente um ano 

do Curso em uma Universidade Particular, o que possibilitou a transferência para a 

Universidade Partenon por meio de um programa criado para o preenchimento de vagas 

ociosas. Além disso, em virtude da busca por respostas em razão de sua pobreza extrema, o 

acadêmico passou a militar em um movimento social, é assentado da reforma agrária e faz 
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parte do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). A entrada na Universidade 

Particular foi possível em razão deste movimento auxiliá-lo com custeio para cursar 

universidade, dada a criação de uma cooperativa de pequenos agricultores e a consequente 

necessidade de contador para sua legalização e permanência, sendo a formação responsável 

por proporcionar que o acadêmico preste esse auxílio necessário para a organização e 

contabilização das operações da cooperativa. 

A entrada pelo programa de preenchimento de vagas ociosas da Universidade 

Partenon foi o que possibilitou a transferência do Acadêmico Ac5 de uma universidade 

particular, o que, segundo ele, contribuiu para sua permanência no ensino superior. O 

acadêmico relata que principiou o curso superior sem saber como faria o pagamento da 

segunda mensalidade, tinha a auxílio da mãe, e, após tentar entrar no curso de Engenharia e 

tentar entrar no Curso de Ciências Contábeis via SISU, sem sucesso, a mãe, que almejava que 

o filho cursasse ensino superior, comentou que auxiliaria no pagamento da Universidade e 

não mais no curso preparatório que fazia há um ano. Nessa perspectiva, a escolha do curso, 

segundo ele:  

 

Fui passando, daí... “ah! é esse aqui”. Pronto! Foi mais ou menos assim [...] eu gostava 

bastante de matemática no terceiro ano eu ia bem...Então eu achei que tinha alguma coisa a 

ver [...] como eu gostava de matemática foi esse curso mesmo (Ac5). 

 

Relata que era uma sexta-feira, já fez o vestibular agendado e começou a estudar na 

segunda-feira, pois as aulas já haviam começado na Universidade. Os professores precisam 

saber que encontrarão, em seu cotidiano de trabalho, agentes com um habitus moldado para 

soluções rápidas, sem muita reflexão, que são frutos de um acompanhamento escolar baixo, 

de restrições econômicas severas. Nesse caso específico principalmente, tendo em vista que a 

mãe, também vítima da mesma violência simbólica do campo econômico e familiar, obrigou-

se a ajustar sua rotina em busca da subsistência dela e do filho. O sistema educacional está 

preparado para o atendimento dessas consequências da desigualdade social? E os professores?  

A realidade do Acadêmico Ac6 “o único de quatro irmãos que decidiu sair da lavoura” 

(Ac6) que, mesmo já tendo cursado o Curso Técnico em Contabilidade em seu ensino médio, 

principia com a busca por vestibulares na área de Jornalismo e Letras, optando por esta última 

para iniciar sua vida acadêmica na Universidade Partenon, que não foi concluído pelo gasto 

econômico manifesto, dissimulado pela falta de motivação: 
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Eu mudei de letras porque eu não gostava, era muito difícil para mim porque eu ia e voltava 

todos dos dias [de ônibus], tinha que acordar as 5h da manhã, o curso era diurno, e a tarde 

tinha que trabalhar na lavora e a noite tinha muita leitura... eu não aguentava e também não 

gostava do curso, e pensei: “ah!eu tenho que fazer a noite” [...] como meu ensino médio era 

em contabilidade [...] fiz o vestibular denovo e passei em Ciências Contábeis [...] eu tranquei 

no período regulamentar de 1 a 2 anos e depois fica abandono, então deu uma “brecha” de uns 

sete ou oito anos, refiz o vestibular e voltei [...] foi nessa seara de me desenvolver mais, 

trabalhar, pensando que iria ganhar dinheiro que iria ser feliz [itálicos nossos] (Ac6). 

 

Observa-se, neste caso, duas situações de abandono em razão do gasto econômico 

manifesto durante o período de estudo, o que motivou o acadêmico ao autoabandono, sob 

desculpa de ausência de motivação. Eis o motivo pelo qual a teoria sociológica liberta, 

libertando das amarras os casos de abandono escolar e Universitário, além de estarem ligados 

ao baixo volume de CC herdado, estão relacionados ao CE (ou gasto econômico manifesto), 

que pode ser explicado por quanto estaria deixando de ganhar se não estivesse estudando, 

realidade moldada por um habitus estruturado em razão de restrições econômicas, culturais e 

sociais. 

É tão comum e tão presente tais aspectos que essa mesma realidade mencionada se 

repete no cotidiano escolar do Acadêmico Ac7: 

 

[...] eu virei seminarista, fiz os votos virei frei, então era frei e depois do noviciado, fui morar 

em Curitiba [...] Até que eu sai do seminário e tive que, começar a trabalhar para fazer o 

último ano do curso de filosofia, e ai meu rendimento caiu muito, muita dificuldade, pouco 

tempo para estudar e foi complicado no último ano [...] eu não colei grau porque eu não pude 

pagar a orientação. A faculdade era particular, não era pública, eu não paguei o orientador, 

não fiz monografia e então não encerrei o curso [...] cheguei a fazer o curso técnico, mas não 

me senti preparado [...] fui fazer filosofia e desisti em seguida e vim fazer contábeis aqui [...] 

passei pelo SISU [...] eu queria fazer alguma coisa que arrumasse um emprego logo [...] até 

pensei em fazer letras [...] mas decidi fazer contábeis para arrumar um emprego logo [itálicos 

nossos] (Ac7). 

 

Os motivos elencados como razão de abandono educacional são os mesmos, embora 

se trate de uma realidade objetiva tão distinta, um filho de pequeno comerciante, um filho de 

pais agricultores, um filho de costureira e torneiro mecânico. O que une as três realidades à 

realidade do abandono escolar relaciona-se àquela realidade de baixo acompanhamento dos 

pais durante a infância e adolescência, àquela realidade de restrições econômicas, àquela 

realidade dura das desigualdades sociais, a qual a escola ou o sistema educacional torna-se 

palco, reproduzindo essa mesma realidade ano após ano, pois este é um aluno desmotivado, 

indisciplinado, faltoso, que não consegue acompanhar a turma (segundo o que discursa a 

realidade dissimulada), mas que, na realidade (real), é consequência da prática de um habitus 
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formado a partir de estruturas constituídas por um baixo volume de capitais (cultural, 

econômico, social), principalmente o CC valorizado pelas instituições escolares. 

Objetivando fechar o raciocínio deste tópico, as relações sociais influentes no caso dos 

Acadêmicos Ac5 e Ac6 foram seus pais (Ac5, Ac6), alguns amigos (Ac7). E que, como 

observado, embora alguns já tivessem cursado o Técnico em Contabilidade (Ac4, Ac6 e Ac7), 

seus interesses primários eram por áreas distintas: Logística (Ac1); Medicina Veterinária 

(Ac2); Engenharia, Medicina ou Direito (Ac3); Engenharia Civil (Ac5); Jornalismo e Letras 

(Ac6); Pedagogia, Economia, Letras ou Contabilidade, cursos que os tios, suas relações 

sociais influentes, já haviam cursado (Ac8) e Licenciatura (Ac9). Além disso, dois 

acadêmicos (Ac4 e Ac5) adentraram à universidade por transferência a partir do programa de 

preenchimento de vagas ociosas, e os acadêmicos Ac7 e Ac9 por meio do SISU. 

Interessante notar que, em todos os casos, a escolha por cursar Ciências Contábeis 

pautou-se na origem social dos agentes, sendo os principais motivos o curso ser noturno e 

proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho.  

As Figuras 21 e 22 apresentam alguns achados do estudo em relação ao Habitus, 

Hexis, Doxa, Illusio e Ideologias Características inerentes ao grupo social a que os docentes e 

discentes do curso fazem parte: 
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Figura 21 - Docentes: Formas de Poder: Capital Social - Habitus, Hexis Doxa, Illusio e 

Ideologias Características 

  
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018).  

 

 

 



186 

 

 

Figura 22 - Discentes: Formas de Poder: Capital Social - Habitus, Hexis Doxa, Illusio e 

Ideologias Características 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018).  
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A partir das vivências sociais, do contato pessoal com amigos e outros parentes, o 

capital social pode ser um meio de acumulação de outros tipos de capitais. Contatos 

influentes, por exemplo, podem garantir melhores colocação profissionais ou uma rede inicial 

de clientes. Os processos de socialização similares favorecem a formação de habitus similares 

(Pinheiro, 2011). O habitus sendo um produto, e também um produtor de práticas, condensa 

experiências repetidas como padrões de percepção, pensamento e ação, pois as relações 

sociais objetivadas em coisas e pessoas são imperceptivelmente incorporadas e formam a 

relação do agente duradoura com o mundo e com os demais (Fröhlich, 1999). Nesse sentido, 

torna-se relevante a identificação do habitus e ideologias características advindos do seu 

relacionamento social e da sua acumulação de capitais. 

A docente Doc1 conheceu o esposo por meio da irmã que era amiga dele, 

frequentavam sua casa, que era um ponto comum de encontro dos amigos, permanecendo 

algumas dessas relações até os dias de hoje. O círculo de amigos atuais é composto por uma 

amiga, que conheceu na empresa do irmão, que é administradora, a qual começou a trabalhar 

na empresa do irmão por indicação dela; uma amiga de infância, que é dentista e que fazia 

parte desses encontros em casa, e uma amiga que conheceu em uma viagem, em razão do 

trabalho, que é comum ao esposo das duas agentes. Quando se reúnem, realizam atividades 

como: sair para tomar chá, café da tarde, caminhar ou fazer alguma refeição. Ainda, a 

estruturação social é composta pelo relacionamento com alguns colegas de trabalho, que 

seguem geralmente a mesma linha ou linhas de pesquisa semelhantes, e que compartilham de 

interesses em atividades no campo religioso. Relata, além disso, que o objetivo comum dela e 

dos seus colegas de trabalho é a progressão do mestrado para o doutorado. 

O docente Doc2 explana que conheceu a esposa na mesma igreja, ela cursava Ciências 

Contábeis na mesma universidade e era também filha de agricultores. Em relação aos amigos 

atuais, relata ter amigos de várias profissões, mas que possuem negócios em comum, como, 

por exemplo, as atividades da propriedade rural, outros amigos são professores aposentados e 

alguns amigos do círculo de trabalho na Universidade Partenon. Costumam conversar sobre as 

atividades comuns, como as atividades profissionais ou atividade rural, fazer refeição juntos e 

até viagens. Relata que a relação no local de trabalho foi prejudicada por questões políticas, 

mas que busca sempre trabalhar para quem está na gestão no momento e que essas questões 

políticas dificultam a sinergia da equipe.  

Os aspectos relacionados às relações de poder do Campo Universitário serão 

retomadas posteriormente, contudo, salienta-se que, assim como no caso da Docente Docl,  

torna-se comum a associação com agentes que possuem padrão de pensamento e crenças 
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similares, aspecto que contribuiu para o casamento com amigo do mesmo círculo de amigos 

da irmã, para a associação com pessoas de atividades profissionais semelhantes, que acarretou 

casamento entre pessoas com o mesmo objetivo profissional, e para o mantimento de relações 

com agentes que compartilham do mesmo habitus, tendo em vista o mantimento do status quo 

ou ascensão social. 

A Docente Doc3 relata ter conhecido o esposo na época da faculdade, pois ambos 

cursavam Ciências Contábeis e que os amigos de hoje são familiares, professores da 

Universidade Partenon, amigos da época da graduação e do local onde trabalhava nesse 

período. Reúnem-se para realização de programas gastronômicos e possuem afinidades com 

aqueles que também possuem filhos. Sobre os objetivos em comum com os colegas de 

trabalho, relata observar que todos almejam sempre a melhor qualificação, com conversas 

voltadas à preparação acadêmica em relação ao doutorado (Doc3). 

O Docente Doc4 relata ter conhecido sua esposa na mesma universidade em que 

cursavam Ciências Contábeis, e que os amigos de hoje são familiares, alguns professores da 

Universidade Partenon, alguns amigos da época da graduação, do antigo trabalho, na época da 

graduação e agricultores da região onde ainda reside seu pai. Ressalta que os programas 

sociais com esses amigos consistem em visitações para refeições e conversas. E que o 

objetivo partilhado em comum com os docentes da Universidade Partenon consiste também 

na progressão do mestrado para o doutorado. 

A Docente Doc5 relata ser separada e com uma estruturação social de amigas da época 

da faculdade, formadas em contabilidade e que, quando se reúnem, partilham de atividades 

como tomar chá e conversar. A Docente Doc5 conheceu o esposo ainda na época do ensino 

médio, ele também cursou contabilidade por sua influência. Seus amigos de hoje são, em sua 

maioria, do mesmo círculo social das atividades profissionais dela ou do esposo, formados em 

contabilidade ou direito e que se reúnem para conversar sobre sonhos e objetivos futuros, 

também para partilhar de refeição juntos. O Docente Doc7 conheceu sua esposa na mesma 

igreja que frequentava, ambos partilhavam da mesma crença. Relata que seus amigos fazem 

parte da Igreja e do trabalho, e que os amigos da igreja são de várias profissões e que se 

reuném geralmente em razão de atividades da igreja. Relata que os objetivos em comum com 

os colegas do trabalho são geralmente segregados e que seria necessário maior sinergia e 

união, aspecto mencionado também pela Docente Doc6 e Doc2, que serão retomados em 

momento oportuno. 

Em relação aos docentes, é possível notar que os casamentos ocorreram sempre em 

razão de alguma atividade comum. Seis docentes dos sete entrevistados casaram-se com 
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pessoas que cursaram Ciências Contábeis (Doc2, Doc3, Doc4, Doc6 e Doc7) e Ciências 

Econômicas, que também é da área de negócios (Doc1) e costumam partilhar de associação 

com amigos contadores ou de áreas similares como direito, atividades comerciais 

semelhantes, e de fé semelhantes. Inclusive, um aspecto comum é o partilhamento de mais de 

uma atividade semelhante entre os agentes, como a frequência na mesma igreja e na mesma 

instituição de ensino (Doc2, Doc3, Doc4, Doc6 e Doc7). 

Esta realidade assemelha-se muito à realidade dos acadêmicos do curso, que, em sua 

maioria, partilham de associação com pessoas que possuem ações e ideias semelhantes. 

O Acadêmico Ac1 não é casado, mas partilha de amizades com agentes que atuam 

como professores formados em licenciaturas como a área de letras, e que costumam se reunir 

até quatro vezes por ano e partilhar de uma refeição juntos, isso se dá possivelmente em razão 

de seu gosto por leitura, e sua predisposição, desde a época do ensino médio, ao desejo de 

também ter cursado letras, atualmente, o Acadêmico Ac1 está desempregado. A Acadêmica 

Ac2, assim como o Acadêmico Ac1, não é casada, mora com a mãe e o padrasto, e que, 

possivelmente em razão de ter crescido nos moldes de uma certa rigidez religiosa, não 

costuma frequentar festas, por isso, quando se reúne com seus amigos do Programa Jovem 

Aprendiz é para tomar tererê e conversar, inclusive a acadêmica iniciou, há um mês, no seu 

primeiro emprego por meio deste programa. A Acadêmica Ac3 mantém amizades da infância 

e do ensino médio, relata que costuma ir à casa das amigas, ir para a balada com essas amigas 

e ainda realizar reuniões na casa de uma delas para partilharem de uma refeição e conversar. 

Essas amigas estão cursando ou são recém-formadas dos Cursos de Engenharia, Medicina e 

Psicologia. Além disso, conheceu seu namorado no primeiro ano do curso de Ciências 

Contábeis. 

O Acadêmico Ac4 relata ter conhecido sua esposa em uma marcha do MST e que seus 

amigos são os vizinhos que também militam e partilham da mesma ideologia que busca “viver 

em uma sociedade onde as pessoas são mais iguais” (Ac4). O acadêmico Ac5 relata ter 

conhecido sua noiva, ainda no ensino médio, e que hoje compartilha de amizades com 

estudantes de contabilidade ou com pessoas que trabalham em escritório e que, juntos, comem 

e bebem e jogam videogame. O Acadêmico Ac6, amante de artes, relata não possuir nenhum 

amigo da área contábil, não ser casado e ter grandes amigos que também são admiradores de 

arte e que, quando se reúnem, compartilham de conversas e refeições, também fazem viagens 

nacionais e internacionais juntos. O Acadêmico Ac7 relata que conheceu a esposa em uma 

festa, e que atualmente não possui amigos, pois perdeu suas raízes quando mudou de cidade 

em razão de sua entrada no seminário, e que os poucos amigos que ainda possui algum tipo de 
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contato são da área de letras ou filosofia e que não costumam se reunir, mas que são relações 

influentes em seu círculo, pois, conforme já discutido, influenciaram o acadêmico a não fazer 

letras e não seguir trabalhando com pintura.  

O Acadêmico Ac7 relata que, na época que trabalhava de pintor decidiu “mudar de 

vida” porque “achava sujo, para a galera com quem convivia, era estranho” (Ac7) levando-o a 

fazer o vestibular para contabilidade. Aspecto interessante mencionar que, por não 

compartilhar de atividades semelhantes como os colegas que cursavam letras, filosofia, sua 

hexis corporal e seu habitus não estavam alinhados, fazendo com que habitus e campo 

entrassem em um efeito de histerese, em razão da desconexão entre seu habitus, sua hexis e o 

capital social influente. Por essa razão, ele estabeleceu novas estratégias, a partir da mudança 

de profissão e entrada na universidade, com vistas a estabelecer o equilíbrio e mantimento de 

relações com este grupo social que partilha de habitus semelhante. 

As Acadêmicas Ac8 e Ac9, assim como os Docentes (Doc1, Doc2, Doc3, Doc4, Doc5, 

Doc6 e Doc7) e o Acadêmico Ac5, mantêm o padrão já explanado no que tange a manterem 

círculos sociais com agentes que cursam ou trabalham na área de contabilidade. Ainda 

seguem o mesmo padrão de compartilhamento de refeições quando se reúnem, conforme foi 

explanado por todos os docentes e discentes entrevistados. A Acadêmica Ac8 é solteira e a 

Acadêmica Ac9 é separada, a qual relata ter cursado Ciências Contábeis por influência do 

esposo. 

Os docentes e discentes de Ciências Contábeis comprovam o exposto por Bourdieu 

(1989; 1990; 2011) em relação ao conjunto das vivências dos agentes e da observação das 

experiências dos que os circundam na construção da série de percepções e prejulgamentos que 

estruturam sua subjetividade e orientam suas ações. Aspecto notado na vivência de todos os 

docentes e discentes do curso ao considerar que seus casamentos ou namoros ocorrem com 

pessoas que compartilham do mesmo círculo da Igreja, da escola ou da profissão (Doc1, 

Doc2, Doc3, Doc4, Doc6, Doc7, Ac3, Ac5), que mantêm amizades com pessoas que 

compartilham de doxa semelhante em relação à profissão ou a atividades religiosas (Doc1, 

Doc2, Doc3, Doc4, Doc5, Doc6, Doc7, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8, Ac9).  

Cabe mencionar que são comuns reuniões voltadas ao compartilhamento de refeições, 

conversas ou chá, não sendo comum, entre os docentes e discentes, a ida a festas ou a baladas, 

mesmo tratando-se de uma diferença entre idades que chega a mais de 30 anos. A Acadêmica 

Ac3 relata manter contato com as amigas do ensino médio e frequentar baladas, contudo, em 

geral, os acadêmicos e docentes não relatam em suas histórias a frequência a estes lugares; a 
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Acadêmica Ac2, inclusive, complementa: “eu não gosto muito de ir em festa [...] é uma coisa 

que fico meio deslocada quando eu vou” (Ac2). 

A partir dos relatos mencionados pelos docentes e discentes, o habitus característico 

dos grupos sociais, moldados por suas origens sociais, primam pelo mantimento de relações 

que possibilitem um ganho de CC proveniente que advém não somente da experiência escolar 

e profissional, mas também do contato com amigos e parentes e possuem familiaridade com o 

sistema educacional, assim como explanado por Nogueira e Nogueira (2002). Os contatos 

influentes, por exemplo, podem garantir melhores colocações profissionais, além disso, esse 

ganho de CC correspondente se constitui como uma estratégia de mantimento ou ascensão 

social, e até mesmo econômica, pois socializações similares favorecem a formação de 

estruturas objetivas que possibilitam a formação da habitus similares. 

Uma doxa adjacente aos indivíduos que escolhem o curso de Contabilidade é a 

melhoria de vida, no que tange ao amplo mercado de trabalho que o campo possibilita, além 

da geração de um tipo de capital simbólico próprio do campo das relações sociais, como, por 

exemplo, a ideologia de uma sociedade igualitária integrada à possibilidade de formação na 

área para auxiliar os reassentados da reforma agrária, pequenos agricultores, o que 

possibilitará uma forma de reconhecimento própria das relações sociais do campo econômico 

a que pertence (Ac7). O Acadêmico Ac6 mantém e adquiriu novas estruturas, estruturadas, 

estruturantes, ou seja, um habitus condizente às suas relações sociais após a inserção com o 

mundo da arte, aspecto que será mencionado posteriormente, mas que o fez afastar-se de 

relações sociais da área contábil, para o mantimento de relações com aqueles que 

compartilham de habitus semelhante, segundo ele, aspecto que refletiu inclusive em sua 

decisão de retorno à universidade “eu tenho que ter um diploma de curso superior, eu tenho 

que voltar para a Universidade” (Ac6).  

Em relação ao Acadêmico Ac6, a necessidade de formação anteriormente voltada à 

busca de colocação no mercado de trabalho, e ao gasto econômico imanente à formação 

superior, necessidade econômica esta que o fez, inclusive, abandonar o curso em um primeiro 

momento “para ganhar dinheiro” (Ac6), agora que já passa a ser uma necessidade suprida, 

passou a ser a posse de uma espécie de capital simbólico: “eu não vou ser mestre ou doutor 

como meus colegas são, mas pelo menos vou poder falar: o meu diploma de graduação 

também é da Partenon [...] isso me aproximou um pouco mais das pessoas próximas a mim” 

(Ac6), que são as pessoas com as quais mantêm o relacionamento social e o contato com as 

artes. 
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Os habitus que se diferem e que, em alguns momentos, apresentaram em seu discurso 

predisposição voltada à subversão do campo, é o Docente Doc2, que relata ter crença distinta 

em sua atuação profissional na Universidade Partenon, mas que ainda assim mantém a adoção 

silenciosa da doxa ao mencionar “trabalhar para quem está na gestão” (Doc2). A Docente 

Doc6 e o Docente Doc7 que seguem a mesma linha do Docente Doc2, reafirmando a doxa 

imediatamente após suas explanações sobre o desejo de trabalhar em equipe e a necessidade 

de sinergia no curso. O Acadêmico Ac6 que relata ter amigos de atividades relacionadas às 

artes, e os Acadêmicos Ac4, Ac7 e Ac9 que, em seus discursos, também apresentam uma 

certa subversão, aliada à reafirmação da doxa no que tange ao seu cotidiano na universidade. 

Esses aspectos em relação à ordem social e subversão à ordem social no Campo Universitário 

serão explanados no item 4.1.3 Hegemonia, Heterodoxia e Relações de Poder no Campo 

Universitário. 

As figuras 23 e 24 apresentam os principais achados do estudo em relação à 

Acumulação de Capitais e Ascensão Social dos docentes e discentes da Universidade 

Partenon: 
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Figura 23 - Docentes: Formas de Poder: Capital Social- Acumulação de Capitais e Ascensão 

Social 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 24 - Discentes: Formas de Poder: Capital Social- Acumulação de Capitais e Ascensão 

Social 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Seguindo a mesma linha de identificação da acumulação de capitais sociais dos 

docentes e discentes de Ciências Contábeis, questionou-se sobre a frequência da realização de 

viagens ou programas com amigos, a participação em clubes ou entidades de classe e como a 

trajetória de vida motivou a escolha do curso de Ciências Contábeis. 
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Os Docentes Doc1 e Doc2 relatam que, costumeiramente, fazem viagens com amigos 

para diversos lugares do Brasil e do mundo, como: o nordeste brasileiro, a Europa e a 

América do Sul estão entre os destinos comumente frequentados, realidade presente na 

vivência dos Acadêmicos Ac3 e Ac6. A Acadêmica Ac3, em virtude do volume de capital 

social e econômico que possui, relata ter viajado também para estes destinos. O acadêmico 

Ac6 relata ser um amante das artes e relata já ter viajado com os amigos para assistir a 

espetáculos ou conhecer lugares e culturas distintas, como para o “México, Peru, Europa 

Indonésia, Tailândia, Vietnã [...] e já estamos programando outra para a África do Sul” (Ac6). 

Excetuando-se esses três casos específicos, os docentes não costumam efetuar viagens 

com amigos, somente em casos esporádicos, com idas, por exemplo, para o Nordeste 

brasileiro (Doc6), ou viagens com a família (Doc 5 e Doc7). Os Docentes Doc3 e Doc4 

relatam que os programas geralmente são viagens para a casa dos pais em um estado vizinho 

ao Paraná, mas geralmente os programas desses docentes resumem-se a visitações de amigos. 

Essa realidade é semelhante ainda à dos discentes do curso (Ac1, Ac4, Ac5, Ac7, Ac8 e Ac9), 

que não costumam viajar com amigos, mas que, em seus encontros, partilham refeições em 

casa, em restaurantes ou em bares. A Acadêmica Ac2 relata se reunir com os amigos para 

tomar tererê e não se sente bem em festas, outro aspecto comum entre os acadêmicos e 

docentes é a ausência de relatos sobre ida em baladas, com exceção da Docente Doc1, da 

Acadêmica Ac3, que relatam idas a baladas ou festas, e do Acadêmico Ac7, que relata ter 

conhecido a esposa em uma festa. 

Em relação ao pertencimento ou participação em clubes ou entidades de classe, os 

Docentes Doc1; e a Acadêmica Ac3 relatam participar de clubes, nesse aspecto, cabe 

mencionar que o pai da docente Doc1 foi fundador de um dos clubes da cidade. O Docente 

Doc2 relata que já foi diretor deste clube por várias vezes, e o Docente Doc7 relata que foi 

sócio de um clube por vinte anos. No mais, os docentes pertencem ao Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC) e/ou Associação de Peritos (Doc2, Doc6 e Doc7), são acadêmicos 

imortais da academia de Ciências Contábeis do Paraná (Doc2 e Doc7), ou ainda que possuem 

forte atuação na área financeira da igreja a que pertencem (Doc1 e Doc7). Os demais 

Acadêmicos (Ac1, Ac2, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8 e Ac9) relatam não pertencer ou atuar em 

nenhum clube ou entidade de classe, e o Acadêmico Ac4 relata fazer parte do MST e ser 

fundador de uma cooperativa de pequenos agricultores do assentamento. 

Os Docentes Doc1, Doc2, Doc3, Doc4, Doc5 e Doc6 relatam que acreditam que a 

trajetória de vida motivou sim a escolha do curso, seja em razão das questões financeiras 

(Doc1 e Ac3), empregabilidade ou possibilidade de crescimento profissional (Doc2, Doc3, 
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Doc4, Doc5, Doc6, Ac1, Ac2, Ac4, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8 e Ac9). Nessa perspectiva, seguem 

alguns relatos que apresentam a melhoria da empregabilidade ou a ascensão profissional em 

razão da entrada no curso de Ciências Contábeis e influência social que integra o capital 

social dos agentes, e, ainda, alguns dos motivos que levaram à escolha do curso: 

 

[...] eu fui trabalhar com o meu irmão [...] como caixa, daí eu sai do caixa para trabalhar num 

escritório pequenininho de contabilidade, e depois disso eu sai do escritório de contabilidade 

para trabalhar com uma amiga minha que estava precisando de uma pessoa que fizesse 

contabilidade da loja dela. Eu trabalhei três anos com eles, e fui para cooperativa, porque 

envolvia mais complexibilidade com contabilidade, uma empresa bem maior, depois fui para 

uma multinacional de rodovias [itálico nosso] (Doc1). 

     Eu topei, na época que eu tinha saído de um emprego anterior [...] eu tinha saído do banco 

fazia uns quatro anos, aí nos encontramos e ele me convidou (o ex-professor) [itálico nosso] 

(Doc2).   

     Por causa da contabilidade, da auditoria, eu hoje fui convidada pra dar aula, e hoje eu 

tenho uma outra profissão, que é docente, que eu me apaixonei por isso [itálico nosso] (Doc5). 

     Porque tinha que ser um curso noturno, para trabalhar de dia, é porque assim, como eu 

sempre gostei de matemática, essa parte de finanças, minha mãe sempre gostou dessa parte 

[itálicos nossos] (Doc 6). 

     Como na maior parte sempre trabalhava, na parte de comércio, eu tinha sempre aquela 

visão da área contábil [itálico nosso] (Ac1). 

     No Ensino Médio eu já fui com a ideia de ter um curso técnico que era mais fácil na época 

de você conseguir trabalhar, então, foi o que me trouxe para a Contabilidade [itálico nosso] 

(Ac4).  

     Me motivou não! mas acho que foi me levando, porque eu comecei a faculdade sem saber 

como eu ia pagar a segunda mensalidade. Paguei a primeira e a segunda já não sabia como eu 

ia fazer. Então arrumei um emprego num escritório de contabilidade e fui levando [itálico 

nosso] (Ac5).  

     No sentido de ser um curso noturno, ser um curso gratuito e ser um curso que fosse 

necessário para eu subsistir sim, mas não realmente da afinidade profissional de eu querer 

[itálico nosso] (Ac6). 

     Eu fiz para arrumar emprego, não fiz porque havia algo a ver, “meu pai tem um negócio eu 

preciso ajudar a administrar” ou “meu tio é contador acho tão legal”, não! Eu fiquei sabendo 

que era muito fácil para arrumar um emprego e quis fazer contabilidade [itálicos nossos] 

(Ac7). 

      [...] eu não faço parte de uma família que tem empresa, nem nada, mas que eu tivesse uma 

oportunidade de trabalho. A minha trajetória de vida não me influencia a ser empreendedora 

[itálico nosso] (Ac8). 

 

Os detentores de maior capital social expõem sua ascensão profissional, como é o caso 

dos docentes, e relatam que a trajetória de vida influenciou sim a escolha do curso, em razão 

do casamento, do trabalho no banco e de ser a melhor das opções na época, já que o curso 

deveria ser noturno (Doc1, Doc2, Doc5 e Doc6). Esse foi um aspecto mencionado por todos 

os docentes entrevistados e todos os discentes, com exceção da acadêmica Ac3. Desses 

relatos, o que se observa é a relevância das relações sociais para ascensão profissional, pois a 

escolha dos discentes e da maioria dos docentes pelo curso de Contabilidade, conforme já 

discutido, foi em razão da alta empregabilidade proporcionada. 
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A doxa de melhoria de vida, a partir da formação contábil, aliada a relações sociais 

que possuem a mesma crença, relacionada à Illusio de que vale a pena abrir mão das 

profissões almejadas (engenharia, medicina veterinária, letras, direito, jornalismo, arquitetura) 

para jogar o jogo de trabalhar durante o dia para manter-se nos estudos como estratégia para 

ascensão social, empregabilidade e o consequente aumento do CE que o curso proporciona, 

torna-se uma estratégia viável pelos agentes de classes com menor volume de capital, dada a 

possibilidade de acréscimo de CE e cultural, até mesmo social, que possibilitam a ascensão 

social no curso. A reinterpretação da realidade dos discentes, segundo os modelos da classe 

intelectual a que aspiram, e a identificação com seus professores ou outros profissionais bem-

sucedidos da área fazem parte da doxa e Illusio do jogo. Contudo, cabe mencionar que, para 

que a ascensão social ocorra, faz-se necessário o aumento do volume global de capital, que é 

condição essencial para que ocorra a “distinção”, o que engloba o controle sobre o 

conhecimento, que é valorizado, sancionado e recompensado no campo estudado, apresentado 

como o conhecimento prático na área (que cria uma espécie de CC próprio), aliada a boas 

relações sociais. 

Isto é dito em função do histórico dos docentes que atingiram ascensão social (Doc2, 

Doc3, Doc4, Doc5 e Doc6) e que, anteriormente, tinham um habitus e ethos de origem 

desprovidos ou com baixo volume global de capital.  Estes agentes obtiveram, nas lutas do 

campo universitário, essa distinção: composta pelo aumento no volume de capital social, 

econômico e cultural próprios do campo, tornando-os transfuge, ou traidores, de suas origens 

de classe. Isso não é uma regra, ou seja, não vale para todos aqueles agentes que possuem a 

mesma origem de classe e o mesmo volume de capital global, são casos de exceção à regra, 

pois é o conjunto do aumento de volume de capital global (a somatória de todos os tipos de 

capitais, acrescidos do capital do próprio campo) que possibilitam a melhoria de vida e 

ascensão social. Cabe mencionar que essa distinção, apesar de um habitus modificado em 

razão das novas estruturas objetivas, ainda apresentará resquícios do habitus ou socialização 

primária, como apresentado nos relatos dos Docentes Doc2, Doc3 e Doc5:  

 

[...] conversamos bastante porque temos negócios em comum, nós dois temos propriedade 

rural [...] militando muito na área de sindicalismo da contabilidade [itálico nosso] (Doc2). 

     Para um futuro próximo são perspectivas familiares, não são mais tão profissionais, então 

de ter outro filho, cuidar da minha casa, continuar trabalhando [itálico nosso] (Doc3). 

      [...] eu gostaria de constituir uma família, gostaria de engravidar, gostaria de ter filhos, 

tinha uma vontade de ter dois, três filhos... eu gostaria de ter três filhos, gostaria de casar e ter 

filhos [itálico nosso] (Doc5). 
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Apenas a título de exemplo sobre como o habitus primário integra a formação e a 

reformulação de habitus posteriores, o transfuge traz, juntamente com sua distinção, 

características que remontam ao ethos ou afeto por suas origens, o Docente Doc2, agora 

proprietário rural (remontando a sua origem), e as Docentes Doc3 e Doc5 que tiveram uma 

socialização voltada à formação familiar, próprias da violência simbólica direcionada às 

mulheres, remontam seus desejos a vontade de ter filhos, de cuidarem de suas casas. Em 

relação aos Docentes Doc2, Doc3, Doc4, Doc5 e Doc6, cabe mencionar o papel essencial do 

capital social próprio em sua trajetória de distinção, seja na mobilização de capitais 

econômicos e culturais, bem como CE na mobilização dos demais capitais, como apresentado 

nas figuras 25 e 26 que possibilitam uma melhor discussão sobre o assunto: 
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Figura 25 - Docentes: Formas de Poder: Capital Econômico - Capital Econômico na 

mobilização de Capital Social e Capital Social na Mobilização de Capital Econômico 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 26 - Discentes: Formas de Poder: Capital Econômico - Capital Econômico na 

mobilização de Capital Social e Capital Social na Mobilização de Capital Econômico 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Para compreensão da acumulação de capitais sociais na mobilização de CE e do CE na 

mobilização de capitais sociais, questionou-se sobre a trajetória profissional dos docentes e 

discentes, o recebimento de auxílio financeiro nos estudos ou capacitações que favorecem a 

acumulação de capitais culturais. 

A trajetória profissional dos docentes, em geral, foi repleta de auxílio proveniente do 

capital social dos pais ou do próprio docente, envolvendo, também, em alguns casos, o CE 

acumulado pelos pais. A Docente Doc1, por exemplo, relata que começou trabalhar aos onze 

anos, na boutique da cunhada em contraturno escolar como vendedora, após isso, relata ter ido 
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ajudar a mãe na loja, e, aos dezessete anos, trabalhou por três meses em uma empresa de 

turismo, momento em que o pai, em contato com um amigo, possibilitou sua entrada no 

financeiro de uma empresa que tinha várias filiais. Após iniciar o curso de Contabilidade, foi 

trabalhar como estagiária em um banco e, posteriormente, na empresa do irmão, auxiliando no 

caixa, saindo de lá para trabalhar em um escritório pequeno de contabilidade. Este último 

possibilitou experiências para saída desse escritório para fazer a contabilidade das empresas 

de uma amiga, ascendendo profissionalmente com atividades em uma cooperativa, seguindo 

da possibilidade de trabalhar em uma multinacional de rodovias, principiando as atividades 

com a docência nesta mesma época. 

Sobre ter saído da empresa do irmão para ir para o escritório de contabilidade, relata: 

 

Consegui um emprego bem bacana que eu tinha um salário muito bom para fazer estágio, e 

quando eu terminei a faculdade e terminou o estágio eu fui trabalhar em um escritório na 

empresa do meu irmão, como caixa, e eu ganhava também, um salário semelhante ao estágio 

do banco. Após um tempo desisti dessa atividade para executar atividade no escritório de 

contabilidade do qual eu ganhava um salário mínimo. Era menos que no posto de 

combustível... Isso foi, digamos... um custo de oportunidade, fui lá para aprender mesmo, teria 

ido até de graça se fosse o caso. Trabalhei lá por um bom tempo, até uma amiga me convidar 

para fazer a contabilidade das lojas dela [itálicos nossos] (Doc1). 

 

Quando questionada sobre a entrada no mercado de trabalho ter sido por vontade ou 

necessidade, obteve-se a seguinte resposta: “[...] por vontade, eu penso que a gente ficava em 

casa ociosa, minha mãe e meu pai não gostavam [itálico nosso]” (Doc1). Além disso, relata 

que os pais auxiliaram financeiramente durante todo o período de estudos e viajou para 

estudar e fazer o mestrado e o doutorado. 

Realidade semelhante encontra-se no relato do docente Doc7 sobre sua trajetória 

profissional: 

 

O primeiro emprego que eu tive, eu trabalhei só três meses, eu tinha 16 ou 17 anos e foi assim: 

“eu vou trabalhar!” [...] depois entrei no banco, meu vizinho era gerente do banco [...] teve a 

crise dos bancos eu fui mandado embora, e no mesmo dia encontrei um colega e falou assim: 

“na [...] estão precisando de funcionário [...] no outro dia fui admitido fiquei dois anos e saiu a 

oportunidade de abrir a empresa, fiquei cinco anos com a empresa e depois comecei a dar aula 

[...] teve uma época que eu tinha umas quinze, vinte empresas, que eu fazia paralelamente, 

tudo de amigos. Por vontade, necessidade eu nunca tive [...] fazer alguma coisa não ficar só 

ocioso [itálico nosso] (Doc7). 

 

Rumando para o fechamento do raciocínio apresentado, segue o relato da Acadêmica 

Ac3: 
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Eu trabalhei com minha mãe e pude perceber essa diferença, comigo que não trabalhava na 

área para meus colegas aqui da faculdade que trabalhavam na área, então percebi que 

precisava de um estágio para aprender. Eu concorri a um estágio e fui, mas não foi muito bom 

para mim, eu fiquei quatro meses, eu era uma empresa familiar e eu era a única pessoa que não 

era da família,  todos me olhavam torto e falavam de mim [...] comecei a ficar muito 

estressada e um pouco neurótica [...] meu pai sempre falou “saia desse escritório”, e como 

minha tia sempre falou que tinha um amigo dela que tinha um escritório, meu pai insistiu para 

que eu fosse lá, mas eu sempre fui deixando, até o dia que ele me pegou no braço e levou em 

um escritório de um amigo e me colocou na sala com o amigo dele e ele me contratou, ai meu 

pai olhou para mim e disse que agora eu era obrigada a pedir demissão. Nesse escritório que 

eu trabalho hoje eu fui a primeira estagiária [...] no começo eu me sentia meio estranha, 

porque eu pensei que estava lá por favor [...]. Por vontade, eu sempre fui tanto independente 

[...] comecei a trabalhar com a minha mãe, por ser o lugar mais fácil que eu achei, depois eu 

mudei para o escritório pois precisava de conhecimento, aprender a prática. Todos os sábados, 

que eu não tinha aula, eu ajudava com coisas pequenas [...] isso com 12 anos, e ela [a mãe] 

me contratou efetivamente e me dava salário com dezesseis anos [itálicos nossos] (Ac3). 

 

Além disso, a Acadêmica Ac3 almeja cursar mestrado e doutorado, bem como fazer 

intercâmbio ainda na graduação, objetivando alcançar a carreira docente. 

Tais relatos foram expostos praticamente na íntegra, com vistas a explanar a principal 

tese de Bourdieu e que, embora pareça redundante, é a lógica principal que move a prática dos 

agentes. Como já observado, esses três agentes, apesar de histórias aparentemente distintas 

(objetivamente) e de um lapso temporal de mais de trinta anos, apresentam algo que os leva a 

agir a partir de um padrão: a origem social com a presença de maior volume de capital global 

se comparado aos demais agentes que integram o estudo. Observe-se que a palavra “ocioso” 

aparece nítida ou implicitamente nos três relatos como motivo para entrada no mercado de 

trabalho. Além disso, a presença de relações sociais influentes é uma característica forte nos 

três relatos no que tange à acumulação de CE, seja por trabalhar em razão de convite da 

cunhada, do irmão do amigo dos pais ou dos vizinhos. Longe da necessidade de subsistência 

como motor propulsor de sua tomada de decisões, a lógica da prática dos agentes torna 

possível a execução de planos para intercâmbio profissional, cursar mestrado ou doutorado no 

exterior, o que contribui para o mantimento da posição social já alcançada e ascensão social. 

Esta realidade não se faz presente nos relatos dos acadêmicos com menor volume de 

capital global, embora as relações sociais influentes se façam presentes em muitos dos 

históricos, em sua maioria, advindos da socialização na faculdade ou durante sua juventude, 

como é o caso dos Acadêmicos Ac1, Ac4, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8 e Ac9, a doxa adjacente à 

melhoria de vida como consequência da formação na área contábil torna-se presente, pois, 

embora não possibilite necessariamente ascensão social, possibilita, sem dúvidas, o aumento 

do capital global dos acadêmicos. Essa realidade é semelhante na vida dos docentes 

transfugeres Doc2, Doc4 e Doc5 que alcançaram a posse do seu CC institucionalizado (o 
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diploma de bacharelado) ainda na época em que a inflação de diplomas não era presente com 

tamanha intensidade (Bourdieu & Passeron, 2014). Assim, há uma maior ascensão social 

adjacente em virtude da profissão, aspecto que se torna mais um dificultador na realidade dos 

discentes das gerações atuais, em razão do aumento da ideologia meritocrática e, 

consequentemente, do processo de seleção próprio do sistema educacional na reprodução das 

desigualdades.  

A trajetória profissional dos acadêmicos de Ciências Contábeis possibilitou melhoria 

no volume do seu capital global, embora, conforme mencionado, a possibilidade de sua 

distinção (ou o que os torna transfugeres de suas origens de classe) fica limitada à soma ou ao 

aumento de todos os capitais possíveis (capital social + CC + CE + capital simbólico + CC 

próprio do campo), aliada, ainda, à superação da inflação de diplomas próprias do sistema 

educacional vigente. 

O docente Doc2, em sua trajetória profissional, iniciada aos quatorze anos, recebeu 

auxílio com indicações para entrada em empresas ou ascensão profissional dos docentes do 

curso e auxílio financeiro do banco para ajudar a custear os anos iniciais da faculdade, 

posteriormente, entrou na área contábil em construtoras e, com a criação do próprio escritório, 

tornou-se perito via indicação de um ex-professor. Tornou-se diretor de sindicato, a partir do 

capital social acumulado, e, por influência de outro ex-professor da Universidade, seguiu 

carreira docente (Doc2). 

 Na trajetória profissional da Docente Doc3, a influência de relações sociais foi com 

menor intensidade no inicío da sua carreira, pois, com dezesses anos, via núcleo de empresas, 

iniciou em seu primeiro emprego formal e conheceu o contador da empresa, seu ex-professor 

que indicou a seguir com o curso. Conheceu um colega de trabalho que a indicou para outro 

emprego que possibilitou ascensão na área contábil e, na época do mestrado, recebeu 

indicação de seu professor para trabalhar com docência.  

O Docente Doc4, com a idade de dezoito anos, trabalhou como serviços gerais em 

uma cooperativa e, após iniciar o curso, foi promovido para a área contábil, sendo indicado 

como professor por um amigo da graduação. A Docente Doc5 recebeu auxílio de um 

empregador para fazer cursinho para entrar na universidade, trabalhava na época como 

serviços gerais, depois, foi para área contábil da empresa, começou a trabalhar como auxiliar 

contábil em uma cooperativa, onde foi promovida à auditora e foi convidada à docência por 

um ex-professor da universidade principiando sua trajetória profissional com quinze anos em 

média. 
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A Docente Doc6, com dezesseis anos, entrou em uma empresa de cobrança via 

agência de estágio, posteriormente se dirigindo a uma autarquia, onde a funcionária que era 

vizinha a contratou, foi indicada por um ex-professor da universidade para um escritório de 

Contabilidade, e, por influência de outro professor da graduação, entrou na atividade docente. 

O docente Doc7 começou a trabalhar com dezesseis anos no banco em que o vizinho era 

gerente, foi para área de RH de uma empresa por indicação de um conhecido, fazia 

contabilidade de empresas de amigos, iniciou a docência por influência da esposa que já era 

docente, tornou-se perito. 

Na trajetória dos docentes de contabilidade, um ponto relevante a se destacar foi a 

influência de professores da Universidade, tanto para inserção na área contábil quanto para 

ascensão profissional. Outro ponto relevante é que as trajetórias com maior ascensão de CC, 

ou até mesmo econômico, deram-se em razão de indicações e auxílio principalmente de 

professores ou amigos. Ainda, aqueles docentes que possuíam um maior volume de capital 

social (Doc1, Doc2, Doc5 e Doc7) tiveram uma ascensão profissional mais rica em CC 

próprio do campo (como a inserção na carreira de perícia, contabilidade da empresa de 

amigos, ou, ainda, em empresas com altos cargos, como diretoria ou auditoria), do que, por 

exemplo, se comparado à trajetória dos Docentes Doc3, Doc4 e Doc6 que principiaram sua 

carreira profissional por agência de emprego ou em cargos que não exigem qualificação e 

passaram a crescer profissionalmente em razão da entrada no curso.  

Os discentes de Ciências Contábeis possuem trajetória semelhante em relação à posse 

de capital social e maior aquisição de CC próprio do campo, se comparado àqueles que 

tiveram ascensão profissional em razão da entrada no curso. 

O Acadêmico Ac1 iniciou sua trajetória profissional com doze anos de idade, 

entregando panfleto e, por meio de um curso de informática realizado na adolescência, foi 

convidado para auxiliar como professor de informática. Trabalhou em uma gráfica e, 

posteriormente, na movimentação de estoque de uma empresa. Ao iniciar o curso de Ciências 

Contábeis por intermédio de uma agência mediadora, trabalhou com estágio no caixa de uma 

empresa, onde ficou quatro meses, até o momento da entrevista para a pesquisa, estava 

desempregado. A Acadêmica Ac2, com dezoito anos, após iniciar a faculdade, entrou como 

jovem aprendiz da área contábil na mesma empresa onde o padrasto trabalha. O Acadêmico 

Ac4 começou a trabalhar com treze anos em um abatedouro do amigo do pai e, após iniciar o 

curso Técnico em Contabilidade, estagiou em um hospital, onde conheceu uma colega de 

trabalho que o indicou para trabalhar na empresa do esposo dela. Posteriormente, por 

influências partidárias, foi convidado para atuar em uma secretaria de um prefeito da cidade, 
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e, após conhecer a esposa no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), passou 

a atuar em diversos setores do movimento até idealizar e criar a cooperativa de pequenos 

produtores rurais. 

O Acadêmico Ac5, antes de iniciar o curso de contabilidade, com dezessete anos em 

média, atuou como garçom de pizzarias, empacotador de atacado e, uma semana após 

começar o curso de Ciências Contábeis, iniciou estágio em escritório de contabilidade, 

seguindo como funcionário efetivo da contabilidade de um mercado, por indicação de um 

colega da faculdade; e de uma cooperativa de crédito por indicação dos amigos do grupo de 

jovens da igreja. O Acadêmico Ac6 iniciou sua atividade profissional na lavoura e teve 

auxílio de uma amiga para iniciar um estágio no serviço administrativo de uma universidade, 

e, posteriormente, de um professor da faculdade proprietário de escritório para entrar na 

atividade contábil, na época atuava como técnico contábil na prefeitura da cidade. Por 

intermédio do escritório do professor, foi contratado para atuar em uma cooperativa, 

aumentando, consequentemente, sua experiência prática, até o momento em que assumiu o 

concurso público de nível médio de uma universidade estadual. 

O Acadêmico Ac7 iniciou sua trajetória profissional trabalhando como pintor, depois 

como garçom e ficou um tempo desempregado, decidiu “mudar de vida” e já tinha o curso 

Técnico em Contabilidade, entrou no curso superior e começou com estágio no escritório de 

contabilidade, local em que ficou por pouco tempo. Posteriormente, a irmã, que tinha um 

amigo que trabalhava em escritório, o indicou, e, após trabalhar no financeiro de outra 

empresa, fez um curso de revisão de contratos, passando trabalhar com perícia, juntamente 

com um amigo. A Acadêmica Ac8 iniciou suas atividades profissionais após a entrada na 

universidade, com dezessete anos, e começou o curso de Contabilidade. Atuou como 

estagiária em um escritório de contabilidade, saiu em razão de ter sido indicada para trabalhar 

com estágio na empresa onde o tio trabalhava, onde ficou até o vencimento do contrato. Uma 

amiga da universidade a indicou para trabalhar em um escritório de Contabilidade. 

A Acadêmica Ac9 iniciou suas atividades profissionais em uma empresa de atividades 

agrícolas com quatorze anos, auxiliando no escritório, quando começou a cursar 

contabilidade. Por indicação de um amigo, entrou em um escritório de contabilidade e saiu 

por ter passado em um concurso para professora municipal de Centro de Educação Infantil. 

Pode-se observar que os capitais sociais na mobilização de capital econômico 

facilitam a ascensão social dos agentes, pois, conforme observado na trajetória dos docentes, a 

grande influência no crescimento profissional, deu-se pela ajuda de ex-professores da 

Universidade ou de Colegas de Curso. Aspecto não observado na trajetória universitária dos 



206 

 

 

Acadêmicos (Ac1, Ac2, Ac4, Ac5, Ac7, Ac8 e Ac9) em que as influências sociais são, 

principalmente, de familiares, e, esporadicamente, de amigos do curso (Ac5, Ac8 e Ac9). 

Nesse sentido, fazem-se presente algumas inquietações sobre os motivos pelos quais os 

docentes do curso apresentam pouca ou nenhuma influência na trajetória profissional destes 

acadêmicos, uma vez que a ajuda dos docentes em sua trajetória foi um aspecto essencial para 

sua inserção e ascensão no mercado de trabalho. Seria em razão do baixo CC e econômico 

que os acadêmicos possuem? Seria em decorrência da inflação de diplomas? 

A partir dos achados do estudo é possível inferir apenas que todos os docentes, quando 

discentes, em razão de seu habitus totalmente alinhado com a lógica e a doxa do campo, 

receberam auxílio de seus professores, como na trajetória dos Docentes (Doc2, Doc6 e Doc7). 

No caso dos Docentes Doc3 e Doc5, somente após o processo de inculcação realizado no 

campo e a consequente incorporação do habitus, é que foram auxiliados profissionalmente por 

professores. A Docente Doc3 relatou que, no mestrado, recebeu auxílio de um professor para 

adentrar para a docência. E no caso da docente Doc5, que, após trabalhar como auditora, foi 

indicada para a docência por um ex-professor. Este aspecto não foi notado na trajetória 

relatada pelo Docente Doc4, que recebeu auxílio de amigos. 

Os efeitos da meritocracia, neste caso, agem como uma doxa na atuação docente, pois, 

no relato de todos os docentes que receberam auxílio de professores, sempre se destacaram 

por algum motivo meritocrático - dava um show na HP (Doc2); apresentava os seminários 

muito bem no mestrado, era muito elogiada (Doc3) por causa da auditoria, que é tida como 

uma profissão bem-sucedida foi convidada para dar aula (Doc5); ser uma boa aluna, que tinha 

as características necessárias para ser indicada para trabalhar no escritório (Doc6). 

Levando em consideração que se tratam de acadêmicos com um habitus moldado para 

soluções rápidas com pouca reflexão, em razão de sua origem social com baixo volume de 

capitais, e que, em razão do baixo acompanhamento escolar durante a infância e adolescência, 

do baixo nível cultural no que tange aos apectos da arte e literatura erudita,  que geraram 

práticas e ações que carregam traços (hexis) advindos de restrições econômicas e da 

desigualdade social, levando-os à disposição para o abandono escolar, como as características 

presentes no relato dos discentes (Ac1, Ac2, Ac4, Ac5, Ac7, Ac8 e Ac9); considerando ainda, 

que tais características, dificultam a atuação desses acadêmicos em sala, impossibilitando, sob 

a característica dissimulada de desmotivação, que estes “brilhem” como diferentes, como 

bons alunos, como dedicados, ou mais bem dotados, resta afirmar que é o ethos de classe que 

os torna inaptos ou não merecedores do prêmio da meritocracia, tampouco de serem vistos, 

dada a presença de certa dessintonia do seu habitus com o campo universitário. 
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Dessa forma, tendo em vista que são detentores de um baixo volume de capital social, 

econômico e, principalmente, social, suas trajetórias ficam à mercê da indicação de um amigo 

quando muito, ou, como no caso dos Acadêmicos Ac1 e Ac7, que chegaram aos trinta anos de 

idade com poucas perspectivas profissionais (Ac1) ou frustrados com a profissão (Ac7). 

Ressalte-se que os efeitos da meritocracia se tornam uma doxa na atuação docente em razão 

do próprio campo econômico e do próprio sistema educacional estimularem, sob estratégias 

diferenciadas, a ideologia meritocrática, aumentando ainda mais as desigualdades e a 

classificação escolar, tendo como consequência a reprodução do status quo. 

Apesar dos efeitos da meritocracia, é notável o quanto o curso de Ciências Contábeis 

possibilita um certo aumento de volume de capital global já na trajetória dos acadêmicos, que 

são a maioria filhos de produtores rurais, ou “operários” que iniciaram atividades com 

trabalhos mais braçais e que, após iniciarem o curso, já conseguiram entrar na área contábil ou 

áreas afins. Diferente do que se pensa, não é contradição tal afirmativa, pois, o que se ressalta, 

neste momento, é o aumento de volume de capital global advindo com a entrada no curso, e 

não a ascensão social, a qual os docentes vivenciaram em razão da posse de capital social e 

influência dos professores. 

A influência dos capitais sociais na ascensão social dos docentes agiu de maneira mais 

presente do que na trajetória dos discentes. Além disso, os docentes, todos eles sem exceção, 

obtiveram conhecimento prático na área contábil, aspecto que mencionam sem hesitar e com 

muitos detalhes. Além disso, a busca por CC dos docentes, daqueles anteriormente 

desprovidos de um bom volume de capital global, foi constante, aspecto que pode ser um fator 

de distinção para ascensão social e considerado essencial para o mantimento da posição social 

alcançada no caso dos docentes melhores providos de capital social, cultural e econômico. 

Outro ponto a ser mencionado é a relação entre habitus e campo que estavam em perfeita 

sintonia no caso dos docentes que ascenderam social e profissionalmente, notado pelas 

indicações e destaque dos docentes em sua trajetória universitária. 

É notável o quanto a presença de capitais sociais influentes facilitou a trajetória de 

ascensão social, ou melhoria no volume de capital global dos docentes e discentes que o 

possuem, aspecto que pode ser notado na diferença de trajetória relatada pelos Acadêmicos 

Ac1 Ac5, Ac7 e Ac8 que ainda encontram dificuldades para colocação efetiva no mercado de 

trabalho e tiveram uma trajetória com menores indicações. Ressalte-se que o Acadêmico Ac1 

tem 30 anos de idade, e cursa o segundo ano; o acadêmico Ac5, 22 anos de idade e cursa o 

quarto ano; o Acadêmico Ac7, 35 anos de idade e cursa o último ano; e a Acadêmica Ac8, 21 

anos cursa o quarto ano. Considerando-se a questão da idade, enfatiza-se ainda mais as 
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consequências advindas de um baixo volume de capital social dos Acadêmicos Ac1 e Ac7 que 

ainda buscam colocação efetiva no mercado, mesmo que tenham começado a trajetória 

profissional cedo, com doze e dezessete anos, respectivamente.  

A partir dos relatos, identifica-se a presença de um CC próprio do campo universitário 

na formação dos futuros contadores: o conhecimento técnico real (a prática), que, em virtude 

do elevado desejo de alcance, aliado ao elevado prestígio denotado a quem o possui, pode ser 

considerado também um capital simbólico, por ser causa de violência simbólica nas relações 

de poder do campo universitário. A discussão do conhecimento técnico (real) contábil, como 

capital simbólico, será abordado posteriormente, e os relatos abaixo possibilitam a 

compreensão deste como CC próprio do campo, apresentado pelas figuras 27 e 28: 
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Figura 27 - Docentes: Formas de Poder: Capital Econômico - Capital Econômico na 

mobilização de Capital Cultural e Capital Cultural na mobilização de Capital Econômico 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 28 - Discentes: Formas de Poder: Capital Econômico - Capital Econômico na 

mobilização de Capital Cultural e Capital Cultural na mobilização de Capital Econômico 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

A presença de CE na mobilização de CC e de CC na mobilização de CE faz-se 

presente na trajetória dos docentes e discentes do curso, contudo, é importante ressaltar que, 
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no caso dos docentes do curso, após a aquisição do diploma de bacharelado (CC 

institucionalizado) e o aumento do CE em virtude de crescimento profissional, que, como já 

salientado, deu-se principalmente em razão do volume de capital social presente, chega-se a 

um determinado momento em que os capitais culturais proporcionam acúmulo de CE, em 

uma relação em que o CE proporciona o acúmulo de capitais culturais. 

Os Docentes Doc1, Doc2, Doc3, Doc4 e Doc7 obtiveram aumento de seu CC e, 

consequentemente, aumento do CE, o que possibilitou viagens para cursar mestrado e 

doutorado no país (Doc1, Doc3, Doc4 e Doc7) e no exterior (Doc2), também viagens para 

apresentar trabalhos em congressos no exterior (Doc1, Doc2 e Doc7). Esse ganho em CC 

proporciona aumento do CE ou social, seja em razão de contato com pessoas que possuem o 

mesmo habitus e ideologias, seja por uma progressão profissional. No caso das docentes que 

ainda se encontram na luta e na estipulação de estratégias para crescimento no campo 

acadêmico, as viagens resumem-se a idas a congressos (Doc6) e a aperfeiçoamento técnico 

profissional (Doc5). 

Na trajetória dos acadêmicos não há relatos sobre viagens para aperfeiçoamento ou 

cursos, contudo, é possível observar que as estratégias dos agentes novamente relacionam-se 

ao volume de capital global adquirido: os Acadêmicos Ac1, Ac5, Ac7, Ac8, Ac9 relatam não 

ter viajado para aperfeiçoamento e suas estratégias pautam-se basicamente em atuar na área 

contábil e obter maior conhecimento da prática (Ac1, Ac7 e Ac8); terminar o curso de 

contabilidade e voltar para a cidade de origem em Santa Catarina para cursar outro curso 

(Ac2); terminar o curso, ficar um tempo sem estudar e escolher outra área para cursar, talvez 

Educação Física (Ac5); terminar a graduação e auxiliar a cooperativa de pequenos produtores 

do MST (Ac4); terminar o curso e fazer uma licenciatura, talvez em pedagogia (Ac9); 

aperfeiçoar o inglês, fazer intercâmbio na área contábil e mestrado ou doutorado no exterior 

(Ac3). 

Sobre ter que trabalhar durante o período dos estudos, novamente as estratégias dos 

agentes voltaram-se à busca pela perpetuação ou melhoria da posição social: Por exemplo, a 

Docente Doc1 relata que saiu da empresa do irmão para trabalhar em um escritório de 

contabilidade, onde ganhava menos e “isso foi, digamos... um custo de oportunidade, fui lá 

para aprender mesmo, teria ido até de graça se fosse o caso” (Doc1), relata, ainda, que não era 

difícil conciliar trabalho e estudos, o que a leva a não compreender essa queixa dos alunos 

hoje.  

O Docente Doc2 relata que, na época dos estudos, perdia muitas aulas em razão do 

serviço e que é “cruel, bastante cansativo” (Doc2) conciliar atividades profissionais com os 
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estudos. A Docente Doc3 explicita que “embora tenha sido cansativo, puxado, foi natural” 

(Doc3) conciliar as atividades de trabalho e estudo, pois conseguia aprender a prática que via 

em teoria na sala de aula. O Docente Doc4 relata que sua experiência em conciliar trabalho e 

estudos não foi muito boa em razão de trabalhar “como serviços gerais [...] tinha muita coisa 

em sala, que ficava em sala” (Doc4), pois percebia que, quem trabalhava na área desde o 

início do curso, tinha mais bagagem para prosseguir. A Docente Doc5 explicita que não 

achava difícil conciliar a rotina de trabalho e estudos, pois “difícil realmente era pagar, do que 

realmente estudar” (Doc5). 

A Docente Doc6 relata que trabalhou durante todo o período de estudos e que não é 

fácil conciliar as duas atividades, relata sobre a necessidade de ir para a faculdade direto do 

trabalho, de sair de casa antes das 7 da manhã e chegar próximo a meia-noite e que poderia ter 

se dedicado mais se não fosse o cansaço do cotidiano de trabalho e que, depois de tanto 

estudo e tanta dedicação, não se conforma “de estar ganhando tão pouco, precisa ter retorno 

desse investimento” (Doc6). O Docente Doc7, por sua vez, relata que “achava normal” ter que 

trabalhar e conciliar os estudos na época. 

Faz-se necessário observar que a questão econômica, o gasto econômico adjacente ao 

investimento em estudos, proporciona essa visão prática dos docentes, pois, enquanto a 

Docente Doc1 conciliava atividades profissionais com estudos em busca de acrescentar 

conhecimentos como “um custo de oportunidade”, e o Docente Doc7 achava normal conciliar 

as atividades (um habitus incorporado) pela mesma razão, os Docentes Doc3, Doc4 e Doc5 

enfatizam o investimento econômico feito, aliado à necessidade de subsistir e se manter a 

doxa adjacente a melhoria de vida pelo curso. Em todos os relatos cabe observar que o fato de 

conciliar atividades profissionais e acadêmicas faz parte a illusio do jogo de que vale a pena o 

sacríficio, tendo em vista a aquisição de conhecimento prático na área para o aumento do 

volume do capital global, como estratégia de se manter ou de ascender socialmente. 

Os discentes, por sua vez, relatam: “acho que todos precisam trabalhar para ter uma 

renda, no meu caso eu precisaria” (Ac1), e que, embora atualmente não esteja trabalhando, 

sua realidade de atividades profissionais melhoraram em razão da entrada no curso, pois, na 

época em que não era estágio, “meu trabalho era bem físico [...] então era muito mais 

estressante” (Ac1) e que é mais fácil conciliar atividades de escritório com estudos. A 

Acadêmica Ac2, que está no primeiro emprego, já atuando na área, relata que não está 

achando difícil, pois trabalha somente meio período. A Acadêmica Ac3 relata que, ao sentir a 

diferença entre os colegas que trabalhavam na área e ela, percebeu que “precisava de um 

estágio para aprender” (Ac3), mas que pretende, em breve, fazer intercâmbio na área. O 
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Acadêmico AC4 relata que na vida nada é fácil, mas que considera que a sua condição atual é 

mais favorável, pois não precisa bater cartão e suas atividades atuais possibilitarem 

flexibilidade para conciliar o trabalho e os estudos. O Acadêmico Ac5 tem opinião 

semelhante ao Acadêmico Ac1 e Ac4, pois, antes de trabalhar com estágio, a rotina tornava-se 

mais exaustiva. O Acadêmico Ac6 relata que hoje não é difícil conciliar as duas atividades, 

pois já possui conforto de um carro próprio, um emprego estável e que almeja somente o 

diploma do curso superior. 

O Acadêmico Ac7, por sua vez, detentor de uma trajetória de abandono escolar por 

privações econômicas, relata que, entre o compromisso do trabalho e do estudo, sempre 

priorizará os compromissos do trabalho e que, na prática, é isso que ocorre, pois “é onde eles 

dão o seu dinheiro para viver” (Doc7) e que, na época em que podia só estudar, conseguiu 

aproveitar melhor e aprender melhor, sentindo-se privilegiado em poder ter vivido isso, mas 

que não conseguiu colar grau “porque eu não pude pagar a orientação” (Doc7), levando-o 

novamente para a profissão de pintor. A Acadêmica Ac8 relata que “não consegue se dedicar 

totalmente nem ao curso nem ao trabalho” (Ac8) e a Acadêmica Ac9 relata que, na época em 

que estudava em uma universidade particular, era mais tranquilo, pois o nível de exigência era 

menor, sendo mais difícil conciliar trabalho e estudo agora que está na Universidade Partenon. 

É nítido que o fato de conciliar trabalho e estudo relaciona-se à realidade social dos 

agentes, pois o matimento das condições sociais de subsistência torna a carga de trabalho e 

estudos mais pesada para os agentes com baixo volume de capital global (Ac1, Ac2, Ac7, Ac8 

e Ac9). Contudo, há que se ressaltar que a melhoria na trajetória de vida dos agentes ocorre já 

na entrada do curso, fortalecendo a doxa da melhoria de vida, conforme os relatos dos 

Acadêmicos Ac1, Ac2, Ac4, Ac5, Ac6 e Ac7 que anteriormente trabalhavam em atividades 

braçais (Ac1, Ac5, Ac6 e Ac7) ou que, por meio do curso, já iniciaram as atividades 

profissionais atuando na área (Ac2 e Ac4). Ainda, aqueles que se dizem mais tranquilos em 

relação à necessidade de trabalhar e estudar atualmente (Ac1, Ac4, Ac5 e Ac6), pois 

conseguiram melhorar sua condição em razão da entrada no curso ou atuação na área contábil, 

aspecto notado na realidade de estudante dos Docentes (Doc2, Doc3, Doc4, Doc5 e Doc6). 

Em se tratando de uma illusio de que vale a pena trabalhar na área e estudar, tanto para 

aqueles detentores de maior volume de capital global quanto para aqueles com menor volume 

de capital, por ser uma estratégia para ascensão ou perpetuação social, o desejo da aquisição 

da prática está presente nos relatos dos discentes no que tange à explanação dos objetivos já 

alcançados ou almejados: 
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Para um futuro próximo espero atuar na área, por meio de estágio [...] posteriormente espero 

estar em um emprego literal, conciliando estudo e atuando na área, ou em áreas correlatas na 

contabilidade, porque eu não estou buscando um escritório. Eu busco mais atuação bancária 

ou na área financeira [itálicos nossos] (Ac1). 

      [...] eu quero estar formada, eu quero estar financeiramente estabilizada [itálico nosso] 

(Ac2). 

      [...] eu pretendo fazer a intercâmbio ligado a contabilidade [...] eu pretendo fazer mestrado 

e doutorado, não sei onde ainda, queria fazer um dois também no exterior (Ac3).  

Concluir a universidade e concluindo eu vou ter que tentar um CRC porque a ideia é que eu 

atue profissionalmente na contabilidade da cooperativa [itálico nosso] (Ac4). 

      [...] eu quero terminar logo essa faculdade, assim, só por terminar mesmo. Eu não 

pretendo trabalhar na área e eu quero ficar, um ano assim sem estudar, parar mesmo e ver se 

eu quero fazer publicidade e propaganda ou educação física [itálico nosso] (Ac5). 

     Eu quero ter o diploma de curso superior [itálico nosso] (Ac6)  

     E eu acho que faz parte do cara ser contador ir lá, e fazer apuração de resultados os 

lançamentos e tudo pelo menos por um tempo depois eu penso em dar aula também [itálico 

nosso] (Ac7).  

      [...] pretendo ser efetivada no escritório onde estou, conhecer mais as funções [...] quero 

aumentar mais meu conhecimento a respeito dessas duas áreas [...] eu vejo oportunidade de 

mercado, por que pouca gente gosta de trabalhar nessa área [itálico nosso] (Ac8).  

      [...] para o futuro próximo vou ver como vou na educação, se eu gostar da área eu pretendo 

cursar pedagogia ou alguma licenciatura, senão eu vou estudar para concurso [...] eu queria 

receita né, mas é algo bem complicado que exige muito tempo de estudo, então não sendo 

como contador, qualquer um como banco, caixa, INSS, que só exige a graduação [...] eu não 

me adaptei ao trabalho e a rotina de escritório, não acho que seja ideal para mim [itálicos 

nossos] (Ac9). 

 

Os Acadêmicos Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac7, Ac8 e Ac9 determinam suas 

estratégias futuras a partir da obtenção do diploma de bacharel em contabilidade, o que parece 

óbvio (ao se olhar pelas estruturas objetivas: cursou contabilidade, logo quer e almeja 

trabalhar em contabilidade). No entanto, ao se observar as estruturas subjetivas, é possível 

perceber o quanto a prática (real) da contabilidade torna-se essencial para o alcance do futuro 

almejado, dado que todos os docentes, transfugeres de suas origens sociais, sem exceção, 

tiveram a realidade prática em algum momento de suas vidas. E que a acadêmica Ac3, com 

maior volume de capital global, sentiu necessidade de conhecer dada “a diferença” sentida 

entre o que ela sabia e o que os colegas que já atuavam na área sabiam. Aqueles que ainda não 

trabalham na área almejam obter esse conhecimento (real) técnico (Ac1) e aqueles que já 

trabalham na área almejam aumentar conhecimentos técnicos (Ac2, Ac4, Ac7 e Ac8). 

As estratégias dos Acadêmicos Ac5, Ac6 e Ac9 diferem-se das anteriores, contudo, 

mesmo que enfatizando explicitamente que não desejam atuar na área, a chegada dos agentes 

a esta conclusão assemelha-se e relaciona-se ao mesmo tipo de capital almejado pelos 

discentes Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac7 e Ac8, a prática (real) técnica da área contábil, conforme 

os relatos: 
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[...] ser um curso gratuito e ser um curso que fosse necessário para eu subsistir sim, mas não 

realmente da afinidade profissional de eu querer [...] é uma área que tenho facilidade [itálico 

nosso] (Ac6). 

      [...] eu trabalhei algum tempo com escritório. Então eu senti bastante o acesso por trás das 

empresas, sei lá... acho que me desiludiu um pouco. Porque na faculdade é uma coisa...todo 

balanço fecha certinho... e a realidade não é tanto assim. Os empresários eles têm um contador 

porque precisam, porque é obrigado, porque se não, se não fosse obrigado, ninguém teria 

[itálico nosso] (Ac7). 

      [...] eu não me adaptei ao trabalho e a rotina de escritório, não acho que seja ideal para 

mim [itálico nosso] (Ac9). 

 

A pesquisa acaba de revelar uma doxa própria do jogo no campo universitário e dos 

discentes de Ciências Contábeis de que a formação contábil deles é voltada diretamente à 

atuação nos escritórios contábeis e, uma vez os Acadêmicos Ac6, Ac5 e Ac9 tenham 

vivenciado a realidade e não se adaptado, em virtude do seu habitus estar agindo, e da 

desconexão entre seu habitus e o campo, as estratégias voltam-se para a autoeliminação deste 

campo, levando-os a escolhas ajustadas à condição da qual ele é produto. A ausência de 

encaixe entre o habitus desses agentes e o campo, aliadas à ausência de compartilhamento da 

doxa do campo, significa a ausência de encaixe com a lógica do próprio campo, e retornando 

à metáfora do jogo de Bourdieu (1989), uma vez havendo essa desconexão a tendência é que 

os agentes se afastem do sistema, enxergando a atuação como “isso não é para mim”, 

favorecendo o ajustamento das chances objetivas, escolhendo o destino que é mais provável 

para eles. 

Ressalte-se que a doxa da melhoria de vida pelo curso deixou de agir nesses agentes, e 

a doxa de necessariamente sua atuação ser voltada a escritórios também, aspecto presente 

ainda nos acadêmicos que tornam a aquisição da prática (real) técnica parte do jogo e 

necessária para atingir os objetivos do jogo. 

Por essa razão, e em razão da prática contábil ser um capital essencial para ascensão 

social e profissional, pode-se considerar que a prática (real) da técnica contábil é uma forma 

de CC próprio do campo, além de ser também um capital almejado por muitos e objeto de 

violência simbólica no campo, aspecto que pode ser discutido a partir da apresentação da 

Figura 29: 
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Figura 29 – Docentes e Discentes: Formas de Poder: Capital Econômico - Capital Econômico 

na mobilização de Capital Simbólico e Capital Simbólico na mobilização de Capital 

Econômico 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Embora o aspecto investigado seja o CE na mobilização do capital simbólico e vice-

versa e, aparentemente, um seja consequência do outro ao considerar que estamos tratando de 

estudantes trabalhadores, é o volume global de capital, aliado ao habitus do agente, que 

determinam o nível de sucesso do aprendente no alcance desse CC próprio do campo (a 

prática real da técnica), considerado também um capital simbólico em virtude de ser objeto de 

disputas e de violência simbólica no campo universitário. Como visto, o conhecimento (real) 

técnico esteve presente na trajetória de todos os docentes, e torna-se objeto de lutas de todos 

os discentes. Em razão de esse conhecimento prático ser objeto de lutas, que gera benefícios 

para aqueles que o possuem (nem que seja o mero reconhecimento como entendedor da área, 

que não deixa de gerar um tipo de privilégio) e dada a necessidade dos docentes e discentes 

em reafirmarem e explicitarem com detalhes que a sua atuação técnica existe/ existiu, pode-se 

considerar que esse CC próprio do campo, o conhecimento técnico (real) da área contábil, é 

um capital simbólico. 

Alie-se o que já foi discutido aos relatos abaixo: 

 

Desisti da atividade [na empresa do irmão] para executar atividade no escritório de 

contabilidade do qual eu ganhava um salário mínimo, era menos que [na empresa do irmão]. 

Isso foi, digamos.... um custo de oportunidade, fui lá para aprender mesmo, teria ido até de 

graça, se fosse o caso [...] trabalhei por um bom tempo, até uma amiga me convidar para fazer 

a contabilidade das lojas dela [...] todo ano tinha um curso, porque eu trabalhava na área de 

legislação, e a cooperativa tem bastante tipo de tributação... diferimentos, suspensão, e 

substituição tributária, era muito complexo [...] hoje eu não compreendo essas coisas [itálicos 

nossos] (Doc1).  

     Na minha família sou o primeiro que fez um curso superior [...] [na graduação] eu era o 

único que usava [calculadora] HP (eu dava um show na HP) [...] a partir do momento que no 

banco eu já estava trabalhando com contabilidade [...] eu via muitos balanços e o pessoal não 

entendia nada [...] devo tudo que eu tenho, devo tudo a profissão de contabilidade [itálicos 

nossos] (Doc2).  

     Foi boa a experiência, eu vivia na prática [...] nos lugares onde eu trabalhei como 

contadora [...] o contador é um profissional muito requisitado [...] você tem que saber muita 

coisa diferente [...] e hoje pelo fato de ter uma titulação, isso é uma coisa boa [itálicos nossos] 

(Doc3). 

     Se eu tivesse desde o começo do curso trabalhado na área contábil iria assimilar muito mais 

aquele conteúdo, [...] a gente percebe que quem trabalha tinha muito mais bagagem [...] fazer 

um bom trabalho, e ser reconhecido por aquilo que você está desenvolvendo na área contábil, 

ensinando contabilidade [itálico nosso] (Doc4). 

     Sou grata às possibilidades que eu tive na vida, que foram muito mais em relação à 

contabilidade [do que ao outro curso que fez da área de humanas], pela contabilidade eu me 

tornei auditora da maior empresa [...] eu digo que uma das maiores do Paraná, por causa do 

curso [itálico nosso] (Doc6). 

     Os professores têm uma qualificação melhor do que as outras, os outros cursos oferecidos 

nas outras instituições (Doc7). 

     Eu ainda não vivi essa realidade, porque não cheguei atuar na contabilidade, mas tem 

alguns que já atuaram e falaram assim [...] teria que ter mais interação entre grupos, tem 
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panelinhas [...] começam a se isolar em grupos e tem pessoas que têm conhecimento na área, 

se reúne com quem tem conhecimento também [itálicos nossos] (Ac1). 

     O imposto de renda é algo que só o contador de fato sabe fazer [itálico nosso] (Ac2).  

     Eu pude perceber essa diferença, comigo que não trabalhava na área para meus colegas 

[...] eu concorri o estágio, mas não foi muito bom para mim [...] até o dia que ele [o pai] me 

pegou pelo braço e levou no escritório de um amigo [...] quando eu escolhi o curso [ouvi 

muitas coisas] como: “mas seus pais têm dinheiro porque não escolhe um curso melhor” “o 

que você vai fazer? Vai ficar trabalhando para os outros?” “por que não faz medicina?” [itálico 

nosso] (Ac3). 

     Eu espero viver numa sociedade onde as pessoas são mais iguais [...] eu fiz o técnico e a 

vida foi me dando trabalho na área de contabilidade, chegou em um nível que eu vi que eu 

precisava do curso universitário (Ac4). 

     Profissão de contador não é tão valorizada [...] a não ser que você seja, sei lá, um dono de 

escritório ou um auditor [...] quando você entra no curso de contabilidade e acaba dominando 

algumas técnicas [...] vai influenciando o pensamento e o jeito delas enxergarem o mundo 

através das opiniões que você tem [...] se você é pintor por exemplo, não importa sua opinião, 

quando você é contador, sim [...] isso é uma mudança que o curso trouxe [itálico nosso] 

(Ac7). 

     Contador ganha dinheiro sim, porque isso mede o status [...] por isso que o médico é tão 

visto socialmente [itálico nosso] (Ac8). 

 

Ressalte-se que, entre os dezesseis entrevistados, nenhum respondeu prontamente que 

a profissão de contador dá algum tipo de status ou prestígio. Os Docentes Doc3, Doc4 e Doc7 

relatam a relevância da titulação de doutor como responsável por status, e até mesmo o fato de 

ensinar contabilidade. A Docente Doc5 relata que a contabilidade é responsável por fazê-la se 

tornar a auditora de uma das maiores empresas, mas que a profissão contadora não traz status. 

O Acadêmico Ac5 relata que, antes de entrar na área, via os contadores de terno e gravata e 

acreditava que isso dava status, mas que hoje vê que isso não é verdade. O acadêmico Ac4 

ressalta que isso não é relevante, até pela ideologia de um habitus moldado a questões sociais, 

contudo, como diria Bourdieu, é o reconhecimento de ser o único contador da cooperativa, 

conhecedor da técnica, que proporcionará mantimento ou ascensão dessa instituição. Esse 

reconhecimento já é um ganho que possibilita o reconhecimento, o ganho de capital social, o 

aumento do CE, mas, principalmente, o capital simbólico do grupo social que pertence: “o ser 

contador da cooperativa” abre muitas possibilidades de ganhos simbólicos ou não imanentes a 

essa atuação. 

Uma das características do capital simbólico é a não afirmação de sua existência de 

maneira direta e explícita, aspecto notado nos relatos, já que, prontamente, ninguém afirma 

que o curso de contabilidade proporciona algum tipo de status ou prestígio. Contudo, 

conforme os relatos, a disputa por esse CC próprio do campo profissional e educacional da 

área contábil gera uma espécie de violência simbólica que diferencia os detentores daqueles 

que não possuem esse capital, conforme apontado pelos grifos dos relatos e conforme 
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apontado em relatório de observação participante, aspecto que será abordado novamente em 

momento oportuno. 

Os relatos que possibilitam a afirmativa de que o volume global de capital, o que 

engloba principalmente os capitais sociais e econômicos do agente que determinam o nível de 

sucesso no alcance desse CC próprio do campo e capital simbólico, refletem, por exemplo, no 

que foi exposto pela Docente Doc1 quanto à possibilidade de ganhar um salário menor para 

aprender, na realidade da Acadêmica Ac3 que, descontente no local onde trabalhava, teve a 

oportunidade de mudar para o escritório do amigo do pai. 

Essa realidade não é presente onde, mesmo que houvesse aquisição de CE por meio de 

capital simbólico (ou cultural próprio do campo), a necessidade de subsistência torna-se 

prioridade, como já discutido anteriormente sobre os acadêmicos necessitarem ajudar em 

casa, ou se manterem com os rendimentos do trabalho (Ac2, Ac5, Ac7, Ac8, Doc2, Doc3, 

Doc5 e Doc6), o que contribui, obviamente, para a dificuldade em conciliar o trabalho e o 

estudo. 

No caso principalmente dos docentes e de um acadêmico, observa-se a presença de 

ganho de capital simbólico em razão do CE alcançado ou existente, como no relato dos 

docentes Doc1 e Doc7 e do acadêmico Ac6, que, embora não se trate de ganho de capital 

simbólico próprio do campo, foi a acumulação do CC próprio do campo (a prática) + CC + 

capital social + CE que proporcionam o ganho de capitais simbólicos no envolvimento de 

atividades financeiras da igreja (Doc1 e Doc7), por exemplo, atuação em sindicatos e 

diretorias de clubes (Doc2) e auxílio a entidades de caridade, como APAE, por exemplo 

(Doc5). 

Como dito, na ótica bourdiana não há ação sem um ganho, e tais atuações, como já 

explicado no caso do Acadêmico Ac4, em relação ao reconhecimento por sua atuação em uma 

cooperativa de pequenos agricultores, sempre proporcionam aumento de alguma espécie de 

capital que possibilitam o mantimento ou a ascensão da posição social. 

A partir do exposto, torna-se relevante discutir sobre os tipos de capitais culturais que 

os agentes participantes da pesquisa possuem, para tanto, apresentam-se as Figuras 30 e 31: 
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Figura 30 – Docentes: Formas de Poder: Capital Cultural - Capital Cultural Incorporado 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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O estado incorporado do CC (crenças, preferências, gostos) corresponde ao traço ou à 

realização de teorias ou críticas do capital incoporado por meio de herança cultural: incentivo 

à leitura, a visitas a museus, a teatros ou a musicais. A ausência de CC familiar reflete na vida 

escolar dos filhos que não seria acompanhada de modo sistemático, nem haveria cobrança em 

relação ao sucesso escolar. Esperar-se ia que os filhos estudassem apenas o suficiente para se 

manterem ou se elevarem ligeiramente ao nível socioeconômico dos pais (Nogueira & 

Nogueira, 2002), como observado até aqui na trajetória escolar dos docentes e discentes de 

contabilidade.  

Na socialização da juventude e idade adulta, no campo universitário, principalmente, 

alguns docentes e discentes tiveram exposição prolongada a um habitus social especializado 

ao aprendizado de uma profissão ou ao que poderia se assemelhar ao aprendizado de um 

sacerdócio. O CC é adquirido no cultivo sistemático de uma sensibilidade, onde os princípios 

de seleção implícitos de um ambiente se traduzem, ao serem inculcados em bases ou 

princípios de consciência que se traduzem em propensões físicas e cognitivas expressas em 

disposições a ações de tipos particulares (Grenfell, 2018). 

Em se tratando da aquisição de crenças, preferências e gostos, aliadas a disposições 

para ações particulares e típicas desse habitus social especializado, questionou-se se os 

docentes acreditam que poderiam ter recebido uma melhor formação ou educação, as 

respostas obtidas foram principalmente em relação ao ensino univerisitário. 

A Docente Doc1 relata que sim, pois a universidade era iniciante e o foco era técnico, 

além de não existir toda a informação presente nos dias atuais, resposta que se assemelha ao 

exposto pelo Docente Doc7, que ressaltou a mesma fala. O Docente Doc2 acredita que não 

poderia ter recebido uma melhor formação e educação, pois recebeu o que estava na alçada da 

família na época, e que depois que se tornou independente, seguiu adiante. A Docente Doc3 

relata que sua trajetória universitária poderia ter sido melhor, em relação ao conhecimento da 

prática que, muitas vezes, faltava na realidade profissional, já que a universidade ensinou 

superficialmente. O Docente Doc4 relata que poderia ter se dedicado mais. A Docente Doc5 

relata que alguns professores deixaram a desejar no processo de sua formação, já que havia o 

interesse em aprender. A Docente Doc6 apresenta um relato semelhante, que, segundo ela, é 

perceptível quando o docente ama o que faz e se preocupa realmente com o aprendizado do 

aluno, e que alguns professores, durante a trajetória escolar e universitária, marcaram positiva 

ou negativamente, e que, nesse aspecto, poderia ser melhor a atenção do professor voltada ao 

aluno/acadêmico. 
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Os maiores desafios enfrentados pelos docentes do curso de Ciências Contábeis 

durante a formação em Ciências Contábeis foram principalmente relacionados ao fato de 

trabalhar durante o dia e estudar durante a noite (Doc1, Doc2 e Doc6), relacionadas à ausência 

de conhecimento em inglês, aspecto que poderia ter sido melhor tratado em sua trajetória 

escolar, principalmente para aqueles que estudaram somente em escola pública (Doc3 e 

Doc4). Além do fato de não trabalhar na área, o que dificultou o aprendizado (Doc5), sobre 

isso, a Docente Doc3 relata: “[fazíamos] coisas bem básicas e nós buscamos coisas práticas, 

eu não tive dificuldade no trabalho porque os empregos acabam te absorvendo, eles vão te 

ensinando e você aprendendo [...] a dificuldade da parte prática” (Doc3). E o Docente Doc7 

relata não ter tido nenhuma dificuldade. 

Com base na sua trajetória, algumas crenças foram formadas, as quais moldam o 

habitus dos acadêmicos que hoje são seus alunos, então, questionou-se quais são os desafios 

que os docentes elegem como principais na profissão contábil atualmente e, novamente, a 

questão prática foi apontada como principal aspecto. A Docente Doc1 relata que o principal 

desafio consiste em reverter a ideia de replicação na profissão do contador, pois os 

acadêmicos saem da universidade sem perspectiva de inovação para área; assim como 

apontado pelo Docente Doc2, que relata sobre a necessidade de resiliência por parte dos 

contadores em razão de mudança na profissão. A Docente Doc3 defende que o maior desafio 

é formar especialistas, já que a profissão contábil tem muitas áreas. O Docente Doc4 relata 

sobre a necessidade de tornar a contabilidade mais ética e acessível para a sociedade. A 

Docente Doc5 relata que o professor é tido como aquele que deveria entender de tudo e, por 

sentir falta de alguns conhecimentos práticos, desabafa: “a gente mal consegue dar conta do 

plano de ensino” (Doc5) quando explana sobre o dever de entender de tudo.  

A Docente Doc6 desabafa na mesma linha dos docentes Doc1 e Doc2 no que tange à 

quebra de paradigmas da profissão de contador “o fisco tenta impor que somos geradores de 

DARF [Documento de Arrecadação de Receitas Federais], nós não somos profissionais 

contábeis cientistas, somos meros funcionários do fisco” (Doc6) e o professor Doc7 ressalta 

ainda mais a importância da prática com a ligação do mercado de trabalho e ensino superior 

(Doc7). 

Se fôssemos abordar sobre uma epistemologia do ensino e da busca pela aprendizagem 

por parte dos discentes, poderíamos denominar de “epistemologia da prática”. A inserção do 

aprendente no mercado de trabalho é necessária e, ao se buscar uma determinada formação, 

torna-se uma consequência, a questão que fica é: onde está aquela criticidade do 

questionamento sobre a prática? E a crítica ao sistema imposto que nomina contadores como 
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profissionais executores e geradores de guias? E a reflexão crítica sobre os modelos de 

mensuração e apuração utilizados? 

Entendo ser isso que a Docente Doc6 explana quando menciona que não somos 

profissionais científicos e, ainda, quando a Docente Doc1 relata que os acadêmicos saem 

preparados para replicar. Essa crença da especialização e da formação estrita para o mercado 

(eis o motivo de o conhecimento prático ser objeto de violência simbólica) faz-se presente na 

explanação dos acadêmicos a partir desse habitus moldado, dessa visão da preparação para o 

mercado, e não o questionamento da prática, da ação, da profissão para o avanço das Ciências 

Contábeis, como Ciência propriamente dita. Ressalte-se que há somente um acadêmico com 

interesse em pesquisa. Mas esse é outro ponto que será abordado oportunamente.  

O curso de Ciências Contábeis foi, para a vida dos docentes, a base de sua profissão 

(Doc1, Doc2 e Doc7) que possibilitou o ganho de melhores salários e ascensão profissional 

(Doc2, Doc4 e Doc5), mas que o essencial para ter tido sucesso foi ter se inserido na prática 

(Doc3); foi a mudança de vida (Doc6). Além disso, cabe mencionar que todos os docentes, 

sem exceção, mencionaram como preferidas, na época de graduação, as disciplinas práticas e 

aplicadas como: Contabilidade Gerencial (Doc1); Finanças (Doc2 e Doc4); Controle 

Bancário, Contabilidade Comercial e Contabilidade Geral (Doc2, Doc3, Doc5 e Doc7) e não 

gostava da disciplina de Contabilidade Introdutória (Doc2); não gostava de tributária, por se 

tratar de uma disciplina de maior complexidade da área (Doc3). 

Ainda, cabe ressaltar que o gosto por determinada disciplina sempre foi relacionado à 

sua utilidade prática e à atitude de determinado professor, aspecto notado também no relato 

dos discentes, a associação da disciplina ou do gosto pela disciplina com atitudes dos 

docentes. Sob a ótica bourdiana, este aspecto pode estar relacionado ao habitus da infância, 

conforme discutido no item 4.1.1, sobre a prática de os acadêmicos identificarem-se com seus 

professores como forma de reafirmar a doxa do campo universitário concomitante à tentantiva 

de não deixar transparecer o seu ethos de classe. 

Para fechar o raciocínio sobre o capital incorporado dos docentes no que se refere ao 

gosto pela leitura, os Docentes Doc1, Doc2 e Doc5 relatam gostar de ler autores como: Paulo 

Coelho, Augusto Cury (Doc1); Literatura da área de comportamento e liderança (Doc2); 

literatura brasileira como Graciliano Ramos, José de Alencar, Machado de Assis (Doc5). Os 

Docentes Doc3 e Doc7 relatam que gostam de leitura estritamente técnica e de artigos; o 

Docente Doc4 relata que já leu Sidney Sheldon, mas que não tem hábito de leitura; e a 

Docente Doc6 relata que o problema com leitura se estende desde a infância, mas que lê 

sempre que necessário. 
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As figuras 31 e 32 apresentam os achados sobre o Capital Cultural Incorporado dos 

Discentes de Ciências Contábeis: 
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Figura 31 – Discentes: Formas de Poder: Capital Cultural - Capital Cultural Incorporado – 

(Parte I) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 32 – Discentes: Formas de Poder: Capital Cultural - Capital Cultural Incorporado – 

(Parte II) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação à crença sobre a necessidade de ter recebido uma melhor formação ou 

educação durante sua trajetória, os acadêmicos ressaltam, como os docentes, que sim, 

contudo, as suas justificativas apresentam um aspecto mencionado, e não discutido 

profundamente: as carências e deficiências do ensino público. Como já apresentado na 

mudança para uma escola pública e com um habitus próprio de estudantes provenientes de 

escolas particulares, a Docente Doc1 e a Acadêmica Ac3 relatam sobre a desorganização e a 

baixa frequência de atividades de cidadania nas escolas públicas, aspecto que fez com que 

seus pais retomassem o ensino em escola particular. A Docente Doc3 e a Acadêmica Ac8 

relatam que, ao comparar o ensino que tiveram com familiares que cursaram escolas 

particulares, é notável a diferença no que tange, por exemplo, ao aprendizado em línguas.  

Novamente, as deficiências do ensino público vêm à tona no relato dos discentes que, 

a partir da ótica bourdiana, proporcionam a compreensão das desigualdades escolares em 

razão da origem social dos agentes, pois os discentes que reclamam a ausência deste capital e 

direcionam às deficiências ao ensino público, tiveram em seu histórico o abandono (Ac5, Ac6 

e Ac7), a entrada no ensino superior via programas federais ou de preenchimento de vagas 

ociosas (Ac4, Ac5, Ac7 e Ac9), sua atuação no vestibular foi dificultada em razão da invasão 

de escolas ou de greves (Ac2), segue relatos: 
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Eu acredito que a formação que eu tive assim ela foi boa, poderia ter sido melhor, mas por 

circunstância do ensino público, eu acredito que foi um ensino de boa qualidade... Então eu 

estou satisfeito com o ensino que tive [itálico nosso] (Ac1).  

     Poderia porque no meu ensino médio eu lembro que em todos os anos teve greve parou 

dois ou três meses e a gente precisava estudar e o vestibular estava chegando e estava tudo 

parado [itálico nosso] (Ac2).  

     O ensino médio hoje público ele é muito deficitário [...] e eu acho que o nível universitário 

ele dá poucas perspectivas pra quem vem de um ensino público, [...] eu acho que o pouco que 

foi feito os últimos anos o SISU foram grandes conquistas mas acho que ainda é muito pouco 

[...] o ensino público ele é deficitário nesse ponto de incentivar as pessoas e de dar condições 

melhores e também de ter políticas de facilitar o acesso à universidade [itálicos nossos] (Ac4). 

      [...] eu culpo o sistema principalmente o colegial as séries iniciais, mas hoje eu identifico 

que havia uma falha, era um ensino... que termo vou usar: um ensino já superficial, não muito 

aprofundado [itálico nosso] (Ac6). 

     Era uma zona, a gente sofria bullying, apanhava, era horrível, era muito ruim e acho que 

eram muitos alunos em sala também, acho que isso também atrapalha [...] Nossa escola era um 

pouco longe e eu era uma criança para caminhar [...] faltava muito recurso [itálico nosso] 

(Ac7).  

     É hipocrisia dizer que não existe diferença entre a escola particular e escola pública. Claro 

que eu sinto diferença, por exemplo em relação a um primo meu que estudou toda vida em 

escola particular, por exemplo no ensino de línguas [itálico nosso] (Ac8).  

 

As deficiências da formação primária dos agentes possibilitam o surgimento de 

maiores dificuldades na trajetória universitária. Os principais desafios apontados pelos 

discentes durante sua trajetória no curso de Ciências Contábeis versam sobre as questões 

práticas, que, segundo eles, ainda é deficitária na universidade (Ac1 e Ac8); problemas de 

tempo para estudar com afinco as disciplinas, que acarretou reprovação ou desistência de 

disciplinas, aspecto mencionado pelos acadêmicos como problemas relacionados também à 

didática do professor (Ac2 e Ac7), conforme os relatos: 

 

[...] como a professora não sabia ensinar, ela só passava um trabalho e a gente tinha que 

estudar a partir do trabalho, foi uma coisa meio ruim porque eu não consegui entender muito 

bem sozinha e acabei reprovando, desisti na verdade, eu não fiz as últimas duas provas porque 

eu não estava conseguindo compreender [itálicos nossos] (Ac2).  

      [...] os professores são formados no curso, às vezes são excelentes técnicos, mas parece 

que a preocupação com a formação é muito pequena, então é aprender como ensinar, aprender 

como apresentar a matéria da forma didática [itálico nosso] (Ac7). 

 

Ainda, os desafios apontados pelos discentes foram: dificuldade de redação (Ac3); o 

fato de algumas disciplinas fugirem da realidade local, que deveria ser mais voltado aos 

pequenos negócios (Ac4); dificuldade na pesquisa científica, em razão da deficiência de 

leitura (Ac6).  O fato de residir em cidades distintas da universidade, sendo necessário o 

transporte de ônibus que levava, em média, quatro horas por dia (Ac9).  

As dificuldades apontadas novamente têm a raiz ao habitus na origem social dos 

acadêmicos, pois a questão da ausência de prática está ligada à doxa de melhoria de vida a 
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partir da formação na área contábil, e à necessidade de estudar e de obter conhecimento 

almejando colocação no mercado de trabalho, por questões de subsistência, como uma espécie 

de retorno do capital investido (o gasto financeiro imanente ao fato de ter cursado um curso 

superior). As dificuldades inerentes à reprovação ou abandono de disciplinas já estava 

presente na realidade do Acadêmico Ac7 que, por questões financeiras, não conseguiu 

concluir a primeira graduação e que, segundo ele, novamente por questões financeiras 

(necessidade de trabalhar, viajar, acarretando ausências durante as aulas) acabou com 

dependência em três disciplinas. A Acadêmica Ac2, considerando-se a forte influência do 

professor de matemática do ensino médio, e o fato de ter abandonado/reprovado na disciplina 

de matemática financeira, pode estar ligada ao Conatus de que se sairia bem na disciplina de 

matemática financeira na Universidade, contudo, a estratégia não foi válida, tendo em vista a 

maneira diferente de a docente ensinar, levando-a a não compreender a disciplina e, 

consequentemente, à desistência/reprovação. 

Pode parecer balela o que foi dito recentemente em relação à Acadêmica Ac2, 

contudo, ao observar seu histórico de admiração pelo professor de matemática, que também é 

uma relação social influente em sua vida, dado seu desejo explícito em cursar matemática, e a 

infeliz consequência de sua reprova na disciplina de matemática financeira da Universidade, 

tem, sim, uma ligação com a formação de um habitus voltado à prática de identificação com 

seus professores, e tem como uma das razões o baixo acompanhamento escolar durante a 

socialização primária, que gerou uma forma de amor fati, em relação à sua facilidade com a 

matemática. Ao notar um efeito de histerese (a desconexão entre seu habitus e o campo), 

aliada ao sistema de ensino como instância de seleção, a acadêmica se afastou por não se 

sentir “em casa” com os princípios e práticas subjacentes da docente que lecionava a 

disciplina que, por sinal, distinguia-se da forma de ensinar do seu docente “modelo”. 

Quando questionados sobre os desafios da profissão contábil, nota-se a reprodução do 

discurso próprio do campo educacional dos docentes em várias falas dos discentes, por 

exemplo: o Acadêmico Ac1 relata que os principais desafios consistem na conciliação da 

profissão com o avanço tecnológico (ouviu em uma palestra); A Acadêmica Ac2 relata sobre 

a necessidade de inovar o trabalho do contador que está sendo substituído por máquinas 

(relata que uma professora disse isso); A Acadêmica Ac3 expõe que o escritório não valoriza 

o funcionário e, no caso de ter o próprio escritório, por gostar das coisas sempre certas, não se 

adaptaria (observe-se o habitus próprio de um maior volume de capital global agindo); o 

Acadêmico Ac5 relata que o desafio consiste em sair da ideia retrógrada de que o contador 

deve atuar somente na área fiscal, avançar no sentido de gerenciamento de negócios, os 
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pequenos negócios da região (Ac4), abordagem semelhante à exposta pelos Docentes Doc2 e 

Doc6. 

O Acadêmico Ac6 relata que a atualização constante é o principal desafio da profissão 

hoje, tendo em vista as inúmeras mudanças na área aliada à informatização dos processos; o 

Acadêmico Ac7 relata, na mesma linha do Acadêmico Ac3 e do Acadêmico Ac6, em relação 

à complexidade da legislação, a necessidade de atualização e a baixa valorização do 

profissional, que segue uma linha semelhante à do exposto pelos Docentes Doc1 (que 

menciona a baixa remuneração), Doc2 e Doc2 que mencionam sobre o contador ser visto 

como profissional do fisco. As Acadêmicas Ac8 e Ac9 compartilham de visão semelhante 

quando expõem sua opinião em linha semelhante à dos Acadêmicos Ac3, Ac4 e Ac6 no que 

se refere à necessidade de mudança de paradigmas sobre a profissão ser voltada somente para 

atendimento do fisco e a necessidade de valorização da classe com melhores salários. O 

Acadêmico Ac5 segue linha semelhante à do Docente Doc4 que relata sobre a ética na 

atuação contábil, sendo o principal desafio da profissão a “falta de ética e de compromisso do 

contador com ele mesmo, porque quem grita mais alto o menor preço tem mais cliente” 

(Ac5). 

A crença de necessidade de inovação e resiliência expostos pelos Docentes Doc1 e 

Doc2 e a ética exposta pelo Docente Doc4 possa, talvez, servir de auxílio para superação dos 

desafios apontados, contudo, há que se ressaltar uma baixa atuação do conselho da classe e 

dos sindicatos locais para mudança deste cenário, aspecto mencionado também pelo Docente 

Doc2, Acadêmicos Ac5 e Ac7, assunto que será abordado em momento oportuno. 

Sobre a relevância do curso de Ciências Contábeis na vida dos acadêmicos, todos 

relacionam, assim como os docentes, a possibilidade profissional adjacente: “um fator 

decisório para a carreira futura, algo que me mudou bastante para melhor e me fez ser uma 

pessoa melhor” (Ac1). A Acadêmica Ac2 explica: “está sendo minha profissão no momento, 

algo muito bom, eu estou aprendendo muitas coisas” (Ac2). A Acadêmica Ac3 justifica como 

sendo um curso que ela sempre quis, por gostar de organizar empresas, mas não conhecia. O 

Acadêmico Ac4 relata que é a sua redenção, aliada à ideia de se profissionalizar para ajudar 

outras pessoas. O Acadêmico Ac5 relata que é algo que está levando, mas que não gosta e não 

pretende atuar na área. O Acadêmico Ac6 relata que é o curso que dará o seu diploma, mas 

que, por outro lado, é o que o formou como profissional. O Acadêmico Ac7 relata sua 

frustração: “muito compromisso, muita responsabilidade, prazo muito apertado, muita 

cobrança e pouco prazer de atuar, pelo menos por enquanto”, semelhante à realidade da 

Acadêmica Ac9 que relata que, no quarto ano do curso, começou a se desiludir com a 
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profissão e com o que achava que seria o curso. A Acadêmica Ac8 relata como uma 

oportunidade de crescimento profissional. 

Observa-se uma maior frequência de frustração no que se refere às expectivativas 

sobre o curso, se comparado à realidade dos professores que já estão colocados 

profissionalmente e já alcançaram o sonhado “sucesso” profissional. Aqueles acadêmicos que 

mantém a illusio de que vale a pena cursar o curso, e, portanto, a sua doxa melhor alinhada a 

lógica do campo, ressaltam que o curso é uma oportunidade de crescimento. Aqueles com 

características de subversão voltam seus discursos em posturas negativas, aspecto que será 

abordado em momento oportuno. 

Os discentes, assim como os docentes, em seus relatos sobre as disciplinas que 

possuem maior afinidade (ou habilidade) relaciona com a atuação do professor. As disciplinas 

do curso que os acadêmicos mais gostam e menos gostam no curso são: Contabilidade Geral, 

em razão do aspecto prático oferecido, e Sistemas de Informação Gerencial por não oferecer 

aplicabilidade prática (Ac1); “Não gostei de operações financeiras [...] a professora não sabia 

ensinar e acabei reprovando” (Ac2) e gostava das disciplinas de Contabilidade Intermediária, 

pois a professora ensinava muito bem (Ac2); a Acadêmica Ac3 relata ter gostado de 

Contabilidade Tributária, Pesquisa, Contabilidade Geral I e Ética, em razão, justamente, da 

atuação dos professores que “foram rígidos e eles cobravam, não era: ‘faça o exercício’, eles 

cobravam” (Ac3). A acadêmica Ac3 aponta que o seu desgosto com as disciplinas de 

Controladoria e Auditoria, em razão das atitudes do docente e por não ter aprendido nada, 

pois não era feito nada, e relata que a disciplina de administração não foi útil, pois a 

professora só lia slides. 

O Acadêmico Ac4 relata ter gostado das disciplinas práticas: Gestão de Custos, 

Contabilidade Tributária e que não gostou da disciplina de Direito em razão de, 

aparentemente, o professor não gerar estímulo aos alunos e de Contabilidade Avançada, por 

estar fora da realidade das pequenas empresas locais. O Acadêmico Ac5 relata que não 

gostava nem da disciplina e nem da atuação do professor de Pesquisa, que gostou da 

disciplina de Análise de Custos por ser aplicada. O Acadêmico Ac6 comenta que as 

disciplinas de Contabilidade Geral e de Custos fazia brincando e que gostou também da 

disciplina de Análise das Demonstrações Contábeis. Relata não ter gostado de Teoria da 

Contabilidade. Novamente justifica o seu gosto, ou não, por uma disciplina em razão da 

atuação do professor, ou aplicação prática. 

O Acadêmico Ac7 tem opinião semelhante às já expostas, o gosto por Contabilidade 

Geral, Contabilidade de Custos e Contabilidade Avançada em razão de sua aplicabilidade e 
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relata não gostar de Contabilidade Tributária por ser “uma esbórnia completa, um 

manicômio” (Ac7). A Acadêmica Ac8 relata gostar de Contabilidade do Agronegócio e não 

gostar de Pesquisa, contudo, não associou sua justificativa à atuação docente ou aplicação 

prática, por fim, a Acadêmica Ac9 relata gostar também das disciplinas práticas: 

Contabilidade Geral e Contabilidade do Agronegócio (pois vem de uma família da 

agricultura) e que não gosta de disciplinas teóricas como História do Pensamento Contábil e 

Teoria da Contabilidade. 

Assim, os docentes os discentes dão preferência por disciplinas aplicadas e técnicas e 

não compreendem a relevância de disciplinas teóricas em sua formação. Além disso, 

disciplinas tidas como complementares, como: administração, economia e sociologia são 

mencionadas como irrelevantes para formação e defendem que sua oferta deveria ser optativa.  

Acadêmicos Ac1, Ac7 e Ac9 comentam ser leitores habituais em relação à literatura 

geral e clássica, economia e política. Os Acadêmicos Ac5 e Ac8 relatam não gostar de leitura, 

o Acadêmico Ac5 relata não gostar de ler nada e a Acadêmica Ac8 ler somente quando é 

necessário. Os gostos dos discentes em relação à leitura voltam para a literatura clássica, 

contemporânea e romance, mas não mencionam autores preferidos, como os docentes. 

Além disso, cabe mencionar que o Acadêmico Ac6, em razão do contato com a arte há 

20 anos, moldou seu habitus a uma nova realidade. Em razão da exposição prolongada a esse 

habitus social especializado, os princípios da seleção implícitos desse ambiente foram 

inculcados na consciência deste agente que se dispôs a ações tipicamente particulares desse 

habitus social. Aspecto que será discutido posteriormente, mas que justifica o seu elevado 

gosto por arte atualmente. Ressalte-se, ainda, que este acadêmico em especial não possui, em 

seu círculo social, associação com agentes do contexto da contabilidade, mas da arte, da 

literatura, do teatro, dos musicais. 

As Figuras 33 e 34 possibilitarão essa e outras discussões sobre a forma do Capital 

Cultural Objetivado dos Docentes e Discentes do Curso de Ciências Contábeis. 
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Figura 33 – Docentes: Formas de Poder: Capital Cultural - Capital Cultural Objetivado 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 34 – Discentes: Formas de Poder: Capital Cultural - Capital Cultural Objetivado 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Uma vez o CC Incorporado estar relacionado aos gostos, crenças e habilidade, o CC 

Objetivado é a propriedade cultural, como: a posse de livros, dicionários, instrumentos que 

são a realização do CC incorporado pela herança social da socialização primária na família ou 

secundária no contato com novas estruturas. 

Os dados apresentam que, com exceção dos Docentes Doc2 e Doc7 que possuem 

fluência ou um certo domínio sobre outros idiomas como o inglês (Doc2) e o Alemão (Doc7), 

a Docente Doc1 está cursando inglês e tem intenção de fazer intercâmbio com vistas ao 

aprimoramento; e as Docentes Doc3, Doc5 e Doc6 relatam que já cursaram inglês, mas não 

possuem fluência. 

A realidade dos acadêmicos é semelhante, pois, com exceção do Acadêmico Ac1, que 

aprendeu inglês por meio de leitura, e da Acadêmica Ac3, que possui certo domínio da língua, 

os demais não possuem domínio de outras línguas. Ainda, o Acadêmico Ac6 relata que tem o 

conhecimento necessário para conseguir viajar, e o Acadêmico Ac7 ter aprendido espanhol 

em sua época de seminário, somente o Acadêmico Ac5 relata estar cursando inglês via 

programa do curso de letras da universidade, o qual a Acadêmica Ac3 diz participar em razão 

de ter notado necessidade de melhoria no domínio da língua. 

Há que se observar, porém, que o domínio e a presença da cultura erudita ainda são 

relativamente baixos na realidade de alguns docentes, possivelmente em razão de um habitus 

inexistente no que se refere à apreciação de artes e cultura ainda na infância e à ausência de 

inserção em novas estruturas que pudessem gerar um novo habitus. Os docentes que possuem 

um baixo volume de CC objetivado, em relação aos seus históricos e trajetórias, são os 

Docentes: Doc3, Doc4, Doc5 e Doc6 que ainda mantêm um habitus semelhante àquele da 

infância no que tange à baixa apreciação por teatros, musicais e literatura erudita. Os 

transfugeres, como já mencionado, mantêm características próprias de sua origem de classe, o 

que pode justificar a ausência propriamente dita de CC incorporado. Esta realidade de baixo 

volume de CC objetivado se assemelha a dos Acadêmicos Ac1, Ac2, Ac4, Ac5, Ac7, Ac8 e 

Ac9, pois, embora alguns relatem gostar de ir a teatros, shows ou musicais, relatam também 

que são idas sem uma certa frequência e não sabem mencionar o que mais agrada em 

determinado estilo cultural de arte, dramaturgia ou literatura. 

Conforme já mencionado e merecido reiterar, o Acadêmico Ac6 deu um salto cultural 

no que tange a um capital incorporado para as artes, a cultura, a dramaturgia e as coleções, 

assim como o Docente Doc2. Segue os relatos: 
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Frequento, eu gosto muito de musicais, eu gosto de teatro, gosto de shows, de alguns cantores, 

não de qualquer um [...] Eu já assisti musicais na Broadway, o fantasma da ópera [...] assisti 

em Buenos Aires, mais muitos musicais, inclusive musicais que a gente não tem aqui... Em 

Buenos Aires, cada vez que a gente vai pra lá assiste, porque ela tem muitos... é quase uma 

copia da Broadway, você tem muito show de tango e eu gosto muito disso... não sou 

dançarino, mas eu gosto de ver, eu gosto de ver alguns cantores, mais tradicionais [...] coleção, 

eu tenho coleção de gravatas, de relógio [...] Eu até que  gostava, inclusive esse professor, foi 

um camarada que marcou a minha trajetória, eu me vejo assim muito nele [o ex professor], o 

fato de eu gostar de viajar, conhecer lugares, é inspiração dele, já que ele mostrava nos mapas, 

aqueles mapas gigantes que ele trazia para chamar atenção, tanto é que hoje eu conheço o 

Brasil inteiro, conheço vários lugares fora, acho que foi por causa disso [itálico nosso] (Doc2).  

     Todos os possíveis, todos, todos.  Porque em 1998 eu comecei a fazer teatro [...] aí eu 

comecei a fazer leituras e assistir coisas e a minha vida abriu para arte, eu acho que eu sou um 

ator enrustido, se eu fosse fazer uma coisa que eu tivesse condições de dizer: “não eu vou nos 

próximos cinco anos aí vou tentar”, eu iria me enfiar para a vida artística. Gosto muito de 

dança, de teatro, de música, de artes plásticas, já cometi loucuras por causa da arte. Loucuras! 

[...] de viajar para outros lugares para assistir determinado espetáculo que estava vindo para lá, 

para curtir, loucuras. Tem uma companhia de dança da Alemanha que se chama Pina Bausch, 

e eu sempre vi muita coisa na internet muita coisa dela, e quando ela veio para Porto Alegre eu 

peguei um avião em Foz do Iguaçu e fui para Porto Alegre para assistir. Depois essa a 

companhia veio para São Paulo com dois espetáculos, no mesmo dia eu peguei um ônibus eu 

fui para São Paulo assistir esses dois espetáculos, depois voltou para Porto Alegre com um 

novo espetáculo eu fui para Porto Alegre [...] não tem nada a ver com a minha infância, nada, 

nada, nada. Eu atribuo a essa coisa, “ah! vou tentar fazer esse curso de teatro”, e daí o 

diretor que é o meu melhor amigo até hoje [...] ele começou a mostrar coisas, mostrar vídeos, 

mostrar livros, aplicar leituras para nós [...] E daí tudo aquilo foi trabalhando a minha cabeça, 

todos aqueles livros, aquelas leituras e fazendo teatro, e isso foi desenvolvendo uma 

sensibilidade em mim muito forte, e mudou totalmente ah!... me mudou totalmente enquanto 

ser humano! [...] coleção que eu tenho na minha casa foi quando a folha de São Paulo a cada 

domingo vinha com um catálogo dos principais pintores Rembrandt, Monet, Degas, Picasso e 

por aí vai, e eu comprei por 18 domingos a Folha de São Paulo para ter o básico do que é mais 

produzido nas Artes Plásticas, então para eu, ler e entender um pouquinho de cada um sabe 

[...] por que as Artes Plásticas eu era muito distante não tinha nada para comentar então falei: 

ah! pelo menos o básico [itálicos nossos] (Ac6). 

 

O itálico tenta ressaltar o que, na ótica bourdiana, pode ser explicado como 

característica sociológica por ter a ver com o caráter estrutural dos campos e da regulação da 

conduta dentro deles. A formação do habitus e o capital simbólico que ele dota ocorrem do 

inculco das regras restritas até o ponto de as adquirirem de uma forma incorporada. Ressalte-

se, ainda, que o CC não está diretamente relacionado ao status socioeconômico, e podem 

variar, contudo, aqueles que possuem maior posse da cultura legítima são aqueles que possem 

maior capital educacional. O habitus e o capital cultural podem ser abordados em duas 

dimensões, a habilidade e a transferência, que, em uma forma incroporada combinada, dão 

“distinção” a um agente e determinam os valores do capital simbólico. Ou seja, embora 

alguns agentes tenham alto CC, mas em um número restrito de campos, a capacidade de 

transferência do seu capital é restrita. O CC é de maior valor e gera maior valor simbólico 

quando: (a) é mais bem-formado, isto é, a habilidade e calibração encontrada em todas as 
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áreas da prática social; e (b) melhor otimizado em termos de capacidade de transferência 

(Grenfell, 2018). 

Apresentam-se tais explanações como forma de explicar que o ganho de capital 

cultural não está necessariamente relacionado à ascensão socioeconômica, mas aos campos 

aos quais o agente pertence. No caso do Docente Doc2, considerado transfugere de sua 

origem de classe, mas que mantém ainda características do habitus anteriormente 

incorporados, sua ascensão profissional, e, consequentemente, vivência prolongada em novos 

campos (como o jurídico, o político e o cultural), com novas estruturas, geraram um novo 

habitus que contém o gosto pela cultura erudita. Aspecto semelhante ao do Acadêmico Ac6, 

que, no campo da dramaturgia, teve seu contato com a arte e, embora tenha o seu valor 

simbólico no próprio campo, pouco pode ser transferido no campo da contabilidade, por 

exemplo, na sua trajetória acadêmica do Campo Universitário. 

Cabe mencionar que, com exceção do Acadêmico Ac7, que coleciona cédulas antigas, 

e do Docente Doc2, que coleciona gravatas e relógios, nenhum dos entrevistados relata ter 

algum tipo de coleção, embora a Acadêmica Ac3 relate habilidades com pinturas em tela e 

com trabalhos manuais, e a Acadêmica Ac2 relate habilidades de replicar desenhos de 

mangás. 

Ainda, os agentes que possuem maior volume de capital objetivado são os docentes: 

Doc1, que já realizou viagens para lugares como Alemanha, Canadá, Las Vegas, Inglaterra 

Áustria; o Docente Doc2 que já viajou para praticamente todos os estados do Brasil e Buenos 

Aires, Estados Unidos, Canadá; o Doc7 que relata conhecer o Brasil todo e Buenos Aires; e a 

Acadêmica Ac3 que relata conhecer Alemanha, Áustria, França e Itália momento que 

percebeu sua necessidade de aprimoramento no Inglês; e o Acadêmico Ac6 que relata 

conhecer países como México, Peru, Europa Indonésia, Tailândia, Vietnã. Com exceção 

destes quatro agentes, os outros entrevistados não estão habituados a viagens longas ou para 

fora do país: a Docente Doc3 relata ir com frequência na casa dos pais que fica no Sul do 

País; o Docente Doc4 relata que gosta de viajar para as praias do nordeste, assim como a 

Docente Doc6; e a Docente Doc5 gosta de frequentar as praias do Paraná e Santa Catarina, 

assim como a Acadêmica Ac8, com seus pais e a Acadêmica Ac2 que tem a avó residindo em 

Santa Catarina. 

Quando recebem amigos em casa, é de hábito dos docentes e discentes: partilharem de 

refeições e bebidas (Doc1, Doc2, Doc3, Doc4, Doc6, Doc7 e Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6, 

Ac7, Ac8 e Ac9) apreciar vinhos (Doc2) ou ainda assistir a filmes (Doc1, Ac2, Ac3, Ac8 e 

Ac9). 
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Ainda, a Docente Doc1 relata ter influenciado a sobrinha a cursar Ciências Contábeis. 

O Docente Doc2 relata que o seu sobrinho o vê como espelho, tanto que principiou a carreira 

profissional como bancário, e agora é professor da área. A Docente Doc5 relata influenciar os 

amigos ou parentes que não sabem o que cursar a se direcionarem para a área de Ciências 

Contábeis, a Docente Doc6 relata ter influenciado o marido, e o Docente Doc7 relata ter 

influenciado os filhos, que não se interessaram e fizeram engenharia e um curso na área da 

saúde. 

A Docente Doc1 relata que as filhas formadas em Direito e Arquitetura também 

sofreram sua influência para seguirem a área da docência, embora, segundo ela, não tenham 

demostrado interesse, e o Docente Doc2 relata que tentou mostrar a profissão contábil para os 

filhos que seguiram carreiras de engenharia e medicina veterinária. A Docente Doc3 relata 

que não gostaria de influenciar os filhos a cursarem contabilidade, talvez cursar uma 

engenharia, e o Docente Doc4 é categórico ao afirmar que, se os filhos acharem que têm 

aptidão para seguir a área, irá incentivar. E os Acadêmicos Ac4 e Ac7 relatam que, com 

certeza, influenciarão os filhos a seguirem a área, tendo em vista a alta empregabilidade. 

Os filhos dos Docentes, tendo uma maior segurança econômica em razão do capital 

acumulado dos pais, seguiram áreas distintas, em que, até o momento, nenhum deles decidiu 

seguir a área da contabilidade, além disso, é notável o quanto agentes bem sucedidos servem 

de inspiração para aqueles que almejam determinado volume de capitais, chegada em posição 

social ou mantimento da posição social alcançada, aspecto que foi notado nos relatos dos 

Docentes Doc1 e Doc2 que influenciaram seus sobrinhos a seguirem na área.  

A Figura 35 proporciona a noção sobre o Capital Cultural institucionalizado dos 

Docentes e Discentes do Curso: 
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Figura 35 – Docentes e Discentes: Formas de Poder: Capital Cultural - Capital Cultural 

Institucionalizado 

 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

O CC institucionalizado é uma forma de Capital Cultural objetivado, pois são os 

títulos e diplomas escolares. 

Os docentes de contabilidade mencionam como relevantes as formações em Mestrado, 

Doutorado ou Pós-Doutorado (Doc1, Doc2, Doc3, Doc4, Doc6 e Doc7), sendo o capital com 

maior relevância simbólica no campo acadêmico e no campo universitário a titulação de 

doutor. Além disso, os Docentes Doc5 e Doc6 relatam suas titulações em pós-graduação lato 

sensu nas áreas de Contabilidade, Psicologia, Gestão Tributária e um aperfeiçoamento em 
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liderança. Os discentes, por sua vez, com exceção do Acadêmico Ac1 que menciona sua 

graduação em logística, e dos Discentes Ac4, Ac6 e Ac7 que possuem a formação técnica em 

contabilidade, os demais possuem CC institucionalizado da formação em cursos 

profissionalizantes (Ac1 e Ac3) ou de línguas (Ac3, Ac5 e Ac6). O Acadêmico Ac6 relata que 

possui certificações na área das artes e as Acadêmicas Ac8 e Ac9 relatam não possuir 

certificações. 

Cabe mencionar que o CC adquire a posição de capital simbólico em razão da 

relevância, em virtude, também, do seu status relativo, como mencionado pelo Docente Doc7 

que chegou a ser o único mestre na área na cidade após sua formação, aspecto que ainda se 

faz presente na formação dos doutores, pois o título contempla prestígio e reconhecimento 

social no campo acadêmico. 

As Figuras 36 e 37 apresentam os achados da pesquisa em relação ao Capital 

Simbólico do Campo Universitário do Curso de Ciências Contábeis: 
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Figura 36 – Docentes: Formas de Poder: Capital Simbólico e Violência Simbólica 

  
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 37 – Discentes: Formas de Poder: Capital Simbólico e Violência Simbólica 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

O capital simbólico é igualmente objeto de estratégias de acumulação pelos agentes. 

Consiste em uma credibilidade que apenas a crença do grupo pode conceder àqueles que lhes 

dão as melhores garantias simbólicas e materiais, no sentido de uma gratidão despertados 

pelos benefícios, que podem ser um dos fundamentos deste reconhecimento (Bourdieu, 

1990a). 

A partir dos relatos dos docentes e discentes, foi possível identificar o capital 

simbólico dos dois grupos, que, em virtude de suas posições específicas no campo, possuem 

capitais simbólicos distintos. A conquista da implantação de um programa de pós-graduação 

stricto-sensu torna-se um capital simbólico em razão da credibilidade, garantias simbólicas e 
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materiais proporcionadas aos agentes do campo. Esse capital simbólico pertence 

primariamente ao campo acadêmico, contudo, é mencionado como capital simbólico próprio 

do campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon em razão de sua disputa pelos 

docentes, no que tange ao reconhecimento como docentes próprios (atuantes) de pós-

graduação (disputa simbólica que é própria do campo acadêmico), bem como estratégias 

voltadas à ascensão do programa para o doutorado, que integra a doxa dos esforços atuais. 

Este feito é tido como capital simbólico por gerar uma espécie de gratidão aos 

mentores e responsáveis pela criação do programa (os detentores propriamente ditos deste 

capital), por parte dos demais docentes do curso de Ciências Contábeis que almejam utilizar-

se desta estrutura para garantias simbólicas advindas da sua atuação na pós-graduação no que 

se refere à posse desse reconhecimento ou como uma estratégia de ampliação desse prestígio, 

tendo em vista que há a crença de ter reconhecimento nacional ou internacional (Doc1); 

deixar um legado (Doc4); contribuir com o desenvolvimento dos acadêmicos (Doc5); fazer a 

diferença na vida de alguém (Doc6); ver que teve contribuição na formação de profissionais 

bem-sucedidos (Doc7); nessa profissão de professor que “é uma profissão tão bonita” (Doc3); 

“um presente de Deus” (Doc1), já integra a base das estratégias utilizadas pelos docentes, 

servindo como doxa,  na busca de aumentar este prestígio almejado, sendo a pós-graduação 

uma estratégia pertencente à doxa do jogo, desta disputa e utilizada pelos docentes 

concursados e que possuem doutorado. 

Inclusive, a existência da pós-graduação torna-se um objeto de violência simbólica, 

pois, segundo relatado por um docente, sua restrição à atuação na pós-graduação se dá em 

razão de questões políticas, aspecto que será abordado no item 4.1.3. 

Outra doxa própria do campo Universitário de Ciências Contábeis refere-se à crença 

de que ser professor é fazer o bem, algo digno de reconhecimento, por ser uma atitude 

altruísta, principalmente ao considerar as dificuldades da profissão e, em muitos casos, os 

baixos salários. Contudo, é justamente o desinteresse imanente de se tratar de uma profissão 

que é “um presente de Deus”, “uma profissão tão bonita”, que se revela justamente o interesse 

por esse prestígio e reconhecimento. Ressalte-se que é não é dito, em nenhum momento, que 

o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas de fato não exista, tampouco não é objetivo 

duvidar da existência do altruísmo dos docentes. O que se revela aqui é um mecanismo de 

reprodução amálgamado às relações de poder próprias do campo, em relação às estratégias 

utilizadas pelos agentes na busca pelo aumento dos capitais, nesse caso o simbólico, onde a 

pós-graduação serve como estrutura para o alcance deste objetivo. 
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Identifica-se, também, que o trabalho na universidade, o pertencimento, a 

categorização como docente da Universidade Partenon constitui-se como um capital 

simbólico do campo, ao considerar o prestígio direcionado pelos discentes aos docentes por 

meio dos discursos de “uma universidade pública de qualidade, com professores altamente 

qualificados” (Ac1, Ac2, Ac4, Ac5, Ac6 e Ac8) e que, portanto, geram orgulho nos discentes 

e docentes ao pertencimento a esse meio, a essa Instituição de Ensino Superior. 

Embora seja apontada como principal meio de violência simbólica utilizada pelos 

professores na AP com os alunos, a AuP dos Docentes, ou seja, a legitimidade da AP, é tida 

como um capital simbólico no Campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, desde 

que integrada a outros tipos de capitais. A posse do CC próprio do campo que é a prática 

(real) da técnica contábil, aliada à posse de disciplinas tidas pelos acadêmicos como úteis para 

formação profissional, que não deixam de ser uma forma objetivada do CC total acumulado, 

dota o professor de certa AuP, pois dispor destes capitais possibilita certo poder sobre os que 

estão dispostos a dar crédito para esse agente (o professor), credibilidade esta que se traduz 

também como legitimidade dessa AuP, alcançada pelo reconhecimento aos docentes por parte 

dos discentes. 

Uma vez o professor sendo possuidor do CC próprio do campo, e de disciplinas menos 

desejadas pelos discentes (uma vez que aquelas mais prestigiadas proporcionam melhores 

garantias simbólicas e materiais para o discente, dada a sua doxa e estratégia no campo) ele 

não dispõe da mesma AuP de um docente possuidor do CC próprio do campo e das 

disciplinas mais prestigiadas. 

É o olhar aos relatos sob a ótica bourdiana que possibilitam tais explanações, pois: 

  

Numa formação social determinada, as instâncias que pretendem objetivamente o exercício 

legítimo de um poder de imposição simbólico, e que tendem assim a reivindicar o monopólio 

da legitimidade, entram necessariamente em relações de concorrência. Isto é, em relações de 

força e relações simbólicas cuja estrutura exprime segundo sua lógica o estado da relação de 

força entre os grupos. Escólio 1. Essa concorrência é sociologicamente necessária pelo fato de 

que a legitimidade é indivisível: não há instância a legitimar as instâncias de legitimidade, 

porque as reivindicações de legitimidade retêm sua força relativa, em última análise, da força 

dos grupos da qual elas exprimem direta ou indiretamente, os interesses materiais e simbólicos 

(Bourdieu & Passeron, 2014, p. 39-40). 

 

Os principais relatos que auxiliam a compreensão dessa reinvindicação desse 

monopólio de legitimidade, voltada à aquisição dessa AuP que, por sua vez, pode ser tida 

como um interesse simbólico, são: 
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[...] muitas vezes aqueles professores que dão determinados tipos de disciplinas, são os que 

sobrecaem a maior parte [das orientações de TCC] daí vai lá para a distribuição, dois, três 

professores ficaram com 80% dos alunos e vão poder escolher 10% dos alunos, e daí os outros 

ficam: “sobrou pra vocês tá?!” [...] O principal ponto que eu vejo é a motivação, a metade da 

turma não está muito ligada, metade está, o que será que está influenciando? Será que sou eu? 

Se eu não estou conseguindo, o que, que é? Eu vejo o perfil deles, mas não consigo detectar 

assim algo, para solucionar realmente [...] [aprender] principalmente técnicas para você 

cativar os alunos, para expor melhor o conteúdo, formas diferenciadas de estar trazendo o 

conteúdo, para que o aluno possa se envolver diante da matéria [itálicos nossos] (Doc7). 

 

A posse desse capital simbólico possibilita uma espécie de violência simbólica, já que 

  

Na medida em que a relação de comunicação pedagógica na qual se realiza a AP supõe a AuP 

para se instaurar, ela não se reduz a uma pura e simples relação de comunicação. Escólio1: 

Contra o senso comum e numerosas teorias eruditas que fazem do ouvir (no sentido de 

compreender) a condição de escutar (no sentido de prestar atenção e conceder crédito), nas 

situações reais de aprendizagem (compreendida aqui a da língua), e o reconhecimento da 

legitimidade da emissão, isto é da AuP do emissor, condiciona a recepção da informação e, 

mais ainda, o cumprimento da ação transformadora capaz de transformar essa informação em 

formação (Bourdieu & Passeron, 2014, p. 40). 

 

Esta formação é apresentada no desejo dos docentes em: ter reconhecimento nacional 

ou internacional (Doc1); deixar um legado (Doc4); contribuir com o desenvolvimento dos 

acadêmicos (Doc5); fazer a diferença na vida de alguém (Doc6); ver que teve contribuição na 

formação de profissionais bem-sucedidos (Doc7), ou seja, fazer a diferença na vida dos 

alunos, transformar essa informação em formação. 

A legitimação desta AuP, além de envolver a presença do CC próprio do campo (a 

prática real da técnica) e a posse de disciplinas tidas como úteis, envolve, como citado, o 

reconhecimento da legitimidade da emissão, isto é, da AuP do emissor.  Esta legitimidade de 

emissão ainda é condicionada por mais um fator, que aumenta a posse do capital simbólico do 

professor, por facilitar o cumprimento da ação transformadora que transforma a informação 

em formação: o interesse altruísta, aliada à exigência ou rigidez do professor no cotidiano 

universitário (a exigibilidade de cumprimento da AuP pedagógica presente na AP), desde que 

percebido pelo acadêmico (receptor da informação). 

Tal constatação é tida em razão de os acadêmicos de Ciências Contábeis, em sua 

maioria, terem os seus professores como um modelo a ser seguido, dada as suas origens 

sociais e em razão de um habitus marcado pela ausência de acompanhamento escolar por 

parte dos pais durante o período de socialização primária, e a doxa da necessidade de utilidade 

prática da informação recebida. Ou seja, embora os docentes não sejam detentores das 

disciplinas tidas como úteis, suas chances de ganho de maior AuP aumentam se for notado 
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pelo discente o interesse altruísta por parte do docente, aliada a uma certa exigência pelo 

docente no cumprimento das atividades para o desenvolvimento do alunos, em um discurso 

que revele a importância da informação repassada em sua aplicação prática.  

Esta pode ser uma estratégia de aquisição do capital simbólico para aqueles docentes 

que, embora possuam o CC próprio do campo, não são detentores de disciplinas tidas como 

úteis pelos acadêmicos. Ou seja, a lógica da prática para legitimação da AuP dos docentes, 

tida como um capital simbólico pelos docentes, é composta: pela posse de CC próprio do 

campo (que, conforme discutido adiante, consitui-se como capital simbólico dos acadêmicos) 

+ a posse de disciplinas tidas como úteis ou relevantes para formação profissional dos 

acadêmicos + o interesse altruísta do professor, aliada a uma certa rigidez pelo 

desenvolvimento do aluno. Conforme visto, este interesse altruísta e esta rigidez pautada e 

vista pelos acadêmicos como “preocupação e exigência do professor” são fatores que, embora 

legitimem um tipo de violência simbólica, também influenciam fortemente a prática discente 

e as chances de sucesso em sua trajetória, dado o habitus destes agentes no campo. 

 

Escólio2. A AuP marca tão fortemente todos os aspectos da relação de comunicação 

pedagógica que essa relação é frequentemente vivida ou concebida sobre o modelo da relação 

primordial de comunicação pedagógica, isto é, a relação entre pais e filhos ou, mais 

geralmente, entre gerações. A tendência a reinstaurar com toda pessoa investida de uma AuP a 

relação arquétipa com o pai é tão forte que aquele que ensina, por mais jovem que seja, tende a 

ser tratado como pai (Bourdieu & Passeron, 2014, p. 40,41). 

 

Os pais, investidos também desta AuP, tiveram sua atuação dificultada como pais em 

razão da necessidade de subsistência e de proporcionar aos filhos uma vida melhor do que a 

que tiveram, na trajetória da maioria dos discentes. Uma vez tendo ocorrido a ausência de 

acompanhamento das atividades escolares, e, muitas vezes, a ausência da autoridade dos pais, 

advindos de uma geração com muitas privações e restrições econômicas, esta realidade 

própria deste arbitrário cultural presente nas relações sociais destas gerações irá refletir-se no 

cotidiano escolar, pois, conforme muito bem explanado por Bourdieu e Passeron (2014), a 

tendência é reinstaurar, com toda a pessoa investida de uma AuP, a relação tida com os pais. 

Uma vez tendo uma trajetória marcada por pais não presentes que tiveram o exercício 

da sua AuP de um certo modo prejudicada, isso talvez possa justificar as dificuldades da 

legitimidade dessa AuP do professor,  em razão da dispersão durante a aula por meio do uso 

de programas de celulares ou computadores. Logo, essa relação tida com os pais será refletida 

no ambiente escolar e, como as tecnologias passaram a integrar a maior parte desse processo 

de socialização primária desses agentes, e tendo os pais no processo de socialização primária 
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dos discentes delegado sua AuP às tecnologias, em virtude de uma ausência necessária à luta 

pela subsistência, é de se esperar que isto seja refletido na sala de aula, conforme notado 

durante o processo de observação participante. 

A legitimidade da AuP por parte do professor fica dificultada ainda por este fator, 

contudo, a revelação deste mecanismo pode auxiliar os docentes na compreensão de que, em 

razão desse habitus acadêmico ser formado pela ausência de acompanhamento dos pais nas 

atividades escolares, aliada à delegação deste poder às tecnologias durante o processo de 

socialização primária, constitui essa necessidade de percepção  por parte do aluno do interesse 

altruísta do professor (com a rigidez, exercida também nas relações entre pais e filhos, uma 

característica própria da relação), e, possivelmente, o principal fator que contribui para o uso 

constante das tecnologias fora do contexto escolar e a dificuldade de legimação da AuP dos 

professores (já que isso não preexistiu, ou preexistiu em volume ínfimo na socialização com 

os pais). 

Tais fatores fortalecem ainda mais a AuP como capital simbólico, que pode ser 

alcançado de maneira menos desafiadora por aqueles docentes que lecionam disciplinas 

práticas, mas que pode ser conquistado por aqueles docentes possuidores do CC próprio do 

campo (a prática real da técnica que apresenta-se como capital simbólico dos acadêmicos), 

que, ao exercerem sua suposta AuP, na apresentação de conteúdos com aplicação prática, 

aliada ao interesse altruísta pelo acadêmico (com uma certa rigidez), aumentam suas chances 

de prestígio imanentes à legitimação de sua AuP. 

Isto envolve o desejo de cativar os alunos, de expor melhor o conteúdo, envolver o 

aluno na disciplina, de contribuir para a formação de agentes bem-sucedidos, de deixar um 

legado, de fazer a diferença na vida dos acadêmicos e ser reconhecido como consequência 

(Doc1, Doc3, Doc4, Doc5, Doc6 e Doc7). 

Antes de mencionar a base tida como relevante para classificação da prática (real) da 

técnica contábil como capital simbólico dos acadêmicos, e objeto de violência simbólica em 

sua vivência, cabe mencionar a percepção de um mecanismo de reprodução que pode 

contribuir para o insucesso de programas de formação continuada dos docentes: a doxa de que 

o professor deve saber todas as coisas e não pode perguntar,  proporcionada em razão da alta 

formação acadêmica dos docentes (a posse elevada de CC institucionalizado), conforme 

relatos:  

 

[...] chega um ponto que você para... e muita gente pergunta: mas você realmente precisa 

fazer? [...] Não é que precisa para executar a sua profissão, mas você faz porque você gosta, 
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eu fui num curso do qual eu já passei toda a fase minha de estudo, eu sentei no banco da USP 

para ficar uma semana estudando metodologias de pesquisa em Contabilidade Gerencial e eu 

fui com alunos e fiquei no banco como aluna ouvinte mas não necessariamente como... então 

essa condição de que alguns pares, não posso nem falar...ou alguns professores.... tem algumas 

pessoas que não se submetem a regredir a um banco escolar, eu acho que isso não é a ideia de 

regressão e sim de progressão, eu sempre vi o aprendizado de uma forma de progressão do seu 

eu pessoal [itálico nosso] (Doc1).  

     Depende muito de todos os professores admitirem como eu admito que eu preciso 

aprender, que todos os professores devem admitir que não é feio a gente ter que estudar um 

conteúdo... o que não pode é professor achar que esta no pedestal [...] Acredito que todo 

mundo deveria fazer, aquilo que eu falei antes, se todos os professores mantiverem -se no 

pedestal não vai funcionar [itálico nosso] (Doc2).  

     Não sei se é em todas as faculdades mas ali é pública eu senti aquele medo, se eu perguntar 

não vão achar que eu sou uma burra, uma idiota, o porque eu estou perguntando isso 

enquanto professora, então o medo o receio de julgamento, e um pouco também pela questão 

de inexperiência, mas com o tempo você vai vendo a reação dos alunos, o que eles aceitam 

melhor, cada turma é uma turma, segue um ritmo, tem um padrão, então com  o tempo a gente 

vai percebendo isso [...] [um processo de formação que seja] voltado pra sala de aula, porque 

tem que tomar muito cuidado com a formação do professor, começar a trazer um curso de 

como fazer um artigo, como melhorar as suas publicações, como publicar em periódicos A2, e 

ser pesquisador a gente não precisa, tem um mestrado e doutorado pra isso, então precisa de 

coisas práticas para sala de aula, como entender seu aluno, como ser um líder dentro da sala 

de aula [itálicos nossos] (Doc6).  

     Um contribuindo com o outro, de trazer ideias, cada um tem uma visão, e aí a coisa, anda, 

cada um faz uma parte, junta, questiona, isso aí é que faltaria, falta bastante [itálico nosso] 

(Doc7). 

 

A doxa predominante de que o professor deve saber tudo gera relações isoladas no 

campo quando se trata de compartilhamento de informações, troca de ideias sobre as turmas, 

sobre métodos, sobre o que dá certo, ou não, na atuação docente. Fica explícito na fala dos 

docentes que a ideia de voltar a aprender, sentar para buscar uma qualificação, torna-se algo 

desconfortável para alguns, ao considerar que já possuem o título de doutores, atuam como 

docentes... docentes que precisam saber tudo, ou quase tudo! Esse habitus do campo gera a 

ausência de sinergia nas atividades docentes, um trabalho autônomo e sem trocas de 

experiências. A revelação desse mecanismo de reprodução pode auxiliar no sentido de trazer à 

tona a realidade para melhor analisá-la e transformá-la, pois, de posse de conhecimento, 

poderão ser tomadas ações que minimizem os efeitos desta violência simbólica imanente ao 

título de doutor. 

Como forma de finalizar a apresentação da identificação do capital simbólico, e como 

já mencionado em tópico oportuno, faz-se necessário retomar que a prática, a vivência (real) 

da técnica contábil, é tida como capital simbólico dos acadêmicos de Ciências Contábeis, 

pois, além do reconhecimento direcionado àqueles que possuem esse capital, este ainda torna-

se objeto de violência simbólica, desde a vivência dos docentes como acadêmicos. Esse 

capital é tido como CC próprio do campo em virtude de embasar estratégias dos agentes para 
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sua posse e acumulação, capital essencial para ascensão social ou mantimento da posição 

social alcançada. Além disso, é tido como capital simbólico em razão de seus detentores 

exercerem certo poder sobre aqueles que não o possuem, concomitante à admiração e ao 

prestígio pela aquisição ou acumulação deste capital aos seus detentores. De acordo com 

Grenfell (2018), as formas do capital simbólico, como CC, exibem as seguintes 

características: (a) São objetificadas e incorporadas; (b) são adquiridas ao longo do tempo; (c) 

são adquiridas por meio de um processo sistemático de inculco; (c) expressam o habitus 

(externo) do agente de inculco e do seu campo; (d) trazem o valor ao agente dependendo do 

grau de boa formação de seu habitus pessoal (interno) em relação ao do campo de inculco; (e) 

diferem em termos de sua capacidade de transferência entre os campos. 

Antes de fechar o raciocínio sobre a prática (real) de a técnica conábil constituir-se 

como capital simbólico no campo universitário de Ciências Contábeis da Universidade, 

seguem alguns relatos que possibilitarão a reflexão: 

 

[...] eu já passei por tudo, eu desenvolvi atividades em pequena empresa, eu desenvolvi 

atividade em escritório, eu desenvolvi atividade em grande empresa, cooperativa, na área 

contábil, desenvolvendo relatórios, eu passei por balanço patrimonial, por legislação fiscal, 

desenvolvi atividades mais na linha gerencial, também na contabilidade gerencial [...] 

atividades societárias e fiscais, e desenvolvi atividades só de gestão numa empresa que tinha 

uma unidade aqui de concessão de energia elétrica, então e eu acabei me identificando com a 

minha profissão de professora, então eu penso que sim, posso classificar que, se fosse 

profissionalmente hoje eu poderia morrer e dizer que eu fiz o que precisava o que eu gostei, o 

que necessariamente, me trouxe de alegria na profissão [itálico nosso] (Doc1).  

     Eu comecei com o curso de contábeis na graduação, dai depois fiz o mestrado, tudo na 

área, então a profissional que eu sou hoje em função desse curso, não tenho o que me queixar 

em relação a isso. Eu tenho sucesso nessa área porque eu escolhi assim por ter começado 

trabalhar nessa área que eu considero como o essêncial para eu ter tido sucesso [itálico 

nosso] (Doc3).  

     A universidade não fornece essa prática, o exemplo do escritório modelo que eu comentei 

antes, acho que seria muito legal, muito importante, talvez até para os professores que não 

tem oportunidade de atuar no mercado, e não tiveram essa oportunidade, ter uma 

experiência... e outra.... é uma forma da faculdade retribuir a sociedade [itálico nosso] (Doc6).  

      [...] quando você entra no curso de contábeis e acaba dominando algumas técnicas e 

trabalhando em algum lugar você às vezes em sua roda de amigos que estão conversando 

sobre alguma coisa, você se destaca perante uma fala, ou as vezes a roupa que você usa no 

escritório que trabalha , pois as roupas e vestimentas também te destacam, te classificam de 

alguma forma [...] você vai exercendo um certo domínio, vai influenciando o pensamento e o 

jeito delas enxergarem o mundo através das opiniões que você tem, dependendo do que você 

faz. Se você é pintor, por exemplo, não importa sua opinião, quando você é contador sim [...] 

então isso sim é uma mudança que o curso trouxe [itálico nosso] (Ac7). 

      [...] eu percebo se você não trabalha com a contabilidade enquanto você faz contabilidade, 

você é a exceção, por que a maioria das pessoas trabalha em contabilidade enquanto faz 

contabilidade [itálico nosso] (Ac8).  

     Às vezes quando eles conversam sobre contabilidade e rotina de escritório da para ver que 

a diferença é gritante de uma estudante que não trabalha na área para uma estudante que 

trabalha [itálico nosso] (Ac9). 
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Ou seja, a prática (real) da técnica contábil, como capital cultural próprio do campo e 

como capital simbólico, atende todas as características elecandas por Grenfell (2018), uma 

vez que é: (a) objetificada ou incorporada pelos gostos, crenças e habilidades tidas ou 

almejadas pelos discentes; (b) são adquiridas ao longo do tempo, pois quanto maior o tempo 

de atuação e maior o nível de conhecimento da área (demonstrado), maior é o nível de 

prestígio e geralmente se adquire esse capital após a entrada no curso; (c) expressam o habitus 

(externo) do agente de inculco e do seu campo, tendo em vista que se trata de uma 

característica do habitus dos docentes (agentes de inculco) que expressam a importância dessa 

prática em sua atuação e seus discursos; (d) trazem valor ao agente dependendo do grau de 

boa formação de seu habitus pessoal em relação ao do campo de inculco, eis o motivo pelo 

qual é dito que a diferença é gritante quando de trabalha ou não na área, a medição dessa boa 

formação é feita pela troca de experiências que fazem o agente se destacar; e (e) diferem-se  

em termos de sua capacidade de transferência entre os campos, pois de nada serve a posse 

desse capital cultural próprio do campo a prática (real) da técnica contábil no campo da 

educação infantil, por exemplo, que passou a ser a atual profissão da Acadêmica Ac9. 

É notável o quanto a posse desse capital torna-se objeto de disputas no campo 

universitário de Ciências Contábeis, segue nota da observação participante efetuada no dia 10 

de maio de 2018, no segundo ano do curso de Ciências Contábeis. 

 

Nota de Campo do dia 10 de maio de 2018- sala do segundo ano do Curso de Ciências 

Contábeis: A aula é sobre tributação e código tributário, a participação dos alunos torna-se 

frequente ao levantar questionamentos sobre determinadas peculiaridades tributárias. Contudo, 

é notável uma parcela de alunos (que representam um terço da sala) que ficam quietos, tremem 

as pernas embaixo da mesa, colocam a mão na boca denotando insegurança [...] os que 

participam da aula gostam de explanar o quanto é trabalhoso, difícil ou o quanto um erro de 

apuração pode prejudicar uma empresa. Os que não trabalham na área estão dispersos ou 

olhando o celular. O jogo de dominação é tão grande entre os que trabalham na área em 

relação aos que não trabalham, que a aula se torna um bate-papo de complementação entre o 

que a professora que domina o assunto expõe e o aluno que domina complementa [...] 

enquanto ouvem o falado pela docente, os que trabalham na área deixam transparecer o quanto 

entendem o que está sendo mencionado balançando a cabeça em posição de afirmação, 

trocando informações entre si (entre os que também trabalham na área), para ocorrência de 

maior desconforto daqueles que não possuem a vivência da prática [...] essa violência 

simbólica fica evidente até mesmo na relação professor/aluno, pois aquela professora que não 

trabalha na área há alguns (poucos) anos em razão de seu concurso, assume uma hexis 

semelhante à dos alunos, ficando atrás do computador com as mãos na cintura, de vez em 

quando balançando a cabeça em sinal de concordância, com o que está sendo explanado pela 

outra professora. Os questionamentos são direcionados a docente que ainda trabalha na área. 

[...] Como representação de uma hexis que sinalize este habitus incorporado (da posse do 

conhecimento prático) e almejando passar a mensagem do quanto dominam o assunto, a 

maioria dos que já trabalham na área, após sua perfeita atuação levantam e saem, minutos 

antes de terminar a aula, enquanto aqueles que não trabalham, em sua maioria, permanecem 
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até depois do horário esclarecendo dúvidas com as docentes (Relatório de Observação 

Participante, 2018, p. 25-26). 

 

Ciente de ter apresentado argumentos convincentes sobre os Capitais Simbólicos 

presentes no campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, segue-se para a 

apresentação dos principais achados em relação aos Blocos 3 e 4 de questões que envolvem a 

investigação da identificação do campo e formas de poder, habitus, hexis, doxa e illusio dos 

docentes e discentes, bem como as relações de poder, formas de poder, ordem social e 

subversão à ordem social presentes no campo. 

Sintetizando os principais achados em relação à compreensão das formas de poder dos 

docentes e discentes do curso e a acumulação destes capitais, afirma-se que a estruturação 

social dos docentes e discentes pautou-se na associação com colegas de trabalho, colegas do 

ensino médio, vizinhos e a família ou namorada/esposa. Logo, tendo em vista que tais 

relações integram a constituição da estruturação social dos agentes, os relacionamentos 

sociais influentes na trajetória dos docentes e discentes de contabilidade foram: o irmão, a 

namorada, o contador da empresa que trabalhava, o amigo da faculdade, a mãe, um vizinho 

que foi professor no técnico em contabilidade, os amigos do ensino médio, o professor do 

ensino médio, o tio, os amigos da vizinhança. 

A escolha pelo curso, no caso dos docentes, deu-se em razão de sua origem social, ou 

seja, aqueles com volume maior de capital global escolheram o curso em razão do casamento 

e influência do irmão (bem-sucedido) na área, ou, simplesmente por incentivo de um ex-

professor, fruto de admiração, que o incentivou a seguir no curso, como forma de mantimento 

do status quo, aspecto que se repete na vivência de uma acadêmica que teve a influência de 

um tio bem-sucedido da área. No caso dos docentes com menor volume de capital global, a 

escolha do curso deu-se prioritariamente em razão da alta empregabilidade proporcionada e 

da rápida inserção no mercado de trabalho ou possibilidade de ascensão profissional, 

repetindo-se tal estratégia pelos discentes que possuem a mesma característica social.  

Em relação ao habitus, hexis, doxa, illusio e ideologias características do grupo social, 

tem-se que, na vivência dos docentes, é possível notar que os casamentos e associações com 

amigos ocorreram sempre em razão de alguma atividade comum. Seis Docentes dos sete 

entrevistados casaram-se com pessoas que cursaram Ciências Contábeis (Doc2, Doc3, Doc4, 

Doc6 e Doc7) e Ciências Economicas que também é da área de negócios (Doc1) e costumam 

partilhar de associação com amigos contadores ou de áreas similares como direito, atividades 

comerciais semelhantes, e de fé semelhantes. Inclusive, um aspecto comum é o partilhamento 
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de mais de uma atividade semelhante entre os agentes, como a frequência na mesma igreja e 

na mesma instituição de ensino (Doc2, Doc3, Doc4, Doc6 e Doc7). 

Esta realidade assemelha-se muito à realidade dos acadêmicos do curso, que, em sua 

maioria, partilham de associação com pessoas que possuem ações e ideias semelhantes, 

características expostas pelos relatos da vivência de todos os docentes e discentes do curso, ao 

considerar que seus casamentos ou namoros ocorrem com pessoas que compartilham do 

mesmo círculo da Igreja, da escola, ou da profissão (Doc1, Doc2, Doc3, Doc4, Doc6, Doc7, 

Ac3 e Ac5), que mantêm amizades com pessoas que compartilham de doxa semelhante em 

relação à profissão ou atividades religiosas (Doc1, Doc2, Doc3, Doc4, Doc5, Doc6, Doc7, 

Ac3, Ac4, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8 e Ac9). 

Os habitus que se diferem e que, em alguns momentos, apresentaram em seu discurso 

predisposição voltada à subversão do campo, é o do Docente Doc2, que relata ter crença 

distinta em sua atuação profissional na Universidade Partenon, mas que ainda assim mantém a 

adoção silenciosa da doxa ao mencionar “trabalhar para quem está na gestão” (Doc2), a 

Docente Doc6  e o Docente Doc7, que seguem a mesma linha do Docente Doc2, reafirmando 

a doxa imediatamente após suas explanações sobre o desejo de trabalhar em equipe e a 

necessidade de sinergia no curso. O Acadêmico Ac6, que relata ter amigos de atividades 

relacionadas às artes, e os Acadêmicos Ac4, Ac7 e Ac9 que, em seus discursos, também 

apresentam uma certa subversão, aliada à reafirmação da doxa no que tange ao seu cotidiano 

na universidade. 

Em relação à acumulação de capitais e ascensão social, os Docentes Doc1 e Doc2 

relatam que costumeiramente fazem viagens com amigos para diversos lugares do Brasil e do 

mundo, com destinos como: o nordeste brasileiro, a Europa e a América do Sul, realidade 

presente na vivência dos Acadêmicos Ac3 e Ac6. Relato semelhante à trajetória vivenciada 

pela Acadêmica Ac3. O Acadêmico Ac6 reitera ser um amante das artes e relata já ter viajado 

com os amigos para assistir a espetáculos ou conhecer lugares e culturas distintas com destino 

a diversos lugares do mundo. 

Excetuando-se esses três casos específicos, os docentes não costumam efetuar viagens 

com amigos, somente em casos esporádicos, com idas, por exemplo, para o Nordeste 

brasileiro (Doc6), ou viagens com a família (Doc 5 e Doc7). Os Docentes Doc3 e Doc4 

relatam que os programas geralmente são viagens para a casa dos pais em um estado vizinho 

do Paraná, mas, geralmente, os programas desses Docentes resumem-se a visitações de 

amigos. Essa realidade é semelhante ainda à dos discentes do curso (Ac1, Ac4, Ac5, Ac7, 
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Ac8 e Ac9), que não costumam viajar com amigos, mas que, em seus encontros, partilham 

refeições em casa, restaurantes ou bares.  

Sobre o pertencimento ou participação em clubes ou entidades de classe os Docentes 

Doc1 e a Acadêmica Ac3 relatam participar de clubes. Nesse aspecto, cabe mencionar que o 

pai da docente Doc1 foi fundador de um dos clubes da cidade. O Docente Doc2 relata que já 

foi diretor deste clube por várias vezes, e o Docente Doc7 relata que foi sócio de um clube por 

vinte anos. No mais, os docentes pertencem ao CRC e/ou Associação de Peritos (Doc2, Doc6, 

e Doc7), são acadêmicos imortais da Academia de Ciências Contábeis do Paraná (Doc2 e 

Doc7), ou ainda que possuem forte atuação na área financeira da igreja a que pertencem 

(Doc1 e Doc7). Os demais acadêmicos (Ac1, Ac2, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8 e Ac9) relatam não 

pertencer ou atuar em nenhum clube ou entidade de classe, e o acadêmico Ac4 relata fazer 

parte do MST e ser fundador de uma cooperativa de pequenos agricultores do assentamento. 

Em se tratando do CE dos docentes e discentes do curso de Ciências Contábeis, pode-

se observar que os capitais sociais na mobilização de CE facilitam a ascensão social dos 

agentes, pois, conforme observado na trajetória dos docentes, a grande influência no 

crescimento profissional deu-se pela ajuda de ex-professores da Universidade ou Colegas de 

Curso. Aspecto não observado na trajetória universitária dos Acadêmicos (Ac1, Ac2, Ac4, 

Ac5, Ac7, Ac8 e Ac9) em que as influências sociais são principalmente de familiares, e 

esporadicamente de amigos do curso (Ac5, Ac8 e Ac9). Observa-se, também, a influência 

familiar forte. Fica claro o quanto a presença de capitais sociais influentes facilitou a trajetória 

de ascensão social, ou melhoria no volume de capital global dos docentes e discentes que o 

possuem, aspecto que pode ser notado na diferença de trajetória relatada pelos Discentes Ac1, 

Ac5, Ac7 e Ac8 que ainda encontram dificuldades para colocação efetiva no mercado de 

trabalho e tiveram uma trajetória com menores indicações. 

Os Docentes Doc1, Doc2, Doc3, Doc4 e Doc7 obtiveram aumento de seu capital 

cultural e, consequentemente, aumento do CE, o que possibilitou viagens para cursar 

mestrado e doutorado no país (Doc1, Doc3, Doc4 e Doc7) e no exterior (Doc2), também 

viagens para apresentar trabalhos em congressos no exterior (Doc1, Doc2 e Doc7), esse ganho 

em capital cultural proporciona aumento do CE ou social, seja em razão de contato com 

pessoas que possuem o mesmo habitus e ideologias, seja por uma progressão profissional. No 

caso das docentes que ainda se encontram na luta e na estipulação de estratégias para 

crescimento no campo acadêmico, as viagens resumem-se a idas a congressos (Doc6) e a 

aperfeiçoamento técnico profissional (Doc5). 
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É nítido que o fato de conciliar trabalho e estudo relaciona-se à realidade social dos 

agentes, pois o fato de ter que manter as condições sociais de subsistência torna a carga de 

trabalho e estudos mais pesada para os agentes com baixo volume de capital global (Ac1, 

Ac2, Ac7, Ac8 e Ac9). Contudo, há que se ressaltar que a melhoria na trajetória de vida dos 

agentes ocorre já na entrada do curso, fortalecendo a doxa da melhoria de vida, conforme os 

relatos dos Acadêmicos Ac1, Ac2, Ac4, Ac5, Ac6 e Ac7 que, anteriormente, trabalhavam em 

atividades braçais (Ac1, Ac5, Ac6 e Ac7) ou que, por meio do curso, já iniciaram as 

atividades profissionais atuando na área (Ac2 e Ac4). Ainda, aqueles que se dizem mais 

tranquilos em relação à necessidade de trabalhar e estudar atualmente (Ac1, Ac4, Ac5, Ac6), 

pois conseguiram melhorar sua condição em razão da entrada no curso ou atuação na área 

contábil, aspecto notado na realidade de estudante dos Docentes (Doc2, Doc3, Doc4, Doc5 e 

Doc6). 

O curso de Ciências Contábeis foi, para a vida dos docentes, a base de sua profissão 

(Doc1, Doc2 e Doc7) que possibilitou o ganho de melhores salários e ascensão profissional 

(Doc2, Doc4 e Doc5), mas que o essencial para ter tido sucesso foi ter se inserido na prática 

(Doc3); foi a mudança de vida (Doc6). E, para os discentes, a possibilidade de inserção no 

mercado de trabalho, ascensão profissional ou melhoria de vida. Assim como os docentes, os 

discentes dão preferência por disciplinas aplicadas e técnicas e não compreendem a relevância 

de disciplinas teóricas em sua formação. Além disso, disciplinas tidas como complementares 

como: administração, economia e sociologia são mencionadas como irrelevantes para 

formação e defendem que sua oferta deveria ser optativa, na ótica dos discentes. 

Ainda, cabe mencionar que os agentes que possuem maior volume de capital 

objetivado são os Docentes Doc1, que já realizou viagens para lugares como Alemanha, 

Canadá, Las Vegas, Inglaterra Áustria; o docente Doc2 que já viajou para praticamente todos 

os estados do Brasil e Buenos Aires, Estados Unidos, Canadá, o Doc7 que relata conhecer o 

Brasil todo e Buenos Aires, e a Acadêmica Ac3 que relata conhecer Alemanha, Áustria, 

França e Itália momento que percebeu sua necessidade de aprimoramento no Inglês, e o 

acadêmico Ac6 que relata conhecer países como México, Peru, Europa Indonésia, Tailândia, 

Vietnã. Com exceção destes quatro agentes, os outros entrevistados não estão habituados a 

viagens longas ou para fora do país: a Docente Doc3 relata ir com frequência na casa dos pais 

que fica no Estado do Rio Grande do Sul, o Docente Doc4 relata que gosta de viajar para as 

praias do nordeste, assim como a Docente Doc6 e a Docente Doc5 gosta de frequentar as 

praias do Paraná e de Santa Catarina, assim como a Acadêmica Ac8, com seus pais e a 

Acadêmica Ac2 que tem a avó residindo em Santa Catarina. 
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Os docentes de contabilidade mencionam como relevantes as formações em Mestrado, 

Doutorado ou Pós-Doutorado (Doc1, Doc2, Doc3, Doc4, Doc6 e Doc7), sendo o capital com 

maior relevância simbólica no campo acadêmico e no campo universitário a titulação de 

doutor. Os Discentes, por sua vez, com exceção do Acadêmico Ac1, que menciona sua 

graduação em logística, e dos Discentes Ac4, Ac6; Ac7 que possuem a formação técnica em 

contabilidade, os demais possuem capital cultural institucionalizado e de formação em cursos 

profissionalizantes (Ac1 e Ac3) ou de línguas (Ac3, Ac5 e Ac6). O Acadêmico Ac6 relata que 

possui certificações na área das artes e as acadêmicas Ac8 e Ac9 relatam não possuir 

certificações. 

Foram identificados dois tipos principais de capital simbólico próprio do campo 

Universitário de Ciências Contábeis da Universidade Partenon: a AuP dos docentes, que é 

composta pela posse de capital cultural próprio do campo (que, conforme discutido adiante, 

consitui-se como capital simbólico dos acadêmicos) + a posse de disciplinas tidas como úteis 

ou relevantes para formação profissional dos acadêmicos + o interesse altruísta do professor, 

aliada a uma certa rigidez pelo desenvolvimento do aluno. Conforme visto, este interesse 

altruísta e esta rigidez pautada e vista pelos acadêmicos como “preocupação e exigência do 

professor” são fatores que, embora legitimem um tipo de violência simbólica, também 

influenciam fortemente a prática discente e as chances de sucesso em sua trajetória, dado o 

habitus destes agentes no campo. 

A AuP, como capital simbólico, que pode ser alcançado de maneira menos desafiadora 

por aqueles docentes que lecionam disciplinas práticas, mas que pode ser conquistado por 

aqueles docentes possuidores do capital cultural próprio do campo (a prática real da técnica 

que se apresenta como capital simbólico dos acadêmicos), que, ao exercerem sua suposta 

AuP, na apresentação de conteúdos com aplicação prática, aliada ao interesse altruísta pelo 

acadêmico (com uma certa rigidez), aumentam suas chances de prestígio imanentes à 

legitimação de sua AuP. Isto envolve o desejo de cativar os alunos, de expor melhor o 

conteúdo, de envolver o aluno na disciplina, de contribuir para a formação de agentes bem-

sucedidos, de deixar um legado, de fazer a diferença na vida dos acadêmicos e de ser 

reconhecido como consequência (Doc1, Doc3, Doc4, Doc5, Doc6 e Doc7). 

O principal capital simbólico dos discentes é a prática (real) da técnica contábil que 

também é uma forma de capital cultural próprio do campo e, como capital simbólico, atende 

todas as características elencandas por Grenfell (2018). O próximo tópico abordará os 

principais achados em relação à hegemonia, hetorodoxia, acumulação de capitais relações de 
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poder no campo universitário de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, comparando 

os achados por meio de observação participante e entrevistas. 

 

4.1.3. Elementos para identificação da lógica da prática III: Hegemonia, heterodoxia e 

relações de poder no CUNI de Ciências Contábeis da Universidade Partenon 

 

Como este tópico almeja, em conjunto com os achados sobre os capitais simbólicos do 

campo, discutir sobre a hegemonia, hetorodoxia, habitus, hexis, doxa e illusio do Campo 

Universitário de Ciências Contábeis, faz-se necessário, primeiramente, explicitar os motivos 

pelos quais se delimita o Curso de Ciências Contábeis como um Campo. 

As análises contempladas nos tópicos: 4.1.1 Elementos para identificação da lógica da 

prática I: O habitus primário dos docentes e discentes de Ciências Contábeis da Universidade 

Partenon e 4.1.2 Elementos para identificação da lógica da prática II: Formas de Poder dos 

docentes e discentes do curso de Ciências Contábeis envolveram as trajetórias da socialização 

primária dos agentes e secundária, respectivamente. Pode-se dizer que as análises 

contemplaram aspectos inerentes ao campo educacional da socialização primária, familiar, 

econômico, religioso e cultural. Ou seja, um só agente pode contemplar, em sua trajetória, a 

vivência em diversos campos simultâneos. Um exemplo que possa clarificar essa relação é o 

caso do acadêmico Ac6 que dispõe de um alto volume de capital cultural do campo das artes, 

da dramaturgia e dos musicais. Contudo, esse capital e sua simbologia apresentam um valor 

econômico maior no campo das artes do que no campo religioso, por exemplo. 

Cada campo possui sua economia própria, e contempla capitais próprios que possuem 

determinado valor em determinado campo, mas não possuem valor algum em outro. É esse 

valor direcionado a um determinado tipo de capital que compõe e forma a illusio do jogo, 

dentro daquele determinado campo. 

O que fica claro, a partir desta exemplificação, é que cada campo possui suas regras, 

suas crenças e seus capitais simbólicos, e a posição do agente neste campo depende do 

volume de capitais que possui. Nesse sentido, cabe mencionar minha concordância com o 

exposto por Thomson (2018): 

 

Bourdieu falava sobre o campo social como um cientista social. Acima de tudo, seu campo 

deve ser compreendido como um dispositivo escolástico – uma heurística epistemológica e 

metodológica – que ajuda os pesquisadores a planejar métodos para compreender o mundo. 

Ele não devia ser algo mimético: não existe um lugar material equivalente a um campo, ainda 

que todas as pessoas, práticas, instituições, bens e serviços em campos sociais tenham 

manifestação física e possam ser investigados (Thomson, 2018, p. 104-105). 
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Compreende-se, portanto, que não há uma delimitação sobre quando um campo de 

fato começa ou termina, o estado, por exemplo, é um campo de poder, um metacampo que 

pode regrar o funcionamento dos diferentes campos, tanto é que Pierre Bourdieu coloca em 

evidência a hierarquia seguinte: no topo do campo do poder, encontra-se o campo econômico, 

depois os campos administrativos e universitários e, enfim, o campo aristocrático. O campo 

do poder pode ser apresentado como o campo dos campos por dar origem à hierarquia entre 

os diferentes campos (Jourdain & Naulin, 2017).  

A partir deste exposto, para fins escolásticos, situa-se a Universidade Partenon como 

integrante desse campo dos campos, chamado campo universitário. Possivelmente, a próxima 

pergunta seria: mas por que campo universitário de Ciências Contábeis da Universidade 

Partenon? Além de se tratar de uma mera classificação escolástica metodológica, como 

explicitado, o dito por Bourdieu (2011) pode facilitar a compreensão: 

 

Um dos alvos das lutas que opõem o conjunto dos agentes ou das instituições que têm em 

comum o fato de possuírem uma quantidade de capital específico (econômico ou cultural, 

especialmente), suficiente para ocupar posições dominantes no interior de seus campos 

respectivos, é a conservação ou a transformação da “taxa de cambio” entre os diferentes tipos 

de capital... [itálicos nossos] (Bourdieu, 2011, p. 52). 

 

As várias universidades do Brasil constituem esse Metacampo do poder Universitário, 

que, por sua vez, são campos locais de lutas por classificação neste metacampo. Dentro desses 

campos individuais, ou subcampos (as universidades) que formam o campo do poder, 

chamado campo universitário, é possível efetuar a classificação do Curso de Ciências 

Contábeis como um subcampo da universidade (campos respectivos), pois possui alvos 

distintos, estratégias e regras distintas e um capital próprio, em relação à universidade como 

um todo, e é justamente em razão dessa posse de suas próprias regras, sua doxa dominante e 

seu capital próprio que se optou por classificar/nominar, para fins metodológicos, como: 

Campo Universitário de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, tendo em vista que, 

sem esta delimitação, os capitais próprios e os objetos de luta simbólica e violência simbólica 

seriam de difícil identificação. 

Além disso, em razão de um campo ser consolidado pela adesão coletiva ao jogo, a 

crença dos agentes neste jogo, no valor da aposta e tenham interesse em apostar nesse jogo e 

também por possuir especificidades próprias (suas apostas, seu tipo de capital, suas regras) 

que o tornam irredutível aos outros campos (Jourdain & Naulin, 2017), entende-se que esta 

nominação e classificação de Campo Universitário de Ciências Contábeis contemplam a ótica 
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bourdiana e fornece legitimidade para o feito, tendo em vista que o curso de Ciências 

Contábeis possui suas apostas, regras, capitais e agentes específicos dispostos a jogar esse 

jogo e integrar o Metacampo de Poder Universitário. 

Retomando a questão de um agente poder vivenciar ou jogar em diversos tipos de 

campo, a identificação da acumulação de capitais, habitus e relações de poder da socialização 

primária e secundária dos agentes (discutido nos itens 4.1.1 e 4.1.2), torna-se relevante para a 

análise que se principia, em razão do explanado na citação de Bourdieu (2011), sobre a “taxa 

de câmbio” entre os diferentes tipos de capital nos campos respectivos dos agentes, ou seja, 

como esses capitais acumulados até aqui possibilitam a formulação de estratégias pelos 

agentes no Campo Universitário de Ciências Contábeis. 

Este tópico pauta-se na discussão das questões elencadas nos itens 3 e 4 do roteiro de 

entrevistas e optou-se por não efetuar subdivisões. No entanto, a discussão dos principais 

achados, foram elencados com o seguinte ordenamento: (a) estruturação social e acumulação 

de capitais (docente/discente); (b) Ordem social e Subversão à ordem Social 

(docente/discente); (c) Habitus, Hexis, Doxa e Illusio (docente e discente). 

As figuras 38 e 39 apresentam os principais achados em relação à estruturação social e 

acumulação de capitais dos docentes: 
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Figura 38 – Docentes: Estruturação Social e Acumulação de Capitais no Campo Universitário 

de Ciências Contábeis – (Parte I) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 39 – Docentes: Estruturação Social e Acumulação de Capitais no Campo Universitário 

de Ciências Contábeis – (Parte II) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
 

As estratégias que os agentes utilizam para manter ou melhorar sua posição social 

neste campo de lutas relaciona-se com os diferentes tipos de capital (social, econômico, 

cultural e os próprios do campo), que contribuíram para a inserção ou permanência dos 

agentes na carreira docente, também para formulação de estratégias para mantimento da 

posição social alcançada ou almejada no campo. 

A Docente Doc1 iniciou a carreira docente em uma faculdade particular, onde obteve 

apoio incondicional da coordenação, levando ao reconhecimento do curso que obteve um bom 

conceito em âmbito estadual, uma conquista atribuída como sendo reflexo do bom trabalho 

executado pelos docentes do curso desta universidade. Entrou na Universidade Partenon em 
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seguida, assumindo o concurso como mestre e, após um ano e meio, iniciou o doutorado e 

conciliava as duas atividades, conseguindo dispensa integral após mais um ano e meio para 

conclusão do doutorado, momento que seguiu para o pós-doutorado. Após a conclusão desta 

etapa de estudos, em razão do seu retorno, assumiu um cargo de gestão na pós-graduação 

stricto-sensu, dada a implantação do programa que foi de sua mentoria, segundo relata. 

O Docente Doc2 relata que um ex-professor da graduação e outro da pós-graduação 

influenciaram de maneira significativa sua inserção na carreira docente. Relata estar realizado 

com a profissão, principalmente em razão de encontrar ex-alunos seus em todos os lugares do 

Brasil nas universidades e nos escritórios contábeis locais e regionais. A Docente Doc3 relata 

que decidiu seguir a carreira docente quando entrou no mestrado por querer estudar mais, 

“porque foi a vida que levou” (Doc3) e como o namorado já fazia mestrado, o seu interesse, 

suscitado desde a adolescência,  em ser professora voltou, inclusive foi um professor da época 

que, de certa forma, influenciou ela e o seu atual esposo a seguirem a carreira docente. Disse 

que trabalhou como docente de uma universidade particular e que se sentia realizada atuando 

em sala, o que possibilitou assumir um cargo de gestão nesta faculdade, até o momento de sua 

saída para posse do concurso em uma Universidade Federal e, depois, na Universidade 

Partenon. 

O Docente Doc4 relata que um amigo da graduação iniciou o mestrado um ano antes e 

influenciou fortemente que ele também cursasse a pós-graduação, já que, segundo o docente, 

ambos gostavam de ensinar e aprender, inclusive o Docente Doc4 já trabalhava dando 

catequese e isso despertou seu gosto por ensinar. Relata que trabalhou em uma universidade 

particular por um período até assumir concurso em uma Federal, assumindo PSS na 

Universidade Partenon até conseguir assumir ali o concurso. A Docente Doc5 relata que, por 

um convite de um ex-professor, decidiu ingressar na carreira docente, e que, na mesma 

semana, recebeu proposta para trabalhar em uma faculdade particular. Relata que, em razão 

de seu cargo de auditoria, tais convites tenham sido feitos e que esse ex-professor disse ter 

visto nela uma boa professora. Relata, ainda, que assumiu primeiramente na faculdade 

particular e que, quando a vaga foi disponibilizada, seguiu para a Universidade Partenon, 

local onde fez a graduação e explana: “parece que você está em casa [...] eu cheguei aqui eu 

fui aluna aqui” (Doc5). 

Semelhantemente à trajetória da Docente Doc5, a Docente Doc6 relata que fez um 

processo seletivo por influência de um ex-professor seu da graduação para ver se iria gostar 

da docência e relata: “os alunos também gostaram da minha forma de dar aula, então percebi 

que ali eu tinha uma oportunidade” (Doc6). Explana que o primeiro ano na docência foi o 
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mais difícil por não ter em quem se apoiar: “se você é contratado como professor, subentende-

se que você é um cara que domina” (Doc6), e relata, ainda, que na área contábil isso é um 

pouco complicado porque não se recebe preparação para isso na graduação, e o medo do 

julgamento se torna um empecilho para a busca de auxílio. 

O Docente Doc7 relata que entrou na docência por influência de sua esposa que atuava 

como docente, também por influência de um ex-professor que também era seu vizinho 

próximo e, inclusive, o influenciou a iniciar o curso de Ciências Contábeis. Relata que 

começou dando aula no curso técnico em contabilidade, momento que conseguiu aprender e 

aperfeiçoar o exercício da profissão, já que nunca tinha pensado em ser professor. E que sua 

esposa o auxiliou na preparação para o concurso de docentes na Universidade Partenon.  

Fica nítido, nos relatos, a relevância que a posse de capitais sociais influentes teve na 

determinação da escolha da carreira pelos professores da Universidade Partenon, e observa-se 

que tais estruturações tiveram origem, em alguns casos, desde a adolescência dos docentes 

(Doc4 e Doc7), ou ainda com a integração de capitais sociais advindos da época da 

graduação, ou do mestrado (Doc2, Doc3, Doc5 e Doc6). 

A Docente Doc1 e o Docente Doc4 explicitam em suas falas o recebimento desta 

influência de amigos e de relações próximas. Por exemplo, a relação de amizade entre a 

Docente Doc1 e o coordenador do curso da universidade particular que atuava foi um forte 

pilar para sua permanência na docência, embora, conforme relatado, sua entrada tenha 

ocorrido em razão de processo seletivo. Tal constatação deu-se em função do exposto: “ele 

era coordenador [...] sempre me apoiou bastante, eu sempre fui uma professora muito exigente 

[...] na universidade particular existe muita reclamação [...] então era assim, ele me ajudou 

bastante” (Doc1). 

O Docente Doc4, embora em uma estrutura objetiva distinta, relata algo semelhante 

“com o mestrado e a indicação de um amigo eu consegui trabalhar em uma faculdade” 

(Doc4). Observam-se os capitais acumulados em ação no relato desses docentes, pois, além 

desses capitais sociais possibilitarem ganhos de CE, tais relações geram a acumulação de um 

capital simbólico próprio das estratégias efetuadas para o mantimento da relação. Logo, a 

referida constatação é tida em razão de ambos os relacionamentos, tanto com o coordenador 

do curso, no caso da Docente Doc1, quanto com o amigo do relato, como no caso do Docente 

Doc4, geraram outros tipos de parcerias ou indicações, em uma relação social que perdura até 

os dias de hoje. 

A taxa de câmbio possibilitada pela posse de capital social, no caso dos docentes, que 

é formada por agentes detentores de um mesmo habitus acadêmico (que fazem parte do 
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mesmo metacampo acadêmico) contribuíram fortemente para entrada ou permanência na 

carreira docente, inclusive para a acumulação desses capitais alcançados durante esse 

processo de socialização na trajetória acadêmica. Assim, isso faz com que os docentes, 

detentores de um maior volume de capital global, assumam posições dominantes ou certo tipo 

de vantagem no Campo Universitário de Ciências Contábeis da Universidade Partenon. Essa 

relação de poder se explicita quando se levantaram questionamentos sobre as disciplinas que 

os docentes lecionam neste ano de 2018. 

A Docente Doc1 explica que escolheu as disciplinas que hoje leciona pelo fato de 

estas fazerem parte da sua linha de pesquisa. O Docente Doc2 relata que, desde o retorno do 

doutorado, fica com as disciplinas que sobram, como uma forma de imposição em razão de 

represálias políticas. As disciplinas da Docente Doc3, segundo relato, também não foram de 

sua escolha, pois a distribuição levou mais em consideração a falta de professor para aquela 

área, e que, embora a distribuição de uma disciplina em especial tenha tido certa imposição, 

explica: “hoje eu gosto desta disciplina” (Doc3). O Docente Doc4 relata que uma das 

disciplinas que leciona foi de sua escolha e a outra não foi, mas teve que assumir em razão da 

falta de professor. Segundo ele, por não trabalhar mais na área, teve que estudar muito para 

ministrar a disciplina e acredita que poderia ser ministrada por alguém que atua em escritórios 

tendo em vista que se trata de uma área complexa e que têm diversas alterações. A Docente 

Doc5 relata ministrar as disciplinas relacionadas a sua atuação profissional durante o dia e 

que, embora tenha sido escolhida pela coordenação, está relacionada a sua prática cotidiana. 

Assim como o Docente Doc4, a Docente Doc6 relata que teve a possibilidadede 

escolher apenas uma das disciplinas que leciona em razão de seu processo seletivo estar 

voltado para aquela disciplina e que também sentiu, em determinado período, certa imposição 

na distribuição das disciplinas, já que um ano teve que lecionar uma disciplina teórica, o que a 

fazia se sentir insegura, por isso, teve que estudar muito para lecionar. 

O Docente Doc7 relata que, nesses mais de vinte anos de docência na Universidade, 

sempre lecionou uma mesma disciplina e que a outra disciplina que leciona foi em razão de 

atuar na área, em uma tentativa de unir a prática com o ensino, e que influencia os acadêmicos 

à execução de seus TCC’s nessas duas áreas. Destacou, ainda, que escolheu tais disciplinas 

em razão da possibilidade de união entre teoria e prática e a comodidade de ter lecionado 

sempre a mesma disciplina por décadas. 

Um mecanismo de reprodução das relações de poder, quando revelado, deixa de ser 

um mecanismo de dominação e passa a ser um mecanismo de violência simbólica, acaso é de 

se surpreender que os docentes apresentados em toda a trajetória como detentores de um 
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maior volume de capital global, sejam os mesmos que possuem cargos de gestão e/ou podem 

escolher as disciplinas que desejam lecionar?  

Obviamente que a acumulação de mais capitais de cunho social, simbólico e social, 

tenha sido constante em sua vivência no campo, pois, possivelmente, esta realidade não 

existisse quando ambos adentraram o campo, contudo, o que se percebe é que essa posse 

inicial de um volume de capital global maior quando da inserção no campo Universitário de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon, aliada a um ethos de classe detentor de maior 

capital cultural, e a um habitus alinhado com a doxa e a lógica do campo, proporcionaram, se 

não o mantimento, o aumento desse volume de capital global, e que possibilitam tais 

privilégios atualmente.  

Ressalte-se, porém, que o Docente Doc7 tem a posse de uma disciplina por décadas, e 

a Docente Doc1, desde o retorno de seu Pós-Doutorado, já alcançou um cargo de gestão, em 

razão, principalmente, de sua mentoria e participação no processo de criação de um programa 

de pós-graduação, gerando uma espécie de capital simbólico próprio. Ou seja, uma vez 

mentora de um programa de pós-graduação, nada mais justo do que lhe dar o cargo de gestão. 

É nesta estrutura objetiva óbvia que reside a posse do capital simbólico acumulado, pois a 

entrega da gestão do programa é reflexo da gratidão pelo empenho, ideação e trabalho 

direcionado à mentoria e à implantação do programa. 

Uma vez a posse de determinadas disciplinas possibilitarem uma maior chance de 

aquisição de AuP, esse processo de distribuição das disciplinas, aliada à impossibilidade de 

escolha por parte dos docentes, pode ser tida como uma forma de violência simbólica pela 

questão da AuP e também por aumentar a carga de trabalho dos docentes, que, conforme 

observado nos relatos, tiveram uma carga maior de estudo para conseguirem lecionar tais 

disciplinas.  

Há que se ressaltar que, ao mesmo tempo em que os discursos dos docentes 

enfatizaram explícita ou implicitamente a questão da imposição das disciplinas, a adesão da 

doxa, em defesa da ortodoxia, faz-se presente como forma de manterem-se no jogo, e, em 

razão de seu habitus estar alinhado à lógica do campo. Tal constatação é possível em razão 

das explanações: 

 

Eu não preciso disputar nada [...] agora não é momento político [...] então vou trabalhar para 

quem está na gestão [itálico nosso] (Doc2). 

     [...] hoje eu gosto desta disciplina [itálico nosso] (Doc3).  

     [...] eu penso que tem que ser uma pessoa ligada com escritório [para lecionar essa 

disciplina] [itálico nosso] (Doc4).  
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     O professor [...] escolheu [...] eu fiquei com a disciplina de [...] que também é relacionado 

[com a área que trabalho] [itálico nosso] (Doc5). 

      [...] acabaram me empurrando [...] porque não tinha professor, porque acharam que eu 

tinha perfil, foi um pouco difícil [...] mas eu estudei e deu certo [...] não que seja ruim, eu 

acho bacana, quanto mais disciplinas novas mais materiais você vai montando [itálico nosso] 

(Doc6).   

 

Algumas questões em relação à característica de heterodoxia dos docentes e as 

relações de poder no campo universitário serão retomadas adiante, por ora, basta apenas 

ressaltar o alinhamento dos docentes com a doxa do campo, que, ao mesmo tempo em que 

podem ser vistas como uma forma de subversão, acabam por reafirmar a doxa, a crença no 

mantimento do status quo.  

Quando questionados sobre como os docentes se sentem em relação à 

responsabilidade na formação dos futuros contadores, as respostas obtidas podem relacionar-

se a certo habitus professoral, que o dispõe para ações voltadas à aquisição daquele capital 

simbólico mencionado em relação à busca por deixar um legado de contribuir com o 

aprendizado e progresso dos discentes, denotado pela preocupação e sentimento de 

incompetência dos docentes neste processo, aliada à doxa da necessidade de preparação para 

o mercado de trabalho. 

A Docente Doc 1 relata que, muitas vezes, sente-se incompetente no processo de 

formação dos futuros contadores, contudo, ressalva que o limite dessa responsabilidade cessa 

pelo fato de o professor não ser responsável pela atitude dos alunos. O Docente Doc2 relata 

que “é um peso muito grande” a responsabilidade pela formação de futuros contadores e que é 

uma falha muito grande a inutilização de técnicas andragógicas, e da interdisciplinaridade no 

processo de ensino. Sobre a responsabilidade na formação de futuros contadores, a Docente 

Doc3 relata sentir medo, mas o que a tranquiliza é a busca pessoal dela em trazer detalhes do 

dia-a-dia, e que o medo advém do fato de estar lecionando uma disciplina prática e não mais 

estar atuando na área cotidianamente. A Docente Doc5 relata se sentir preocupada na 

formação de futuros contadores, por não se ver ainda neste patamar, em razão de considerar 

que ainda tem muito o que aprender para poder passar uma informação que, de fato, prepare o 

aluno para o mercado de trabalho. 

Assim como os demais docentes entrevistados, a Docente Doc6 relata que a 

responsabilidade na formação de futuros contadores “pesa” e que isso a preocupa muito e, 

ainda, que o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, juntamente com uma disciplina 

de caráter estritamente prático, faz com que ela leve os alunos a refletirem sobre as questões 
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éticas durante a prática, e que não aprendam somente como memorização, mas que aprendam 

que, naquela lei, naquele dispositivo, ou naquele livro, tal informação está disponível. 

O Docente Doc7 relata que se preocupa com a formação de futuros contadores, uma 

vez que observa que os acadêmicos, durante suas aulas, não raro, estão fazendo outras coisas, 

e não prestam atenção, não interagem, não questionam e que o contrário disso, o que faz se 

sentir melhor como professor. Relata sobre a necessidade de inovar e trazer atrativos para a 

sala de aula, contudo, essa relação sempre depende tanto do professor como do aluno, bem 

como de o aluno ver se aquilo é de seu interesse ou não para aprender. 

Esse habitus, revestido de preocupação, nota-se, possui estreita relação com a 

aquisição do capital simbólico da AuP, aspecto ressaltado pelas justificativas levantadas pelos 

docentes após mencionar a existência de sua preocupação. 

Esta busca pelo capital simbólico (AuP) dispõe as ações tomadas na escolha e 

aplicação das metodologias de ensino utilizadas no cotidiano universitário. 

A Docente Doc1 explica que costuma utilizar, em suas aulas, o método expositivo, 

atividades práticas, atividades em grupo em uma abordagem de conteúdos do geral para o 

específico, pois acredita que, desta forma, os acadêmicos absorvem melhor o que está sendo 

ensinado. Além disso, reitera que se sente segura com tais abordagens, já que “é ruim ir para 

sala na qual não se tem atenção do aluno e você sinta que não fez parte do aprendizado dele, 

só fez uma metodologia expositiva [...] o aprendizado com essa geração é muito diferente” 

(Doc1). O Docente Doc2 relata utilizar estudos dirigidos, seminários, mesas redondas e 

eventualmente filmes e aula expositiva em razão de que, na sua visão, esses métodos facilitam 

a percepção do aluno. Sobre as metodologias utilizadas, a Docente Doc3 explana que “acaba 

sendo a tradicional exposição [...] minhas aulas da graduação foram assim” (Doc3). E que, 

embora busque tornar dinâmica a aula, não sente segurança em trazer metodologias de ensino 

inovadoras. A Docente Doc5 relata que, em suas aulas, não consegue simplesmente falar, mas 

tem que utilizar o power point com tópicos e que, em sua explanação, tenta falar sobre a teoria 

seguida de uma aplicação prática sobre o assunto. Afirma que a escolha desta forma de 

ensinar se dá em razão de buscar que o aluno aprenda por ele mesmo, além de utilizar técnicas 

de reforço positivo quando os acadêmicos efetuam, por exemplo, a leitura do material para 

aula. 

A Docente Doc6, na mesma linha da Docente Doc5, relata que gostaria de inovar e 

estudar mais sobre metodologias de ensino e que, nas aulas teóricas, sempre usa aula 

expositiva, embora constantemente una essa teoria a uma prática, já que “o aluno de 

contabilidade quer muito, anseia muito, pela prática” (Doc6). Disse que, como forma de 
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estimular a leitura do aluno, faz testes rápidos sobre determinado material que foi pedido para 

ler e que isso tem funcionado. O Docente Doc7 explana desejo semelhante no que se refere à 

inovação de métodos, mas que sempre acaba por utilizar aulas expositivas “porque 

naturalmente a gente escolhe aquilo que é mais fácil [...] daquela forma que a gente aprendeu” 

(Doc7). Comenta que, às vezes, embora tenha interesse na inovação a ausência de 

conhecimento sobre como levar isso para os alunos, atrapalha um pouco, mas que gostaria de 

achar formas de envolver os alunos na disciplina, aumentar sua participação nas aulas.  

Além da busca pela aquisição do capital simbólico (AuP), observa-se que as 

estratégias dos docentes voltam-se ao atendimento dos anseios dos discentes em relação à 

junção entre teoria e prática. Além disso, é nítida a preocupação dos docentes na inovação de 

abordagens metodológicas, ao considerar que todos percebem a mudança existente nas 

relações pedagógicas atuais, que são reflexos do habitus incorporado dos discentes, advindos 

de um baixo ou inexistente acompanhamento escolar, da presença limitada dos pais, dada a 

necessidade de subsistência e a consequente inserção tecnológica na socialização primária, 

além de um baixo volume de capitais, principalmente cultural, refletidas, por exemplo, nas 

dificuldades vivenciadas durante o período escolar e o abandono, bem como a entrada na 

universidade por meio de programas específicos que não necessariamente o vestibular. 

Os docentes possuem a doxa de que, com a inovação metodológica, e novas 

abordagens de ensino, conseguirão alcançar a AuP necessária, e, consequentemente, a 

aquisição do capital simbólico almejado do reconhecimento de ter deixado um legado. De 

certa forma, tal estratégia mostra-se válida, uma vez que o habitus da maioria dos acadêmicos, 

como já discutido, passou por alteração nas relações pedagógicas com os pais, e uma vez que 

tal socialização e estruturas objetivas não refletiram a mesma ideologia daquela dos seus avós 

agricultores na criação de seus pais, tal estratégia torna-se relevante, contudo, há que se 

ressaltar que a estrutura objetiva da universidade ainda se posiciona em favor de uma 

ideologia oitocentista, no que tange ao posicionamento das salas, à segregação por disciplinas 

e, inclusive, à crença aliada a Illusio docente de se deixar um legado advindo da profissão tão 

bonita e dada por Deus que é a docência.  

Essa ideologia oitocentista é refletida também no processo avaliativo utilizado pelos 

docentes, e faz parte da doxa do jogo, próprias do habitus professoral, a utilização de provas 

como forma de medição do aprendizado, pudera, o próprio sistema escolar já determina esse 

mecanismo de violência simbólica, que, conforme será visto mais adiante, é fruto de 

tentativas de subversão no campo por parte dos discentes, advindas propriamente destas novas 

relações sociais presentes no processo de socialização vivenciados. 
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A Docente Doc1 explica que o seu processo avaliativo é composto pela participação 

nas aulas e desenvolvimento de atividades, prova bimestral, seminários e estudos de caso. 

Explica que a prova é o momento de o aluno refletir sobre o que foi aprendido no bimestre e 

as atividades em sala são avaliadas segundo sua execução e não necessarimento o acerto das 

questões, pois, no momento do feedback, apresenta-se as respostas mais e menos favoráveis 

para as questões levantadas. O Docente Doc2 relata que utiliza prova, mas que avalia também 

pelos estudos dirigidos, seminários, trabalhos em grupo, substituindo tais atividades pela 

prova, pois não deseja que os alunos decorem o conteúdo, já que, em sua visão, quando 

decoram, dificilmente lembram-se desse conteúdo, mas utiliza-se desses outros meios 

avaliativos por acreditar que os alunos, por meio disto, conseguem assimilar melhor e 

aprendem melhor do que na pressão da prova.  O processo avaliativo da Docente Doc3 segue 

a linha da Docente Doc1, por ser pautado no desenvolvimento de um trabalho, uma prova 

prática e uma prova teórica, que os professores anteriores da disciplina seguiam este mesmo 

método e que concorda com essa forma de avaliar. O Docente Doc4 utiliza como métodos 

avaliativos provas e trabalhos, considera que, nas disciplinas que leciona, esses são as 

melhores formas de avaliar, uma vez que os alunos precisarão sempre lembrar-se dos 

conceitos e formas de cálculo executadas. A Docente Doc5 relata dar três trabalhos bimestrais 

e uma prova valendo sete. Comenta que prefere aplicar os trabalhos em sala, que não faz 

trabalhos difíceis, e que o feedback individual que ela dá para cada aluno contribui para que 

nenhum deixe de entregar o trabalho.  

O processo avaliativo da Docente Doc6 asssemelha-se ao dos demais docentes por 

pautar-se na aplicação de provas e trabalhos e que acredita que os trabalhos são mais 

relevantes do que a avaliação em razão de possibilitar que eles reflitam sobre o assunto, então, 

é de sua prática delimitar um prazo para que os alunos executem o trabalho nos finais de 

semana e façam a finalização em sala. Afirma, ainda, que a prova é necessária, pois alguns 

alunos só vão estudar ou reler o conteúdo se tiver a prova e que suas provas sempre são feitas 

mediante o conteúdo discutido em sala, estritamente. 

Assim como os demais docentes, o processo avaliativo das disciplinas que o Docente 

Doc7 leciona pauta-se na execução de provas e trabalhos e que este ano buscou inovar com 

uma atividade grupal que fará parte da avaliação. O professor relata que algo que precisa ser 

incentivado constantemente é o uso das técnicas e metodologias da pesquisa na execução dos 

trabalhos solicitados pelos professores, pois ele observa que, em razão dos acadêmicos 

sempre executarem os trabalhos sem tais exigências, chegam ao  TCC com dificuldade, e, 
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portanto, durante os trabalhos aplicados em sua disciplina, sempre busca integrar as normas e 

padrões de pesquisa. 

Tendo como base o exposto pelos docentes, e a ideologia oitocentista própria de um 

sistema de ensino que reproduz desigualdades, que seleciona, a partir de uma aparência 

esplendorosa de neutralidade a partir dos exames, é que me aproprio do exposto por Bourdieu 

e Passeron (2014): 

 

Nada é mais adequado que o exame para inspirar a todos o reconhecimento da legitimidade 

dos veredictos escolares e das hierarquias sociais que eles legitimam, já que ele conduz 

aquele que é eliminado a se identificar com aqueles que malogram, permitindo aos que são 

eleitos entre um pequeno número de elegíveis ver em sua eleição e comprovação de um mérito 

ou de um “dom” que em qualquer hipótese levaria a que eles fossem preferidos a todos os 

outros. É somente com a condição de revelar o exame a função de dissimulação da eliminação 

sem exame que se pode compreender completamente por que tantos traços de seu 

funcionamento como processo patente de seleção obedecem ainda a lógica que rege a 

eliminação que dissimula [itálicos nossos] (Bourdieu & Passeron, 2014, p. 199). 

 

E nessa aparência de neutralidade que o exame possibilita igualdade de oportunidade, 

contudo, sob essa ideologia de que todos são iguais, percebe-se que uns são mais iguais do 

que outros, acarretando e fortalecendo a meritocracia que dissimula ainda mais o caráter 

próprio da avaliação como instrumento de eliminação legitimada. Tanto faz sentido o que foi 

exposto, que grande parte dos acadêmicos que integraram essa análise contemplam a entrada 

por programas específicos que não a avaliação eliminatória do vestibular ou com provas 

específicas que facilitam a entrada daqueles provindos de escolas públicas. Um sistema 

avaliativo justo leva em consideração as desigualdades culturais dos acadêmicos, leva em 

consideração a ideia de uma pedagogia racional que luta a favor da real inclusão desses 

agentes, que não ignore em seus conteúdos, métodos e técnicas de transmissão e dos critérios 

de avaliação, tais desigualdades que se revestem de uma aparência de dom natural. 

Essas técnicas de transmissão, metodologias adotadas e critérios de avaliação estão 

enraizadas ao habitus professoral, e, portanto, poderão ser revistos e transformados a partir de 

novas estruturas estruturadas que gerarão novas estruturas estruturantes. O bom professor, 

mencionado pelos docentes, sempre está atrelado a uma determinada AP que possui estreita 

relação com sua AuP, como capital simbólico do campo ou simplesmente como ação tomada 

para alcançar a Ilusio, de  deixar um legado, de fazer a diferença na vida das pessoas, a Illusio 

do jogo da classe professoral, que move os docentes a acreditarem que vale a pena jogar esse 

jogo, que vale a pena ser professor e que, portanto, engloba a simbologia de um capital 

almejado entre os docentes do campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon. 



269 

 

 

A Docente Doc1 relata, em princípio, que não saberia responder o que é ser um bom 

professor em razão de o conceito de bom ser muito relativo, contudo, enfatiza que um bom 

professor necessita estar antenado com a área que atua, não faltar as aulas, estar 

comprometido com seu plano de ensino no que tange a sua execução, ser responsável pelo 

aprendizado dos alunos e buscar fazer link com a disciplina e a prática fora da sala de aula. O 

bom professor de contabilidade, na visão do Docente Doc2, é aquele que entende de 

contabilidade, de gestão de pessoas que conhece um pouco de didática, pois “não adianta ser 

um ótimo profissional contábil e não saber transmitir” (Doc2). Um bom professor de 

contabilidade, na opinião da Docente Doc3, planeja a aula, usa todo o período disponível para 

aula, e que ela tenta cativar o aluno, envolver eles nas aulas, prepara “atividade extra [...] tem 

os finais de semana, então a gente tem que ajudar, dar bastante exercício, bastante atividade, 

às vezes um trabalho extra” (Doc3) e que esse professor melhore a cada ano, que corrija os 

exercícios, esclareça dúvidas. Em sua explanação, a docente desabafa: “o bom professor seria 

aquele que trabalha ali na área [...] eu não sou uma professora tão boa como poderia ser, eu 

gostaria de ter mais acesso a área, à prática” (Doc3).  

O Docente Doc4 relata que um bom professor, além de conhecimento na área, tem 

didática e empatia pelos alunos, e que essa empatia gera reconhecimento dos alunos em 

relação ao método utilizado, relata, ainda, que se considera um bom professor de 

contabilidade. A Docente Doc5 relata que um bom professor de contabilidade tem 

conhecimento aprofundado, e que se prepara para dar aula, faz uma leitura sobre o assunto, 

coloca os tópicos dentro de uma apresentação e que dá trabalhos para os alunos aprenderem. 

A Docente Doc6 destaca que um bom professor deve ter uma boa vivência prática, 

principalmente nas disciplinas aplicadas, pois facilitaria a compreensão dos alunos com 

exemplos que o professor vivenciou e que a criação de um escritório modelo poderia servir de 

auxílio para os professores concursados, que não atuam na área há algum tempo, reciclarem 

seus conhecimentos e trazer essa vivência para a sala de aula. O Docente Doc7 relata que, 

pelo que observa em seu tempo de docência, o carisma do professor com os alunos e a 

execução de um formato de aula que os alunos gostam geralmente fazem determinada pessoa 

ser bom professor, e que, embora ele tenha dificuldades nesse sentido de cativar os alunos, 

tem buscado isso e que também tem buscado considerar o lado mais humano do aluno, 

embora ressalte que isso é difícil por se tratar, muitas vezes, de algo natural da pessoa a 

capacidade de cativar, ou não, os acadêmicos. 

Na descrição de um bom professor é perceptível a busca constante da AuP dos 

docentes ao descreverem ações e práticas tomadas como essenciais para essa figura desenhada 
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como bom professor. Além disso, um ponto relevante a ser mencionado é que todos os 

docentes entrevistados sempre relacionaram uma ou mais dessas práticas ou ações tidas como 

essenciais para a figura do bom professor, a uma prática que eles mesmos executam em seu 

cotidiano, ou seja, a lógica que move os docentes às ações pedagógicas que executam, nada 

mais é do que aquelas que compõem o seu imaginário do bom professor. Esse ideário move 

suas ações cotidianas.  

Para embasar as discussões sobre a estruturação social e acumulação de capitais dos 

discentes, as Figuras 40 e 41 apresentam os principais achados do estudo: 
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Figura 40 – Discentes: Estruturação Social e Acumulação de Capitais no Campo Universitário 

de Ciências Contábeis – (Parte I) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 41 – Discentes: Estruturação Social e Acumulação de Capitais no Campo Universitário 

de Ciências Contábeis – (Parte II) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Buscando compreender sobre a estruturação social e acumulação de capitais no 

Campo Universitário, as questões levantadas relacionavam-se ao cotidiano escolar dos 

discentes, sua rotina na universidade e relacionamento com colegas de sala.  

Em relação ao cotidiano na universidade e relacionamento com os colegas de sala, o 

Acadêmico Ac1 relata que a sala é um tanto dividida, pois não se tem contato com todos da 

sala, mas que não há conflitos, e que busca ter contato com aqueles que estão na frente, e que 

ele e esses colegas se ajudam no desenvolvimento de atividades. Comenta que, no intervalo, 

conversam sobre as aulas, sobre o futuro, perspectivas e que são poucos que ficam dispersos 

durante a aula. Explica, ainda, que os trabalhos em grupo são de difícil execução, já que 

alguns que não trabalham têm mais tempo e outros que trabalham não têm tempo, gerando 

uma espécie de conflito. A Acadêmica Ac2 relata que conversa com duas acadêmicas em 

especial, que sentam próximas a ela na sala de aula, e que no intervalo reúne mais alguns da 

sala, e, às vezes, meia-hora antes de terminar a aula, vão à cantina jogar truco ou só para 

comprar um lanche. Relata que tenta sempre prestar atenção na aula, mas “quando eu tenho 

que fazer um trabalho eu faço naquela aula que não precisa muita atenção, por exemplo, uma 

apresentação” (Ac2).  

A Acadêmica Ac3 relata que faz trabalhos em grupo com as meninas que têm mais 

afinidade e que costumam ficar na sala durante o intervalo, quando muito vão à cantina 

comprar um lanche. O Acadêmico Ac4 relata ser de poucas amizades e não ser muito de 

grupos, e que sempre tenta se dedicar o máximo durante as aulas devido à dificuldade de 

estudar fora de sala, no intervalo relata ficar em sala “porque sempre está cansado” (Ac4) e 

fica lendo alguma coisa, ou navegando na internet. O Acadêmico Ac5 relata se associar com 

dois colegas que fazem várias disciplinas juntos e que, no intervalo, socializa com pessoas de 

outros cursos que também são amigos de amigos. Relata que sempre chega atrasado, e busca 

ficar o mínimo possível na universidade.  

O Acadêmico Ac6, em razão de ter eliminado algumas matérias na primeira vez que 

cursou Ciências Contábeis, faz a seguinte observação: 

 

Até o ano passado eu estudei algumas séries iniciais desde o segundo ano até o quarto ano, e é 

mais gostoso estudar com os das séries iniciais. O pessoal do quinto ano é insuportável [...] 

parece que é tudo gente triste, um silêncio! Não tem uma interação com o professor. É um 

distanciamento muito grande, não sei o que acontece. Quando eu estudei com eles no quarto 

ano era diferente, no quinto ano parece que eles estão pela hora da morte [...] é tão bom 

estudar com os alunos diferentes como eu fiz... com os do segundo ano, com o terceiro e tal, 

mas vai chegando no quarto ano o povo já vai mudando, chega no quinto ano o povo já está 

cansado... com vinte e três anos! [itálicos nossos] (Ac6). 
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Relata, ainda, que em seu cotidiano conversa mais com o grupo de trabalho, mas que 

na turma não há interação, pois parece que quando chega ao quinto ano, o pessoal perde a 

vontade de aprender, interagir entre si e com os professores. O Acadêmico Ac7 relata que, em 

razão do trabalho, sempre chegava atrasado para as aulas e, consequentemente, perdia uma 

parte da aula e que costumava sentar com dois colegas, mas que, depois de um tempo se 

afastou deles, pois não levavam muito a sério e deixavam para estudar em casa, coisa que não 

poderia fazer. A Acadêmica Ac8 relata que se associa com seis amigas e que, nos trabalhos 

em grupo, sempre são subdivisões desse grupo, relata, ainda, que no intervalo ficam 

conversando. A Acadêmica Ac9 relata que também se associa com seu grupo de cinco amigas 

e que gosta de atividades em grupo durante as aulas somente se puder escolher o grupo com 

quem vai trabalhar. 

Para fechar o racícionio base para discussão, cabe incluir as respostas obtidas quando 

os acadêmicos foram questionados sobre como se sentem em relação aos colegas de sala. O 

Acadêmico Ac1 relata que os colegas da sala, em geral, apresentam interesse semelhante pela 

área, comenta que alguns já estão tendo “sucesso” na área em carreiras bancárias e que ver os 

colegas sendo bem posicionados profissionalmente em razão do curso o motiva a seguir em 

frente.  A Acadêmica Ac2 relata que não se compara aos seus colegas e não conversa com 

todos da sala. A Acadêmica Ac3 relata que “acha triste porque a turma não é unida” (Ac3) em 

razão de alguns colegas verem os demais como concorrentes, o que faz com que as pessoas da 

turma tomem cuidado até com os questionamentos que desejam fazer, ou quando o professor 

pergunta, pelo medo do julgamento desses colegas. O Acadêmico Ac4 relata se sentir “muito 

velho” em relação aos colegas de sala e isso gera certo distanciamento, que é acentuada por 

sua entrada tardia no curso e que o relacionamento é respeitoso, mas sem muita proximidade. 

O Acadêmico Ac5 relata que, no cotidiano, pouco faz diferença o restante da turma, e que 

gosta de vir para a faculdade encontrar seus amigos. 

O Acadêmico Ac6 explica que poderia se sentir isolado em razão de ter maior idade 

em relação aos demais da turma, e por ter parado o curso uma vez, mas acredita que não perde 

para eles, pois interage com o professor, estuda, vai bem nas provas e acredita que poderia ser 

diferente se houvesse maior compartilhamento e discussão de assuntos. O Acadêmico Ac7 

relata que se sente distante em relação aos colegas de sala e que percebe que sua atitude em 

sala de questionar o professor, participar das aulas gera certo desprezo pelos demais, e 

observa que muitos dos colegas ficam no celular, jogando no computador e que essa atitude 

que ele tem incomoda alguns em sala, pois os colegas não demonstram interesse. A 

Acadêmica Ac8 segue a linha do exposto pela Acadêmica Ac3 sobre o medo do julgamento 
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ao levantar questionamentos e que isso prejudicou um pouco seu aprendizado. Explica que 

isso ocorre em razão da competição que há em sala “tem um pessoal que quer ser melhor que 

os outros [...] tem pessoas que acham que é importante, ser melhor, ter nota maior” (Ac8). A 

Acadêmica Ac9 enfatiza sobre a desunião da turma e que a turma poderia ser mais unida, mas 

que não tem desavenças com ninguém e que gosta dessa característica que é da turma. 

Quando se pensa em formação continuada dos docentes e tendo ciência das trajetórias 

explanadas, identifica-se, em especial, alguns pontos que merecem destaque nesta discussão 

em consonância com o observado no cotidiano dos docentes e discentes: o explanado pela 

Acadêmica Ac2 sobre a utilização do tempo da aula que, segundo ela, não precisam de muita 

atenção para fazer trabalhos; o explanado pelo Acadêmico Ac5 sobre chegar atrasado e buscar 

ficar o mínimo possível na universidade, e o explanado pelo Acadêmico Ac6 sobre a 

cristalização negativa das turmas com o passar dos anos, aspecto que envolve o mencionado 

pelo Acadêmico Ac7 sobre a interação com jogos durante as aulas, o desprezo por aqueles 

que participam e interagem com o professor e, como explanado pelas Acadêmicas Ac3 e Ac8, 

o medo do julgamento dos colegas, o que contribui para a desunião da turma e ausência de 

participação nas aulas. 

Tais aspectos tornam-se relevantes também em virtude de contemplarem o relatório de 

observação participante realizado nas turmas, e se onde há fumaça, há fogo, faz-se necessário 

percorrer esses sinais de fumaça, utilizando-se de algumas alegorias que possibilitam 

compreender a barbárie na qual está inserida a educação universitária em contabilidade da 

Universidade Partenon. 

Para embasar esta reflexão, segue alguns pontos do relatório de observação 

participante: 

  

Nota de campo do dia 10 de abril de 2018 - Sala do quarto ano de Ciências Contábeis: Já são 

19h35min e tem apenas doze alunos em sala. A aula tem inicio com o professor explanando 

sobre os princípios de contabilidade, e absolutamente nenhum aluno direciona o mínimo de 

atenção ao que é explanado pelo professor. Aparentemente, o motivo deste desdém relaciona-

se à execução de atividades de outras disciplinas, uma vez que os alunos estão com 

calculadoras em cima da mesa, planilhas do excel abertas em seus notebooks, que são 

particularmente irrelevantes para a aula em questão que é de cunho teórico. É notável, o 

quanto a sala está vazia em razão da ausência da maior parte dos acadêmicos e o quanto os 

alunos entram e saem da sala, sem qualquer ressalva retornando minutos depois com um livro 

de contabilidade gerencial em mãos. Além disso, é simplesmente desalentador a 

movimentação de alunos que entram e saem da sala sem qualquer pudor... apesar disso, o 

professor segue com a sua leitura de slides em um completo monótono. Na falta de quem olhar 

durante sua leitura/explanação, o professor olha para o nada, demonstrando sua compreensão 

do quanto sua explanação está sendo desprezada (Relatório de Observação Participante, 2018, 

p. 4-5).  
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     Nota de campo do dia 13 de abril de 2018 - Sala do quarto ano de Ciências Contábeis: A 

aula é direcionada a resolução de uma lista de exercícios, e, em um primeiro momento, 

observa-se que alguns acadêmicos buscam realizar tais atividades com afinco, embora sejam 

constantes as pequenas pausas para olhar o celular. Há dois acadêmicos desta turma, que 

fazem da prática da realização de jogos como Xadrez no computador, Paciência que é um jogo 

de cartas virtual e Counter-Strike (CS), que é um jogo eletrônico de tiros em primeira pessoa, 

uma prática rotineira em sala de aula. Pode parecer bizarro, mas a partir de uma simples 

aproximação do professor, imediatamente os acadêmicos alternam suas telas para uma tela 

com o word que contempla as atividades, como forma de tentar disfarçar sua indisciplina, e ao 

mínimo sinal de distanciamento do professor, a tela dos jogos retoma seu reinado. Em uma 

aula direcionada ao esclarecimento de dúvidas, em que o professor se coloca à disposição dos 

acadêmicos, observa-se que um terço da turma se dedica ao proposto, e o restante, denotando 

extrema dispersão, conversam, navegam na internet, olham o watsapp, pois estão 

aparentemente aguardando a correção coletiva do exercício que é realizada pelo professor 

(Relatório de Observação Participante, 2018, p. 6).   

     Nota de campo do dia 16 de abril de 2018 - Sala do quinto ano de Ciências Contábeis: A 

aula é sobre produção agrícola, chego em sala às 20h e é o momento que a aula se inicia em 

razão de problemas com o projetor da sala. Imediatamente me deparo com uma dispersão 

geral da sala, os pequenos grupos de meninas e as duplas de meninos conversam 

constantemente, outros acadêmicos fazem coisas diversas no computador, e um grupo de 

meninas que passam a aula toda organizando blocos de rifa. Há cinco acadêmicos que consigo 

decifrar em quais atividades estão envolvidos, de maneira específica. Um deles, joga um 

determinado jogo de vídeo-game no computador (e a tela é fechada a partir da percepção da 

aproximação da docente) e dois deles, juntos, folham um álbum de figurinhas da copa, e  

outros dois deles, juntos, fazem atividades de outra disciplina, discutem, olham um livro, 

olham um material no computador e preparam power-point (Relatório de Observação 

Participante, 2018, p. 9-10). 

     Nota de campo do dia 16 de abril de 2018- Sala do quinto ano de Ciências Contábeis: A 

aula tem início com a professora pedindo para aqueles que conseguiram ler o texto 

comentarem o que acharam de mais relevante. São 20h15min e a professora já fez a chamada. 

Observo que dois alunos, durante a aula discutem entre si, enquanto olham site de compras no 

computador, em ações que alternam as telas de compras de jogos de vídeo-game e do jogo de 

futebol, transmitido on-line, entre os times Vitória e Internacional, por sinal, esses acadêmicos 

também não leram o material para a aula (Relatório de Observação Participante, 2018, p. 11).   

     Nota de campo do dia 25 de abril de 2018 - Sala do segundo ano de Ciências Contábeis: A 

aula é sobre divergências na comunicação, e após uma breve introdução sobre o assunto da 

aula o professor dá um estudo de caso e segrega a turma em pequenos grupos para resolução 

da atividade. O tempo restante da aula é direcionado para essa resolução [...], o que observo é 

uma reunião de grupos, onde cada um atende as solicitações do seu celular, o tempo dado para 

que os alunos desenvolvessem a atividade em sala não foi aproveitado, pois o que observei foi 

a inexistência de grupos discutindo sobre o caso dado em sala para resolução, inclusive 

vislumbrei acadêmicos executando atividades que são aparentemente de outras disciplinas 

durante o tempo cedido gentilmente pelo professor para resolução deste caso prático 

(Relatório de Observação Participante, 2018, p. 22-23). 

 

Outro ponto a ser ressaltado é que, em todos os dias, sem exceção, a entrada de alguns 

alunos para a sala de aula ocorre muito aquém do horário de início da aula e, em determinados 

momentos, os próprios alunos definem o encerramento das aulas, segue relatos: 

 

Nota de campo do dia 10 de abril de 2018 - Sala do quarto ano de Ciências Contábeis: As 

20h05min um acadêmico entra em sala, liga seu notebook e imediatamente pega seu celular, 

permanecendo nesta ação até as 20h30min [...] uma moça pega seu notebook, convida sua 
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amiga e ambas saem [...] elas retornam trinta e cinco minutos depois (Relatório de Observação 

Participante, 2018, p. 4).  

     Nota de campo do dia 10 de abril de 2018 - Sala do quarto ano de Ciências Contábeis: Dois 

acadêmicos entram em sala as 21h05min, detalhe que hoje são quatro aulas com o mesmo 

professor e as primeiras duas aulas encerraram-se às 21h10min (Relatório de Observação 

Participante, 2018, p. 5).  

     Nota de campo do dia 12 de abril de 2018 - Sala do quarto ano de Ciências Contábeis: são 

quatro aulas da mesma disciplina [...] são 21h45 e o professor já não consegue prender a 

atenção dos acadêmicos em sua explicação, a dispersão ocorre em razão do cansaço nítido no 

rosto dos alunos [...] a aula termina às 22h30min, contudo, desde às 22h os alunos saem da 

sala mediante a entrega de um papelzinho com seu nome para o professor (Relatório de 

Observação Participante, 2018, p. 8).   

     Nota de campo do dia 16 de abril de 2018 - Sala do quinto ano de Ciências Contábeis: Já 

são 20h00min e ainda tem alunos entrando para assistir aula (Relatório de Observação 

Participante, 2018, p. 9).  

     Nota de campo do dia 16 de abril de 2018 - Sala do quinto ano de Ciências Contábeis: São 

20h10min e tem acadêmicos que se quer abriram a bolsa para pegar o material [...] às 

20h55min alguns alunos começam a guardar o material ou desligar seus notebooks, a 

dispersão da aula durou desde seu começo até o seu fim (Relatório de Observação 

Participante, 2018, p. 12).  

     Nota de campo do dia 19 de abril de 2018 - Sala do quinto ano de Ciências Contábeis: São 

22h10min e os acadêmicos guardam os materiais e desligam seus notebooks, alguns inclusive 

saem da sala, movimento que se repete como uma forma de mimetismo a partir desse horário, 

restando apenas a professora e poucos acadêmicos que também sinalizavam saída. A 

professora sente-se obrigada a interromper sua explicação sobre o conteúdo e questiona: “já 

acabou a aula?”, os alunos simplesmente foram saíndo, como se a explicação da professora 

fosse irrelevante (Relatório de Observação Participante, 2018, p. 14).   

     Nota de campo do dia 23 de abril de 2018 - Sala do segundo ano de Ciências Contábeis: 

são 19h50min e duas alunas sequer retiraram o material da bolsa, uma delas passou o tempo 

todo olhando a ponta dos cabelos, a outra o celular [...] já são 21h05min e aquela moça que 

estava olhando a ponta dos cabelos ainda continua executando a mesma ação, intercalando 

com o uso do celular (Relatório de Observação Participante, 2018, p. 20).  

     Nota de campo do dia 25 de abril de 2018 - Sala do segundo ano de Ciências Contábeis: As 

20h10min chega mais uma acadêmica para assistir aula, essa aula teve início as 19h20min 

(Relatório de Observação Participante, 2018, p. 22). 

 

O que se pretende com tais explanações é retratar um pouco do cotidiano acadêmico 

percebido durante o processo de observação participante e como forma de corroborar o que os 

próprios acadêmicos percebem em relação ao seu cotidiano na universidade, apresentando 

mais uma evidência sobre o já exposto em relação à incorporação de um habitus acadêmico 

que foi fruto da ausência ou baixo acompanhamento escolar, em razão da luta pela 

subsistência por parte dos pais. Assim, essa situação deturpou a relação e a AuP destes, que 

delegaram ou, inconscientemente, a transferiram para as tecnologias como computadores ou 

vídeo-games que, ao invés de meros atrativos, constituíram um habitus voltado à ação que 

refletem essa AuP deturpada, que hoje se faz presente na universidade, e dificultam a 

legitimidade da AuP, como capital simbólico dos docentes, bem como a prevalência do uso 
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das tecnologias, já que a tendência é reinstaurar, com toda a pessoa investida de uma AuP, a 

relação arquétipa tida com os pais ou aqueles detentores de uma suposta AuP. 

 A presença das tecnologias nesse processo de socialização primária dos discentes do 

curso faz-se presente, por exemplo, nos relatos do Acadêmico Ac5, com vinte e dois anos, que 

faltava à escola para jogar vídeo-game, e no relato do Acadêmico Ac7, com trinta e cinco 

anos, que ia à casa dos amigos, ou em lan-houses, jogar vídeo-game, no período da infância 

ou adolescência, a Acadêmica Ac2 com dezenove anos relata, também, que jogava vídeo-

game com o avô. Ou seja, a partir de uma estrutura estruturada formada em razão do bomm 

capitalista e do avanço das tecnologias, formaram-se novas estruturas estruturantes, e, 

consequentemente, o surgimento de novos tipos de relações, caracterizadas pela ausência dos 

pais, que lutaram para dar aos filhos aquilo que não tiveram. Essa ausência de limites reflete-

se inclusive quando se trata do cumprimento de meras obrigações anteriormente tidas como 

próprias do homo academicus, como o cumprimento de horários das aulas. Pode-se dizer que 

integram o habitus dos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon 

ações voltadas à chegada extemporânea na universidade, em relação ao horário do início da 

aula, e ao término antecipado das aulas, já que, conforme observado nos relatos, a partir das 

22h10min os acadêmicos, por si mesmos, já começar a dar a aula por encerrada, guardando os 

materiais e até mesmo deixando de lado a explicação dada pelo docente, ignorando-a 

totalmente. 

Obviamente, ao se olhar estritamente as estruturas objetivas, compreende-se que esta 

realidade se dá em razão de se tratar de estudantes-trabalhadores, o que não deixa de ter certo 

fundamento. Ao se olhar objetivamente, contudo, ofereço essa compreensão que é própria 

deste olhar que une a observação da objetividade e subjetividade mutuamente, dada a posse 

das explanações da trajetória de vida desses acadêmicos. Saliente-se que esse uso desenfreado 

de tecnologias ocorre também no período de aula das disciplinas tidas como práticas ou de 

alto valor simbólico para os acadêmicos, mesmo que em menor grau, sendo mais frequentes 

naquelas disciplinas tidas como de menor relevância. Há que se ressaltar, porém, que grande 

parte dos problemas cotidianos enfrentados na universidade possam ter sua origem nessa 

ausência de limites em razão da deturpação da AuP dos pais, ficando registrada, portanto, a 

reflexão. 

Outro ponto que foi mencionado pelos acadêmicos refere-se ao medo de participar das 

aulas em razão da represália por parte dos acadêmicos e que acaba acarretando deficiências no 

processo de formação do discente como relatado pelas Acadêmicas Ac3 e Ac8. A partir dos 

relatos, e da observação participante, pode-se dizer que faz parte da doxa dos acadêmicos de 
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Ciências Contábeis a recepção de informações e não o seu questionamento. O que se observa 

é que essa doxa, que integra a lógica do campo, é tão forte no cotidiano dos acadêmicos que a 

represália dos demais, direcionada aos discentes que buscam participação nas aulas é uma 

atitude automática (por integrar o habitus dos discentes), principalmente quando se trata 

daquelas disciplinas menos relacionadas à tão almejada prática, ou seja, é como se a doxa do 

silêncio tenha sua prevalência e ação principalmente naquelas disciplinas tidas como menos 

relevantes para a formação e que não têm característica prática. Os efeitos deste habitus 

também são presentes naquelas disciplinas tidas como mais relevantes, contudo, nesses 

momentos, esse habitus serve como uma forma de regulação, pois, aqueles que possuem 

experiência na área, tornam-se mais aptos a levantarem questionamentos, logo, menos aptos a 

sofrerem este tipo de violência simbólica. 

Cabe salientar, ainda, que esta ausência de participação integra uma maior dificuldade 

por parte dos docentes na aquisição do capital simbólico da AuP, justamente por esse tipo de 

violência se fazer presente com maior intensidade nas disciplinas tidas pelos acadêmicos 

como irrelevantes para a formação profissional, como observado na reação do professor ao 

olhar para o nada e na atitude dos discentes de desdenharem da aula e da suposta AuP do 

professor. 

Esses fundamentos de dominação, uma vez sendo revelados, podem ser 

transformados, tendo em vista que essa participação dos acadêmicos, a interação nas aulas, as 

discussões, são reveladas como desejosas pelos discentes, e impossibilitadas de serem 

realizadas em razão das estruturas objetivas que moldam esse habitus e acarretam dificuldades 

no curso de algumas disciplinas, conforme apresentado nos relatos seguintes. 

O Acadêmico Ac1 relata que tem mais dificuldade nas disciplinas de Economia e 

Sistemas de Informação Gerencial, pois não tem tempo de ler o conteúdo, estudar e assimilar, 

mas principalmente por serem disciplinas “abstratas”. Relata que nas disciplinas práticas 

consegue visualizar o que está fazendo e que as disciplinas teóricas, não consegue assimilar, e 

em razão de pouco acesso ao material de leitura, e ao interesse pela leitura, já que não vê 

grande aplicabilidade de tais disciplinas na contabilidade e que o foco agora são leituras 

voltadas ao direito e à contabilidade que, em sua opinião, possuem maior valor prático. A 

Acadêmica Ac2 expõe que tem mais facilidade em disciplinas práticas, como Prática de 

Laboratório, e dificuldade em disciplinas mais lógicas, como Contabilidade Intermediária, que 

envolve o débito e o crédito, também relata ter dificuldade em disciplinas teóricas como 

direito e que gosta da disciplina de Sistemas de Informação Gerencial por ser “light”. 
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A Acadêmica Ac3 relata que tem mais facilidade em disciplinas teóricas, por ter 

facilidade para sentar, ler e anotar. Diferentemente dos demais, relata ter mais dificuldade 

com as disciplinas práticas, embora goste muito, relata que precisa sentar e refazer várias 

vezes para ter domínio. O Acadêmico Ac4 relata que teve dificuldade em contabilidade 

tributária por ser algo não relacionado a sua atividade profissional de hoje, relata que 

acreditava que iria bem na disciplina de contabilidade gerencial, contudo essa disciplina fica 

muito presa às teorias. O Acadêmico Ac5 relata que tem dificuldade nas disciplinas de 

Pesquisa e TCC porque, segundo ele, tem muitas regras “chatas” e que “não consegue 

aprender” (Ac5) e que gosta das disciplinas práticas, pois já trabalhou em escritório, tornando 

fácil a assimilação. 

O Acadêmico Ac7 relata que tem mais facilidade com disciplinas teóricas que 

envolvem desenvolvimento teórico e que teve dificuldade com a disciplina de custos, e relata: 

“mas eu faltava muito nas aulas, e o professor não se importava” (Ac7).  A Acadêmica Ac8 

relata que teve mais dificuldade em estatística e em matemática financeira, tanto que reprovou 

em matemática financeira, e nisso desabafa: “quando você faz contábeis, o pessoal já acha 

que é porque você gosta de matemática, mas eu acho que não” (Ac8). Relaciona sua 

facilidade com a disciplina de Contabilidade porque a professora era como “uma mãe”, não 

deixava os acadêmicos ficarem perdidos nas dúvidas no meio do caminho, também por ser a 

essência da profissão gostava muito de estudar a disciplina. A Acadêmica Ac9 explica que 

não gosta das disciplinas teóricas por achar maçante as leituras e não conseguir prestar 

atenção. 

Dos nove acadêmicos entrevistados, sete deles apresentam maior gosto e facilidade em 

disciplinas práticas, por trabalharem na área ou simplesmente por contemplarem a doxa 

existente entre os acadêmicos como uma estratégia de ganho de capital cultural próprio do 

campo. Dois relatam ter dificuldades nas disciplinas teóricas, embora relatem que o que 

sentem não seria dificuldade propriamente dita, mas a necessidade de repetição e reflexão dos 

exercícios práticos para a aprendizagem. O Acadêmico Ac7, inclusive, justifica tal gosto, por 

sua vivência no curso de Filosofia, e a Acadêmica Ac3 relata que ela gosta de sentar e repetir 

os exercícios práticos para ter melhor fixação e aprendizagem.  

Questionou-se os acadêmicos quais as metodologias que os acadêmicos mais gostam 

nas aulas e quais metodologias os docentes mais utilizam, e obteve-se as seguintes respostas: 

O Acadêmico Ac1 relata que a metodologia que gosta é quando os professores usam o 

quadro, pois a sequência lógica do que está sendo explicado facilita a compreensão, mas 

ressalva: “só que é pouco tempo, e não tem como passar muito conteúdo” (Ac1). E que os 
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professores utilizam muito slides, o que acelera o processo, por ser repassado muito conteúdo 

e os slides são sobrecarregados e que, em razão disso, “você não vai conseguir acompanhar, 

não importa qual que seja o seu nível de atenção” (Ac1).  A Acadêmica Ac2 relata que gosta 

muito de trabalhos em grupo, também de discussões e debates e que os professores sempre, na 

maioria das vezes, usam slides. A Acadêmica Ac3 relata gostar quando os professores passam 

exercícios individuais, pois quando se trata de trabalhos em grupo, a divisão das atividades 

dificulta o aprendizado “no fim cada um acaba fazendo um exercício só, ou acaba levando os 

outros” (Ac3).  E que gosta quando o professor, mesmo utilizando slides deixa a aula mais 

dinâmica, com a utilização de tópicos e não de escritas em todo o slide “porque fica muita 

informação, se torna complicado prestar atenção” (Ac3). 

O Acadêmico Ac4 relata que, quanto mais participativas forem as aulas, é melhor e 

que acha ruins as disciplinas que ficam “presas a slides” (Ac4), pois além de ser uma 

metodologia ultrapassada, não envolve, não exige que o acadêmico se envolva e participe. O 

Acadêmico Ac5 relata gostar quando o professor usa slide e prática, ou seja, quando o 

professor explica e, em seguida, aplica exercícios práticos. Explica que, em disciplinas que o 

professor “lê o slide, às vezes dá um exemplo, às vezes não, próximo slide, lê o slide [...] não 

dá ligação” (Ac5) e que não consegue dar mais que dois minutos de atenção. 

O Acadêmico Ac6 explica que gosta quando os professores explicam a teoria e 

aplicam exercício prático, também aplicam alguma atividade prática ao final da aula como foi 

feito na disciplina de Pesquisa que, embora teórica, teve essa aplicação. Também gosta dos 

seminários, pois é melhor aprender um assunto em especial, designado ao grupo, do que 

nenhum. Também gosta de debates em sala, e que a utilização de slides torna a aula cansativa, 

a hora não passa e que, como saída, ele faz a leitura com o professor, tenta prestar atenção e 

levanta um questionamento, discutindo com o professor sobre o assunto para tornar a aula 

mais dinâmica. 

O Acadêmico Ac7 segue a linha do exposto pelos demais acadêmicos em relação à 

exposição da teoria seguida da prática e que metodologia não é o problema, mas o professor 

tem que envolver os alunos, gerar interesse neles, contudo, ressalta que o que falta é interesse 

por parte dos alunos e que realmente é isso que pode fazer a diferença. A Acadêmica Ac8 

relata gostar de aulas expositivas quando seguidas de exercícios, quando pode resolver 

exercícios em grupo, tirar dúvidas com colegas e com o professor, expõe que as apresentações 

de trabalho auxiliam muito o aprendizado e o desenvolvimento. A Acadêmica Ac9 menciona 

que gosta muito quando os professores explicam o conteúdo, mencionando exemplos reais, e, 
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depois, passam um exercício em seguida para aplicação do que foi explicado, relata que os 

professores sempre usam slides, “montam slides e ficam lendo” (Ac9). 

Todos os acadêmicos entrevistados, sem exceção, relatam que os professores fazem 

uso rotineiramente de aulas pautadas em slides, e explicam que o excesso de utilização desses 

em aula e a ausência de dinamismo e interação contribuem para a dispersão dos acadêmicos 

durante as aulas, pois não conseguem focar a atenção na aula por muito tempo, 

principalmente em razão de slides extremamente carregados de informação – um dos aspectos 

observados em sala, pois, dos doze docentes observados em sala (detentores de 17 

disciplinas), apenas três usam o formato de tópicos nos slides e dois deles não utilizaram 

slides durante o período de observação. Contudo, conforme notas de campo, alguns slides 

alcançaram um total de dezoito linhas, situação que se agrava pela penumbra nas salas, em 

razão de iluminação deficitária e, no segundo ano do curso, que, além da baixa iluminação, 

tem um pilar que faz sombra no quadro e prejudica a visualização dos acadêmicos. 

A penumbra nas salas é constante, aliada à exposição de idéias faladas, sem ação e a 

projeção de slides carregados, é notável o quanto isso contribui para a ausência da atenção dos 

acadêmicos em sala. Apesar disso, os discentes apresentam seu desejo por aulas 

participativas, debates e trabalhos em grupo (Ac1, Ac2 e Ac4), por exemplo, ou quando 

mesmo com a utilização de slides a união entre a explicação seguida de prática (Ac3, Ac5, 

Ac6, Ac7, Ac8 e Ac9) que consiste em uma breve explicação e a aplicação prática de 

exercícios. Três acadêmicos relatam gostar de seminários, devido a sua contribuição adjacente 

a ensinar para aprender, isto pode, talvez, servir de pista para elaboração de trabalhos 

pautados em bases como o grupo de Observação e Verbalização, que integra todas as equipes 

a uma tarefa enquanto um determinado grupo apresenta, impossibilitando dispersão durante as 

aulas e por ser um método mencionado pelos acadêmicos como válido e que contribui para 

sua aprendizagem. 

Como contraponto, ressalte-se que os docentes, em geral, utilizam metodologias 

diversas em suas aulas, contudo, fica claro o quanto a realidade dos slides carregados faz-se 

presente no cotidiano dos acadêmicos. A observação participante corrobora com o exposto, 

pois, durante o período, observado nota-se que a Docente Doc1, por meio do método de 

atividades em grupo, conseguiu a interação e a participação da turma no desenvolvimento do 

seu caso prático, a partir de uma definição democrática e clara sobre os prazos para postagem 

e para apresentação do trabalho. Essa delimitação que foi feita não existiu nas atividades 

aplicadas que tiveram pouca ou nenhuma supervisão, ou que os acadêmicos não tinham, com 

clareza, a definição sobre a data de entrega. Outro ponto relevante é que o prazo de entrega 
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dessa atividade, que teve grande aquisição por parte dos acadêmicos, era poucos dias após a 

aula cedida para resolução, não chegando a atingir o tempo de esperar a próxima aula para 

entrega. 

Retomando o exposto, sobre a questão da legitimidade da AuP dos docentes como 

capital simbólico, a determinação clara de prazos de entregas, a explanação didática e em 

tópicos sobre como executar determinado trabalho, auxilia e muito para esse reconhecimento 

por parte dos acadêmicos, pois isso, além de representar a organização do professor (ressalte-

se que o termo organização é relativo), ainda integra uma AP que refletem a sua suposta AuP, 

ou seja, a AuP, que não sob o viés de capital simbólico, já é supostamente existente, em cada 

Ato ou AP executada, dada a classificação e nominação oficial como professor. Sendo assim, 

tais determinações, sendo bem clarificadas e explanadas aos discentes, são unicamente o uso 

pelo docente dessa AuP supostamente existente, e faz parte de toda e qualquer APAP 

realizada em termos materiais ou de inculcação. Além disso, devido à inculcação realizada e 

presente durante todo o processo de socialização escolar dos discentes, a existência dessa 

suposta AuP já integra o seu hábitus, a lógica da sua prática. 

O Acadêmico Ac1 relata que os métodos avaliativos que os professores utilizam são a 

aplicação de avaliação, contudo, alguns professores avaliam a participação do aluno na 

execução das atividades, as apresentações de seminários ou pesquisa fora de sala de aula. 

Quando perguntado sobre como poderiam ser os métodos avaliativos, relata: “a questão da 

prova é imutável (reafirmando a doxa) [...] eu acredito que deveria ser avaliado a interação 

dos alunos e o trabalho em grupo” (Ac1). Segundo ele, quando a universidade trabalha as 

atividades em grupo, expõe os acadêmicos à realidade profissional e que é comum a aplicação 

de provas que contemplam conteúdos não discutidos em sala. A Acadêmica Ac2 relata que os 

professores utilizam provas e trabalhos no processo avaliativo, também muitos seminários e 

destaca que “a avaliação é uma coisa que o professor não avalia muito bem o aluno, às vezes 

ele sabe mais que a nota que recebeu” (Ac2).  

A Acadêmica Ac3 relata que os professores utilizam provas, seminários e trabalhos 

em grupo, e que “prova é uma coisa necessária” e dependendo da matéria poderia ter 

seminário. Contudo, enfatiza que os seminários a deixam com um pé atrás sobre se o que está 

sendo falado está correto e que gosta de apresentar seminários, mas não gosta de ver os 

colegas apresentando, pois a aula torna-se maçante e cansativa. O Acadêmico Ac4 relata que 

o processo avaliativo dos professores se resume à aplicação de provas e trabalhos “só que o 

sistema de prova também já é muito ultrapassado [...] tudo na sociedade evoluiu [...] e as salas 

são iguais a cinquenta anos atrás [...] o sistema de avaliação [também]” (Ac4). O Acadêmico 
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Ac5 relata que os professores utilizam provas e trabalhos em seu processo avaliativo e que 

prefere os trabalhos, pois “a prova é decoreba [...] responde as questões, mas no outro dia 

você não lembra mais [...] trabalho prático, você entende o que está acontecendo, grava 

melhor as coisas” (Ac5). O Acadêmico Ac6 segue a linha do Acadêmico Ac5 quando expõe 

que são interessantes provas mistas que relacionam a teoria com a prática, contudo, salienta 

que identifica avaliações que não exigem raciocínio “são fracas”, que pedem, por exemplo, o 

ano da lei na alternativa e o faz se questionar qual a relevância de se saber isso. Ressalva que 

sempre relaciona a didática do professor com a avaliação dele e salienta “eu identifico a 

relação: uma avaliação ruim com uma didática ruim” (Ac6), se o professor tem uma didática 

ruim, a sua avaliação também será ruim ou fraca. 

O Acadêmico Ac7 relata que os professores utilizam prova e entrega de trabalhos 

como forma de avaliar o aprendizado, e que não sabe até que ponto a prova realmente mede o 

aprendizado e que embora, às vezes, a prova seja confusa, não questionam por ser de 

disciplinas que ninguém se importa (referindo-se à disciplina de História do Pensamento 

Contábil). O Acadêmico Ac7 explica que as provas nem sempre refletem a competência do 

aluno e que a questão é como se trabalha o aprendizado até se chegar à prova, menciona, 

também, que algumas questões que são elaboradas não avaliam o que o aluno aprendeu e que 

poderia ser dada mais relevância para os trabalhos. Relata, ainda, que em disciplinas tidas 

como secundária como História do Pensamento Contábil, Psicologia Organizacional, os 

acadêmicos “não participam, não leem os textos, não querem saber” (Ac7). Explica que o 

professor de sociologia conseguiu driblar esse desinteresse abordando os assuntos que estão 

presentes na mídia, de uma forma polêmica e provocativa e que somente nesta época viu os 

colegas saindo de sala e conversando sobre o assunto e desabafa: “isso aqui no curso pode 

soltar rojão, porque é milagre!” (Ac7).  

A Acadêmica Ac8 diz que o processo de avaliação dos professores é pautado na 

aplicação de provas e trabalhos, trabalhos em grupos e apresentação de seminários e que 

também acredita que “as provas não sejam o método tão eficaz para testar conhecimento” 

(Ac8), mas que os trabalhos em grupo e os seminários obrigam o acadêmico a aprender, 

defende que os pontos positivos do seminário é o fato de ter que estudar bastante para poder 

ensinar alguém e que ensinar alguém faz aprender muito mais do que aprender ou estudar 

sozinho. A Acadêmica Ac9 relata que os professores sempre aplicam provas e trabalhos como 

forma de avaliação do aprendizado, relata que não gosta de trabalhos com seminários, então, 

gosta muito de prova, desde que contenha questões formuladas adequadamente.  



285 

 

 

Com exceção da Acadêmica Ac3 e Ac9, todos os demais ressaltam sobre a ineficiência 

da avaliação como instrumento de mensuração da aprendizagem, contudo, suas explanações 

sempre denotaram a avaliação como um processo imutável, ou seja, ao mesmo tempo em que 

sua ação objetiva manifestar uma certa subversão pelo sistema avaliativo como um todo, a 

doxa é reafirmada constantemente, mantendo o status quo vigente, tendo em vista que, se 

fôssemos elencar uma relação entre dominantes e dominados dentro do Campo Universitário, 

em razão da suposta AuP dos docentes, os discentes seriam os dominados, e, portanto, não é 

de se estranhar em seus discursos a reafirmação desta doxa, agindo como allodoxa. Até 

mesmo o Acadêmico Ac4 que retrata revolta em razão de um sistema escolar e avaliativo de 

mais de cinquenta anos atrás, em seu relato justifica: “eu só acho que o sistema de prova é 

meio ultrapassado [...] e tinha que ser diferente esse sistema, enfim... eu não sei se existe um 

sistema diferente disso” (Ac4). Embora seu desejo, visto de uma forma objetiva, contemple o 

desejo de que tem que ser diferente, a reafirmação da doxa de imutabilidade do sistema faz-se 

presente em seu discurso, mantendo o status quo. 

Essa questão avaliativa como sistema de seleção e agravamento das desigualdades 

sociais foi um sistema milimetricamente engendrado com o objetivo de ser algo tão comum, 

tão natural ao sistema educacional e, inclusive, de algumas seleções, que gera em todos os 

docentes e discentes o amor fati de que este destino é imutável. Ainda tem dúvidas?  Quando 

se fala em avaliação educacional e de aprendizagem, ou qualquer tipo de avaliação, o 

processo de violência simbólica torna-se tão arraigado, tão naturalmente aceitável que, 

comumente, é tido como algo complexo, e que tem que ser assim. Por exemplo, quando 

pensamos em um nível de microcosmo (campo) a alteração do processo avaliativo, não raro, 

os questionamentos levantados pelos professores são: como vamos mensurar o que o aluno 

aprendeu, de fato? Ou como vamos preparar esse acadêmico para o Exame de Suficiência sem 

um processo avaliativo? Ou, como vamos preparar o acadêmico para o ENADE, já que ele 

determina, muitas vezes, até mesmo a sobrevivência de determinadas universidades?  

É nesse sentido que se afirma que o amor fati em relação ao sistema avaliativo reina 

no sistema educacional, tornando tal violência simbólica naturalmente aceitável, uma vez se 

tratar de algo imutável (que é a doxa indutora deste amor fati, amor do destino). 

Essa doxa integra também a imutabilidade do sistema oitocentista de educação 

universitária brasileira e, tendo posse dos desejos explanados pelos discentes, arriscarme-ei de 

oferecer uma breve reflexão. Quando questionados sobre como poderiam ser os métodos 

avaliativos, muitos discentes não conseguiram vislumbrar tal realidade, contudo, ao induzi-los 
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para menção de um método avaliativo que aprovam e justificar os motivos da sua aprovação, 

obteve-se as seguintes respostas: 

O Acadêmico Ac1 Relata que gosta de apresentar trabalhos para o desenvolvimento de 

uma certa didática e que não gosta de prova “porque a nota da prova não avalia o aluno, 

apesar de ser importante para verificar o que aprendeu do conteúdo” (Ac1) sendo um teste  

para saber se assimilou o conteúdo, mas que não avalia, de fato, se o aluno aprendeu. A 

Acadêmica Ac2 relata que não conseguiria explanar como poderia ser o processo avaliativo, 

mas que aprova, por exemplo, uma metodologia que um professor utilizou, chamada grupo de 

observação e verbalização, por que por esse método se avalia o debate, a interação entre os 

alunos e o conhecimento que ele tem. A Acadêmica Ac3 relata que aprova a utilização de 

avaliações escritas, pois: “obriga o aluno a estudar, quem não estuda, não vai bem e não 

passa” (Ac3) e que não gosta de seminários porque, embora aprenda apresentado o trabalho, é 

cansativo ouvir os outros falando e que, além disso, disciplinas que utilizam slides carregados 

também se tornam cansativas. 

O Acadêmico Ac4 relata gostar de avaliação que envolve a apresentação de trabalhos, 

porque as pessoas são inibidas e isso ajuda no desenvolvimento das pessoas e que não aprova 

a sistemática de prova. O Acadêmico Ac5 expõe gostar de provas com questões teóricas e 

práticas e como os trabalhos são práticos, esses sempre auxiliam na prova, diz ter dificuldade 

em efetuar leituras prévias. 

O Acadêmico Ac6 segue a mesma linha do exposto pelo Acadêmico Ac1, pois gosta 

de avaliação de seminários, o que possibilita que o aluno adquira conhecimento sobre o 

assunto. O Acadêmico Ac7, por sua vez, menciona que o processo avaliativo poderia medir a 

evolução dos acadêmicos e não necessariamente o acerto ou o erro de uma questão. A 

Acadêmica Ac8 gosta da resolução de exercícios em grupo, da apresentação de seminários, do 

grupo de verbalização e observação. Relata que a experiência com TBL não foi favorável na 

turma, pois, ainda que concorde que, quando o aluno estuda antes o conteúdo, isso contribui 

para que a aula seja mais dinâmica, o fato de ter sido aplicado no quarto ano prejudicou a 

turma que já estava sobrecarregada com estágio e pré-projeto de TCC. 

A Acadêmica Ac9 segue a mesma linha da Acadêmica Ac3 quando relata gostar de 

prova por permitir avaliar “se o aluno prestou atenção ou não” (Ac9), contudo, ressalva que a 

prova deve estar relacionada ao conteúdo discutido em sala e que somente uma prova bem 

formulada cumpre o papel de processo avaliativo. Ademais, desaprova seminário, pois acha 

que é uma desculpa para os alunos darem aula no lugar dos professores. É digno de nota, de 

acordo com o que foi explicitado no discurso, é que faz parte do desejo da Acadêmica Ac3 ser 
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docente, e suas estratégias pautam-se ao alcance deste objetivo, de prosseguir com mestrado e 

doutorado, e a Acadêmica Ac9 é professora da Educação Infantil. Isso foi explanado, tendo 

em vista que tais agentes possuem tal concepção em razão de sua doxa já estar alinhada com o 

campo da educação ou universitário, e esse habitus docente já está integrando sua disposição 

para ação. 

Com exceção das Acadêmicas Ac3 e Ac9, os demais acadêmicos mostram-se 

desejosos a abordagens inovadoras de avaliação, como atividades grupais, seminários, grupo 

de observação e verbalização ou, ainda, que acompanhe, de fato, a evolução do acadêmico e 

não um processo voltado a decorar determinado assunto, o que, como relatado, pouco 

contribui para aprendizagem. 

Como docente do ensino superior, confesso que, em minha opinião pessoal, moldada 

pela doxa vigente no habitus professoral, a avaliação é de cunho extremamente relevante no 

processo de ensino/aprendizagem e tenho a ousadia de tentar abrir um parêntese para propor 

uma reflexão, a partir da ótica bourdiana. 

Primeiramente, ressalvo minha afirmação, a partir da minha concordância com o que 

foi densamente discutido por Bourdieu e Passeron (2014), principalmente na obra “a 

reprodução” sobre a incapacidade do sistema avaliativo vigente, em mensurar, como 

determina a doxa, a real aprendizagem do aluno, mas cumpre seu papel como instrumento de 

eliminação, de seleção e, portanto, é um dos responsáveis pela reprodução das desigualdades 

escolares e sociais, o que me direciona ao seguinte questionamento: Como determinar um 

processo avaliativo que consiga mensurar a aprendizagem do acadêmico e assuma 

concomitantemente função diagnóstica e formativa para diminuição das desigualdades 

escolares e sociais? 

Não se objetiva o fornecimento de respostas, mas, como dito, reflexões que principiam 

com a ideia da revelação dos mecanismos de reprodução amalgamados às relações de poder, 

já que a avaliação docimológica praticada nada mais é do que um instrumento de poder que 

confere legitimidade ao sistema de eliminação escolar. Para Bourdieu e Passeron (2014), uma 

análise das funções da avaliação leva à substituição desta, como instrumento de eliminação 

escolar, por um estudo sistemático dos mecanismos de eliminação, como ponto principal da 

apreensão das relações entre o funcionamento do sistema de ensino e a perpetuação da 

estrutura das relações de classe. Somente com a condição de revelar, na avaliação, a função de 

dissimulação da eliminação sem avaliação que se pode compreender por que os traços de seu 

funcionamento, como processo de seleção, obedecem ainda a lógica que rege a eliminação 

que esse dissimula. 
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O primeiro passo para um processo de avaliação sem patente de seleção seria uma 

análise das funções da avaliação como instrumento de eliminação escolar, com vistas à 

revelação da dissimulação desses mecanismos de reprodução, o que se apresenta, portanto, 

como uma grande lacuna de pesquisa a ser explorada. Porém, a partir das trajetórias utilizadas 

como base de análise neste estudo, o histórico de abandono escolar presente na vivência de 

alguns acadêmicos e docentes, por ora, é possível sugerir que um processo avaliativo deveria 

priorizar o conhecimento da realidade cultural dos discentes, ao cumprir sua função 

diagnóstica de conhecimento, com questionamentos sobre o processo de formação anterior, a 

escolaridade dos pais, o local da residência, os motivos que o levaram a escolher o curso de 

contabilidade. Essas perguntas básicas, como função diagnóstica, podem, ao menos, tecer um 

caminho para que o professor trabalhe, a partir de uma pedagogia racional, as desigualdades 

culturais dos alunos. 

Obviamente, entende-se que as estruturas objetivas tendem a reproduzir o sistema das 

condições objetivas de que ele é produto a partir do habitus incorporado da avaliação como 

mecanismo de seleção. Contudo, o conhecimento da realidade cultural dos discentes, e a 

ciência da relação entre o funcionamento do sistema de ensino e a perpetuação da estrutura 

das relações de classe, constituem-se como um grande primeiro passo até a realização de 

estudos que possibilitem caminhos mais seguros, tendo em vista que tal compreensão 

possibilitará o encaminhamento de ações avaliativas que contemplem as desigualdades 

culturais, e servirá como uma função formativa, no sentido de auxiliar o processo de 

formação, e não de seleção daqueles que já estão automaticamente selecionados.  

Ao se pensar, por exemplo, na realidade já mencionada dos discentes, de pais ausentes 

durante o processo de escolarização, dada a luta pela subsistência, ao histórico de abandono 

presente, precocemente, na realidade escolar de grande parte discentes, aliado à doxa de ter o 

curso superior como possibilidade de melhoria de vida, e sua entrada no ensino superior 

facilitada por programas sociais; tais argumentos não seriam suficientemente convincentes 

aos docentes, para a tomada de ações voltadas à inclusão desses acadêmicos? Tais argumentos 

não se mostram suficientemente convincentes para que, em um nível micro, sejam 

desenvolvidas ações que minimizem tais diferenças culturais? Ah! Mas estamos tratando de 

adultos, que são inteiramente responsáveis por suas ações..., contudo, não é responsabilidade 

do sistema de ensino a formação integral do cidadão, a promoção à cultura e da criticidade? 

Infelizmente, a realidade nos remete a andar em círculos, já que sempre as mudanças 

envolvem questões de cunho político educacional que possui a lógica de seleção arraigada à 

sua existência. 
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Até a execução de estudos que possibilitem a compreensão do quanto a função 

diagnóstica e formativa da avaliação contribuem para minimizar as diferenças culturais dos 

discentes, atenho-me à defesa de que a utilização da avaliação de cunho diagnóstico e 

formativo, que fuja do caráter docimológico, e a implantação de ações bem estruturadas, a 

nível microcampo (universidades isoladas), cumpram a função de minimizar o processo 

avaliativo como instrumento de seleção pelo menos na vivência universitária dos discentes. 

Ora, não é essa essência diagnóstica e formativa almejada na implantação do processo de 

avaliação dos docentes? Seria a formação dos discentes de menor importância para que 

permaneça vigente, na AP dos docentes, a arbitrariedade do sistema de avaliação praticado? 

A origem social dos discentes reflete, e muito, na sua estruturação social na 

universidade em razão da acumulação de capitais de sua socialização primária com a escola, 

igreja e a família, principalmente ao se considerar que o volume de capital cultural dos filhos 

de operários, técnicos ou trabalhadores braçais são escassos e tais diferenças perpassam todas 

as instâncias escolares como irrelevantes, tornando-se necessário, em uma ótica radical, a 

emancipação escolar do sistema econômico. Contudo, como a discussão versa sobre a 

formação de cidadãos-profissionais, resta-me apenas apontar que um sistema avaliativo que 

enfatize essa desigualdade cultural presente nos leva a caminhos já conhecidos, bem como 

enfatizam a eliminação daqueles propensos a se autoeliminarem, realidade que serve de alerta 

de que algo precisa ser revisto, com urgência. 

A partir da compreensão do quanto a desigualdade cultural dos acadêmicos é a base 

para que o sistema educacional seja o principal responsável na reprodução das desigualdades 

sociais, as ações tomadas a partir da avaliação diagnóstica e formativa possibilitam que os 

docentes saibam lidar com a realidade presente de indisciplina, de desdém e de dispersão no 

cotidiano escolar. Para tanto, almejando melhor compreensão sobre as relações de poder no 

campo universitário, o conjunto de Figuras 42 e 43 apresentam os principais achados em 

relação às estratégias dos docentes no campo e à utilização destas em defesa ou tentativa de 

subversão do status quo vigente: 
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Figura 42 – Docentes: Ordem Social e subversão à ordem social: (Parte I) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 43 – Docentes: Ordem Social e subversão à ordem social: (Parte II) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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O enfrentamento nos campos se traduz por crises de posição dos agentes, e a posição 

no campo define a visão dos agentes sobre ele a partir da qual se forjam suas representações 

de luta e de suas apostas. A trajetória dos agentes é um elemento que vem estruturar suas 

posições e suas representações in fine suas tomadas de posição, que são nada mais do que 

estratégias (não necessariamente conscientes) destinadas a conservar ou a melhorar sua 

posição no campo. São dois os grandes tipos de estratégia: as de conservação e as de 

subversão. As estrátegias de conservação são próprias dos indivíduos que monopolizam ou 

possuem grande volume do capital específico do campo e que buscam melhorar ou conservar 

sua posição perpetuando o jogo que está em seu favor. As estratégias de subversão são 

próprias do indivíduos menos bem-dotados de capital específico e são considerados heréticos 

à medida que contestam o fundamento da hierarquia das posições no campo tentando mudar 

as regras do jogo ou a própria natureza da aposta do campo, a fim de reavaliar seus capitais e, 

portanto, melhorar sua posição (Jourdain & Naulin, 2017). 

A arbitrariedade da ordem social estabelecida e a justificação narrativa verbal 

condicionam e alimentam o senso de limites internalizados daqueles envolvidos no jogo, seu 

senso de realidade e suas aspirações, em um acordo tácito entre os agentes que mantêm a doxa 

vigente do campo. A doxa determina a estabilidade das estruturas sociais objetivas por meio 

do modo como elas são reproduzidas e se reproduzem nas percepções e práticas dos agentes 

(em seu habitus). A doxa assume, então, uma forma de poder simbólico e exige que, aqueles 

submetidos a ela, não questionem sua legitimidade nem a legitimidade daqueles que a 

exercem, ou seja, a doxa assume a forma de uma sujeição compartilhada e desconhecida às 

regras do jogo por parte dos agentes com habitus semelhantes. A doxa como uma forma de 

poder simbólico desconhecido sustenta a lógica da prática às estratégias daqueles que operam 

em determinados campos e está ligado estreitamente à definição de ortodoxia e seu corolário, 

a heterodoxia (Grenfell, 2018). 

A identificação do que está implícito nas relações sociais, nas estruturas e nas 

classificações dóxicas não questionadas é o único modo de obter um enfraquecimento desta 

doxa para minimizar os efeitos de violência simbólica e a geração de novas estruturas 

estruturantes, uma vez que a tomada de consciência da natureza arbitrária da dominação 

simbólica possibilitam a reconstrução dessas hierarquias, de outros modos e em outras 

palavras, tornando possível também a ação política, pois a resistência à dominação e à 

violência simbólica é possível na forma de heterodoxia (Grenfell, 2018).  

Eis o motivo pelo qual se optou por verificar as tentativas de subversão no campo, 

bem como os discursos que defendem o mantimento da ortodoxia, pois, uma tentativa de 
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subversão que não questione os fundamentos da doxa terá como consequência o 

fortalecimento desta e a consequente reprodução do status quo. Esta abordagem foi feita 

levantando questionamentos aos docentes que possibilitam a compreensão da sua posição no 

campo, bem como a compreensão sobre a interiorização da objetividade e a geração das 

subjetividades relacionadas à implantação de um programa próprio de formação docente. 

Entende-se que, sem a revelação crítica de tais mecanismos, a arbitrariedade da ordem social 

estabelecida seria mantida a ponto de tornar as tentativas de implantação de um programa 

próprio de formação docente sem sucesso, ou até mesmo a inviabilização de sua existência. 

Em relação aos discentes, levantou-se questionamentos semelhantes, que podem contribuir 

para a compreensão sobre como funcionam as regras do jogo e a doxa vigente. 

Em relação aos docentes que atuam na universidade em um período que varia de cinco 

até vinte e cinco anos, questionou-se como se sentem sendo docentes da Universidade 

Partenon e obteve-se as seguintes respostas: A Docente Doc1 relata que gosta 

verdadeiramente de ser docente da Universidade Partenon, embora a mídia sempre infle 

informações sobre a universidade, o que torna tanto a universidade quanto os docentes alvos 

de críticas externas. O Docente Doc2 relata que se sente em final de carreira como docente da 

Universidade Partenon, e como já teve cargo de gestão na universidade, por questões 

políticas, sofre represálias como: a impossibilidade de escolher disciplinas para ministrar e a 

desconsideração de seu nome como docente integrante do corpo docente do programa de pós-

graduação em contabilidade da universidade. Segundo ele, isso ocorre em razão de que, na 

época em que era gestor, nunca ter permanecido “em cima do muro”, o que gerou 

descontentamento por parte de alguns que almejavam ou estavam no poder, questões que, 

segundo ele, refletem ainda hoje, pois essas questões políticas são responsáveis pela 

existência de um grupo mais heterogêneo na universidade, mais isolado, no que se refere à 

busca em alcançar objetivos comuns.  

Detalhando um pouco esse passado, o docente recorda que, nas reuniões, quando 

tentava ajudar em algum quesito, era visto como quem tentava prejudicar o andamento das 

atividades e, por esse motivo, foi, aos poucos, desvinculando-se de atividades de gestão, de 

participação em conselhos, pois, uma vez que não está disputando posto político de gestão 

com ninguém, o que pôde já fez, já contribuiu, acabou por decidir simplesmente trabalhar 

“para quem está na gestão” (Doc2). 

A Docente Doc3 relata ter orgulho em dizer que é docente da Universidade Partenon e 

se sente realizada com o que faz, e que seu orgulho advém dos bons conceitos existentes sobre 

a universidade. O Docente Doc4 diz sentir-se realizado como docente da Universidade 
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Partenon, pois, além de ter a estabilidade do serviço público, tem o reconhecimento dos 

alunos, colegas, amigos e comunidade externa. A Docente Doc5 relata que tem muito orgulho 

de ser docente da Universidade Partenon, pois isso também gera certo prestígio por parte da 

comunidade externa, embora grande parte dessa realização se dê não por esse prestígio, mas 

ao ver alunos seus atuando e tendo sucesso profissional, segundo ela: “você vê que eles estão 

se desenvolvendo e que de alguma forma você contribuiu com aquilo” (Doc5). 

A Docente Doc6 segue a linha da Docente Doc5, em relação a sua satisfação em ter 

sido aluna da instituição e, agora, poder estar atuando como docente, vê sua atuação como 

uma forma de retribuição para as pessoas, para a própria universidade  a partir de tudo o que 

alcançou. O Docente Doc7 menciona que ser professor da Partenon abre portas, e justamente 

por ser uma instituição bem-conceituada, sente satisfação em dizer que é docente da 

instituição. 

Durante a realização da entrevista, o Docente Doc2, que expressou estar em fim de 

carreira, expõe uma opinião semelhante à do Docente Doc7, sobre a atuação como professor 

universitário ter um certo prestígio e possibilitar novos caminhos. O que se observa é que os 

docentes da Universidade Partenon possuem uma certa satisfação por estarem atuando na 

universidade, pois isso gera uma espécie de poder simbólico perante os acadêmicos, a 

comunidade interna e externa à universidade. Tal fato fica explicíto quando os docentes 

mencionam sobre o fato de ser docente possibilitar novos caminhos, ou ainda simplesmente 

por ser alvo de críticas midiáticas, que tentam subverter o status quo vigente sobre o prestígio 

pertencente à universidade e seus agentes. Nesta primeira questão, fica clara a posição do 

curso de Ciências Contábeis como um campo de disputas, principalmente ao considerar o que 

foi exposto pelo Docente Doc2 que foi gestor do curso por um determinado momento e que 

hoje está impedido até mesmo de escolher as disciplinas que deseja lecionar.  

Como forma de ampliar o raciocínio, em relação às estratégias de hegemonia e heresia 

dos docentes, questionou-se sobre o que, na visão deles, poderia ser melhor em sua trajetória 

profissional na Universidade Partenon, obtendo-se as seguintes respostas: A Docente Doc1 

explica que, em sua trajetória profissional, poderiam ser melhores algumas questões de anseio 

pessoal como o reconhecimento nacional e internacional em relação às pesquisas 

desenvolvidas. O Docente Doc2, em razão dos conflitos vivenciados nos últimos anos na 

Universidade, relata que as relações humanas são um quesito que poderia ser melhorado em 

sua trajetória profissional, uma vez que tudo passa pelas relações humanas é de sua 

compreensão que, embora tenham questões políticas em jogo, há a possibilidade de troca de 

ideias, de amizade.   
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A Docente Doc3 diz que sua trajetória poderia ser melhor se tivesse tempo para fazer 

artigos, e que se pudesse ter somente uma disciplina, e não três, com certeza a carga seria 

aliviada e a produção de artigos intensificada. O Docente Doc4 relata que a progressão do 

mestrado, a verticalização do curso, possibilitaria uma espécie de realização de um sonho 

pessoal na universidade, pelo reconhecimento que esse feito proporcionaria. A Docente Doc5 

relata que sua trajetória poderia ser melhor na universidade com o desenvolvimento do seu 

próprio conhecimento na área técnica e em áreas relacionadas ao processo de aprendizagem 

com vistas a conseguir repassar a informação de uma melhor maneira para os alunos. 

A Docente Doc6 ressalta sobre a importância do papel de liderança da coordenação, de 

acompanhar o trabalho dos docentes, pois, mesmo tratando-se de um serviço estável e 

público, faz-se necessária essa atuação ativa que gere a necessidade de uma melhor atuação 

dos docentes do curso para que não caiam ou saiam do comodismo. O Docente Doc7, assim 

como os Docentes Doc1 e Doc4, menciona sobre a facilidade de qualificação com a 

verticalização do curso e que isso pode facilitar o desenvolvimento de carreira tanto dos 

docentes quanto dos discentes. 

É nítido que, quanto mais em sintonia o habitus do agente está com o campo, mais se 

fala em verticalização do curso como mencionado pela Docente Doc1 em outro momento da 

entrevista, pelo Docente Doc4 e pelo Docente Doc7, isso se dá em razão do poder simbólico 

que a atuação na pós-graduação proporciona, aliada a illusio dos docentes de deixarem seu 

legado, na história do programa, na comunidade interna e externa que usufruirá dos benefícios 

possíveis graças à existência do curso e da pós-graduação. Observa-se, também, que os 

demais docentes ainda seguem em suas explanações pautando, implicitamente, seus desejos a 

illusio do jogo, uma vez que sempre mencionam algum quesito relacionado ao seu 

desenvolvimento pessoal, ou ao seu trabalho voltado ao atendimento das necessidades dos 

discentes como relatado pelos Docentes Doc5 e Doc6, ou ainda o aumento do capital 

simbólico do metacampo acadêmico que é o reconhecimento nacional e internacional, como 

explanado pela Docente Doc1 e pela Docente Doc3 que deseja aumentar a produtividade de 

artigos, almejando o alcance também deste reconhecimento. 

Observa-se que o Docente Doc2 explana sobre as questões relacionadas às relações de 

poder no campo, que acarretou, por meio de uma estratégia dos agentes do campo, em sua 

substituição na gestão universitária, por outro agente que possivelmente possuía (ou possui) 

maior volume de capital específico do campo, como o conhecimento técnico real (a prática) 

ou o maior volume de capital específico do metacampo universitário: o título de doutoramento 

ou pós-doutoramento na mesma área da graduação e atuação. A doxa vigente, própria do 
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homo academicus, determina que a verticalização na formação proporciona um poder 

simbólico específico nas atuações acadêmicas destes agentes, sendo, portanto, considerado 

um capital cultural institucionalizado e ao mesmo tempo um capital específico do campo 

universitário, que assume a mesma característica de capital simbólico como o conhecimento 

técnico (real) da prática contábil, em se tratando do campo específico objeto deste estudo. 

Obviamente que a perspectiva apresentada sobre as causas da troca da gestão no curso 

constitui-se como uma suposição, uma vez que não se detém da trajetória completa do 

ocorrido na época da substituição da gestão do Docente Doc2, contudo, a ótica bourdiana 

permite afirmar que o seu sucessor possuía um maior volume de capital específico do campo, 

e no jogo, as estratégias dos agentes, seguiram a doxa vigente, uma vez que aquele agente 

possuidor de um maior volume destes capitais ou de ambos tenha sido seu sucessor na gestão 

do curso. 

Esse acordo tácito de mantimento da estrutura dóxica é o que ocasiona ações voltadas 

a represálias do docente como a impossibilidade de escolha das disciplinas que irá lecionar e a 

exclusão do corpo docente vigente na pós-graduação do curso. Veja, a ortodoxia determina 

isso em defesa da doxa, que exerce seu formato de poder simbólico e sustenta a lógica da 

prática daqueles que operam no campo: valorizar os que detêm maior volume de capital 

específico do campo, o que coloca o docente como um agente menos dotado desse capital, e 

consequentemente não pode escolher as disciplinas que leciona, tampouco integrar o corpo de 

docentes da pós-graduação, ações estas próprias dos agentes que estão em posição dominante 

e voltadas ao mantimento do status quo vigente, que acabam por reproduzir a ordem 

estabelecida. 

Ora, a ortodoxia tende a conservar e monopolizar o capital específico do campo e as 

estratégias de subversão, à medida que contestam o fundamento da hierarquia das posições no 

campo, tentam mudar as regras do jogo ou a própria natureza da aposta no campo, para que o 

agente possa reavaliar seus capitais e, portanto, melhorar sua posição. Contudo, embora esse 

seja o fundamento do jogo, o que se tem é que o desconhecimento desta classificação dóxica 

mencionada acaba por gerar um fortalecimento da doxa quando o docente menciona “eu não 

estou aqui para disputar com ninguém [...] passou a política agora temos que trabalhar [...] 

então vou trabalhar para quem está na gestão” (Doc2).  

Pode se dizer, também, que ocorreu o efeito de histerese ou de inércia do habitus que 

oferecem oportunidades para aqueles que já têm sucesso tenham ainda mais sucesso, porque 

somente alguns participantes do campo se beneficiam com as mudanças no campo, o que 

também justifica sua impossibilidade de escolha das disciplinas e não atuação no programa de 
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pós-graduação. Há sucessos e fracassos sempre que ocorre um efeito de histerese. Por 

exemplo, o Docente Doc2 estava errado em continuar a explanar aspectos que, ao se ver, eram 

relevantes em reuniões, dado que as expectativas coletivas eram outras, pois, após sua licença 

para capacitação (que foi após o outro agente ter assumido a gestão do curso na universidade), 

os indivíduos responderam diferentemente à nova legitimidade em um determinado período, 

diferença de tempo que foi considerável antes da estruturação de um habitus moldado à nova 

gestão, que causou determinadas mudanças estratégicas no campo. Dado seu afastamento, o 

efeito de histerese permaneceu para o Docente Doc2, o que gerou um desencaixe entre seu 

habitus e o campo, ou seja, seu habitus ficou fora de sintonia com o campo, causando aversão 

dos demais em situações sociais como reuniões, uma vez que o habitus dos demais já havia 

sido ajustado à nova realidade objetiva e a nova gestão. 

A partir do exemplo prático é possível afirmar que o efeito de histerese justifica a 

perca do direito na escolha das disciplinas e a atuação como docente da pós-graduação, uma 

vez que as estruturas do campo mudaram, e a ortodoxia vai defender os mantimento desta 

ordem, mas as disposições para ação do Docente Doc2 estão demorando ou ainda não se 

adequaram à nova estrutura presente. A mudança de campo ocasionou a perda da posição de 

poder deste agente, devido à reavaliação de capitais simbólicos e fontes de legitimidade, o que 

justifica as ações e os discursos com características de heresia do Docente Doc2, dado o 

desejo da criação de uma estratégia para que o seu capital seja reavaliado e sua posição 

reestabelecida, talvez não como gestor, mas de alcançar o poder simbólico de outrora. 

Observa-se, nesse processo discutido, a presença de uma violência simbólica 

esplendorosa por parte dos agentes em posições dominantes no curso, tendo em vista que a 

impossibilidade de escolha das disciplinas que irá lecionar limita o Docente Doc2 ao alcance 

do capital simbólico denominado aqui de AuP, uma vez que a posse deste capital está 

diretamente relacionado à posse de disciplinas tidas como relevantes pelos discentes. Além 

disso, limita o docente do prestígio próprio aos docentes que pertencem e atuam na pós-

graduação, que, no campo em questão, pode ser tido como outro capital específico, uma vez 

que o simples fato de lecionar na pós-graduação da Universidade Partenon dota os agentes de 

um poder simbólico perante os demais agentes do campo, perante a comunidade externa e 

perante os discentes, o que contribui para o aumento do volume de capital global do 

metacampo: publicação de artigos, orientações de pesquisa que se constituem como capitais 

culturais objetivados, aspecto limitado também à realidade vivenciada no campo pelo Docente 

Doc2. 



298 

 

 

Eis o motivo pelo qual o desconhecimento do fundamento dóxico tende a reproduzir a 

ordem estabelecida, sem a possibilidade de aumentar o volume de capital global próprio do 

campo e o capital simbólico do campo. A tendência é que este docente permaneça na posição 

atual, sofrendo tal violência simbólica, que impossibilita a melhoria de sua posição, até que 

encontre uma estratégia para que seu capital seja reavaliado novamente, ou simplesmente por 

meio da postura de trabalhar para quem está na gestão, denotando sua nova estratégia no 

campo: o aguardo da ocorrência de uma nova histerese, talvez decorrente de uma nova gestão 

ou da mudança das estruturas objetivas que estão vigentes atualmente no campo. 

Como forma de ampliar as discussões, no que tange à identificação daqueles que são 

voltados à defesa da ortodoxia e aqueles que detêm estratégias de subversão, questionou-se 

aos docentes se eles acreditam que o currículo do curso precisa ser melhorado e, em caso 

afirmativo, como isso poderia ser feito, obteve-se, então, as seguintes respostas:  A Docente 

Doc1 relata que o currículo do curso já foi revisto no ano passado e que proporciona uma boa 

formação, desde que o discente também se dedique e faça a parte dele. Ela ressalta que seria 

relevante a inserção de frentes de instigação de um perfil profissional para o discente, 

principalmente em relação à profissão docente, já que a matriz vigente ainda carece de 

abordagens nesse sentido. O Docente Doc2 relata que, embora já tenha sido trabalhado em 

diversas melhorias no currículo do curso, deveria ser feito um estudo da concatenação lógica 

das disciplinas, uma vez que fogem do encadeamento lógico nas séries e prejudica o 

aprendizado dos alunos. Por exemplo, a disciplina de contabilidade societária deveria ser 

antes de análise das demonstrações contábeis, relata, também, que o trabalho executado ano 

passado na parte curricular foi grandioso, mas que esses pontos ainda precisam ser revistos, 

além da padronização de uma matriz entre todas as unidades campi da Universidade Partenon 

que ofereçam o curso de Ciências Contábeis, já que, hoje, embora seja a mesma universidade 

de uma mesma região as matrizes curriculares se diferem. 

Novamente, a questão da alteração recente na matriz curricular do curso foi 

mencionada pela Docente Doc3 e embora tenha dito que não acompanhou o processo, 

acredita que melhorou, pelo menos nas disciplinas que leciona. O Docente Doc4 menciona 

não haver necessidade de melhoria na matriz curricular do curso e que a grade vigente reflete 

o resultado do que todos pensaram sobre o assunto, já que foi discutida também a 

interdisciplinaridade. A Docente Doc5 relata que o currículo do curso precisa ser revisto, 

considerando-se principalmente as disciplinas que leciona, pois, aparentemente, algumas 

disciplinas que são semelhantes dão choque de conteúdo. Também menciona sobre a 

necessidade de revisão bibliográfica nas ementas. 
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A Docente Doc6 ressalta que, recentemente, foi revisto o currículo do curso, contudo, 

segundo ela, alguns pontos como a questão de preparação dos acadêmicos para liderança e 

relacionamento interpessoal, poderiam ser incluídos, já que esta pode ser considerada uma 

dificuldade dos contadores que saem formados. O Docente Doc7 ressalta que as alterações no 

currículo feitas recentemente foram muito boas que não saberia dizer algum ponto que 

necessitaria de melhorias, já que ainda não sentiu os reflexos da primeira alteração efetuada. 

Os Docentes Doc1, Doc3, Doc4 e Doc7 mencionam sobre o fato de o currículo ter 

sido alterado recentemente e que essas alterações foram feitas por todos os docentes e 

seguiram a interdisciplinaridade (Doc4) e que ainda não foi possível sentir os reflexos de tais 

alterações para sugerir alguma mudança (Doc7). A Docente Doc1 menciona sobre a 

necessidade de inserção de alguma disciplina ou atividade que estimule os discentes ao 

seguimento da carreira docente, contudo, esses docentes não sugeriram ou explicitaram que 

necessariamente algo deveria ser revisto. Diferente do exposto pelos Docentes, Doc2 sugere a 

realização de um estudo para organização lógica das disciplinas e sua distribuição nas séries. 

A Docente Doc5 que menciona que as bibliografias, principalmente das disciplinas que 

leciona, precisam ser revistas, sem contar que, segundo ela, há choque de conteúdo em 

disciplinas que deveriam ser complementares. A Docente Doc6 menciona que há a 

necessidade de inserção de atividades ou disciplinas voltadas ao relacionamento interpessoal e 

liderança dos acadêmicos, tendo em vista que isso é algo que necessita ser trabalhado no 

curso para melhor preparação dos discentes. 

Outro ponto mencionado refere-se à inexistência de um padrão da grade curricular do 

curso nos diversos campi da Universidade, o que poderia justificar isso? Arrisco afirmar que 

se trata de relações de poder envolvidas. Embora haja normatização que determine um 

percentual mínimo de semelhança entre os currículos dos cursos da Universidade, observa-se 

a inexistência de um padrão. Qual seria o sentido de transformar um mesmo curso de uma 

mesma universidade em um campo de disputas? Obviamente a doxa vigente permite isso em 

razão, possivelmente, do mantimento do status quo que fortalece ainda mais a posição de 

determinados agentes no campo e possibilitam algum tipo de benefício específico. Nessas 

relações de poder, há que se ressaltar a presença, novamente, da doxa do trabalho autônomo e 

isolado dos docentes que na busca da illusio acabam, em defesa da ortodoxia, preferindo a 

centralização das relações de poder no seu próprio campus, impossibilitando a unificação de 

um campo único de poder do curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, ou seja, 

cada campus da Universidade acaba por ser um campo legítimo e autônomo de disputas. Não 

há como justificar qualquer ação que não tenha o desejo de um ganho subjacente. 
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Apenas resta enfatizar que se os cursos trabalhassem como uma unidade, as disputas, 

se pautariam a um único campo respectivo (pois como cada unidade campi tem suas regras e 

doxas próprias pode-se dizer que se trata de um microcampo de disputas que difere-se do 

campo da Universidade Partenon estudada), e uma vez tais disputas estando presentes em um 

campo, a geração desta unidade poderia dar força ao curso para estipulação de ações 

conjuntas voltadas ao atendimento das necessidades cotidianas, o intercâmbio de docentes, a 

troca de experiências, enfim, mas qual seria o interesse dos agentes em posição dominante 

nisso? Com certeza não é desejoso desafiar ou colocar em xeque a doxa interna de cada 

gestão, de cada campo, pois isso pode gerar transformações, e transformações que podem 

colocar em risco a posição dominante de determinados agentes. 

É interessante mencionar o quanto o discurso se embeleza ao enfatizar as palavras 

interdisciplinaridade, formação de cidadãos críticos, formação integral do acadêmico, mas o 

quanto o habitus torna tais ações inexecutáveis. Quando tal questão foi incluída no roteiro, 

como pesquisadora, devo confessar, que aguardava maior criticidade dos docentes em relação 

aos padrões determinados pelas DCNs e organismos internacionais como o IFAC, uma vez 

que se trata de um ponto de vista padrão que determina as identidades profissionais deles e 

dos discentes aspirantes a contadores que estão formando. Observa-se que a lógica da prática 

dos docentes/contadores é voltada unicamente ao seguimento de padrões e normas e não ao 

questionamento destas. Qual é o ganho no mantimento desta doxa de um profissional executor 

e não questionador? Como exigir criticidade e formar cidadãos críticos se não há o mínimo 

interesse dos docentes/contadores em questionar o status quo vigente na formação dos 

contadores?  

Estas classificações dóxicas estruturam os moldes da profissão vigente, que, em 

âmbito brasileiro, é visto como mero gerador de guias, funcionário terceirizado do fisco, e 

reitero o quanto a ausência de questionamento sobre a ordem social vigente determina a 

reprodução dessa mesma realidade no futuro da profissão, eis o motivo pelo qual o que resta é 

apenas apontar que algo necessita, em âmbito acadêmico, urgentemente ser revisto: a 

criticidade, o desejo de mudança, a visão de uma formação crítica e integral que supere o 

mero discurso professoral. Eis o primeiro passo para a reapropriação coletiva do poder dos 

docentes/contadores na construção e avaliação de suas próprias identidades, fazendo jus ao 

seu direito de não delegar esse direito a organismos preocupados unicamente com os 

interesses próprios. Este assunto será retomado posteriormente em momento oportuno, por 

ora, registro a crítica e a reflexão. 
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Outro ponto que gera uma certa inquietação reside nos motivos pelos quais 

determinadas disciplinas estão elencadas em determinadas séries e não seguem uma sequência 

gradativa em questão de dificuldade, ou, ainda, ocorrem os choques de conteúdo, a ocorrência 

de todas as quatro aulas da mesma disciplina em um único dia na mesma turma... O apontado 

pela Docente Doc6 em relação ao choque de conteúdos foi algo observado durante o período 

de observação participante, a questão das quatro aulas da mesma disciplina, em um único dia 

que, por sinal, causava imenso desgaste aos alunos e ao professor, também foi observado em 

campo. Seriam as estratégias dos agentes em posições dominantes, na busca pelo mantimento 

de sua ortodoxia e benefícios adjacentes, uma justificativa plausível para a estruturação 

objetiva seguir tais padrões? Seria a ausência de uma unidade docente, “um corpo docente” o 

responsável pelos choques de conteúdos ministrados em sala e obsolescência da bibliografia 

vigente, já que a disciplina é daquele professor, os demais não podem intervir ou opiniar? 

Tais questionamentos integram o acordo tácito entre os docentes, a doxa vigente no 

campo e contribuem para a reprodução contínua da mesma ordem estabelecida. A ausência de 

um trabalho conjunto, aspecto sinalizado nesta discussão reflexiva, foi notada nos relatos 

seguintes dos docentes quando levantadas questões voltadas à investigação sobre como os 

docentes se sentem em relação aos seus colegas de profissão; o que poderia ser diferente no 

programa de graduação que os docentes atuam (dando uma nova oportunidade para que os 

docentes questionassem a ordem estabelecida, o que, de fato, não ocorreu) e fechando com a 

explanações dos docentes sobre a tomada de ações que tomaram em prol de mudar a realidade 

vigente do curso em relação ao que mencionaram que poderia ser diferente, segue as 

respostas, principiando sobre com os docentes se sentem em relação aos colegas de profissão:  

A Docente Doc1 relata que se sente confortável em relação aos colegas de profissão. 

O Docente Doc 2 relata que se sente afastado dos colegas de profissão, e que ou a 

universidade está longe da profissão ou a profissão longe da universidade e isso precisaria ser 

trabalhado, contudo, um tanto receoso, indaga: “Como fazer isso?” (Doc2). A Docente Doc3 

relata que, em relação aos seus colegas de profissão, sente-se no mesmo patamar e com mais 

gás em relação aos demais por ter concluído o doutorado recentemente, e deseja que os 

encontros pedagógicos para discussão entre os professores, atualização, troca de experiências, 

ocorram com mais frequência, inclusive no alcance de uma união maior entre os docentes do 

curso. O Docente Doc4 segue a mesma linha da Docente Doc1 ao mencionar que se dá bem 

com os outros colegas, e que estão vivendo em harmonia no trabalho.  

A Docente Doc5 relata que não tem problemas de relacionamento com seus colegas de 

trabalho e que fica realmente chateada quando os alunos comentam sobre determinadas 
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atitudes de outros professores com ela, quando comentam, por exemplo, que os professores 

não dão aula, ou conversam por um tempo depois dispensam os alunos, ou de casos de 

professor que diz aos alunos não ter conseguido preparar aula, já que recebeu a disciplina em 

cima da hora, casos de assédios de acadêmicas por parte de professores, como já ocorreu no 

campus, e ressalta: “essas coisas me chateiam, sabe? Porque eu sei que eles ganham muito 

bem para isso e não entendo como é que podem ter coragem de fazer isso com os alunos” 

(Doc5). 

A Docente Doc6 menciona que a sensação de isolamento se torna uma constante, o 

que gera certa indiferença em relação aos demais colegas, pois não há interação e participação 

de todos, já que é um grupo heterogêneo. Falou que, embora tenha sido trabalhado muito, por 

exemplo, na revisão curricular, ainda tem muito a ser avançado, inclusive em relação à 

participação dos docentes em reuniões e encontros do colegiado, já que é apenas uma minoria 

que participa. O Docente Doc7 explicita que a equipe pequena de professores do colegiado 

realmente atua e que, pela falta de docentes, e abertura de concurso, dificulta a atuação na 

pesquisa. Além disso, menciona sobre a importância de se trabalhar em conjunto, na troca de 

ideias, cada um trazer a sua visão, pois, segundo ele, falta bastante essa troca de experiências, 

tanto no que se refere ao processo de ensino quanto nos grupos de pesquisa que têm 

pouquíssima sinergia e atuação. 

Os Docentes Doc1 e Doc4 assumem uma sujeição compartilhada de uma regra que 

está bom, de que se sente bem com os colegas e que trabalham em harmonia, a partir de uma 

estratégia de conservação da doxa, diferentemente dos Docentes Doc2, Doc3, Doc6 e Doc7 

que apontam principalmente à necessidade de maior proximidade e união dos docentes, trocas 

de experiências, compartilhamento de informações, justamente em razão da existência de um 

grupo com agentes detentores do habitus professoral da individualidade, da ausência de 

questionamento, que mantém adjacente a estrutura dóxica professoral de trabalho individual e 

não conjunto, do isolamento do docente que almeja inconscientemente um trabalho autônomo. 

Qual é o fundamento desta doxa de isolamento, de autonomia do trabalho se um curso não se 

faz sozinho e uma formação contempla diversas disciplinas? 

Esta estrutura dóxica é mantida pela illusio docente de fazer a diferença, deixar seu 

legado, deixar sua marca, fazer história, e mantida pelo habitus professoral de que ser 

professor é ter domínio do saber, ter domínio do ensinar, ser detentor do saber máximo, e, 

portanto, qual seria o sentido de compartilhar informações e buscar ajuda? Qual seria o 

sentido em se expor ao julgamento social dos demais professores, ao colocar em questão essa 
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doxa vigente? Por fim, como deixar seu legado em um trabalho conjunto se a illusio 

determina essa busca de forma individual? 

Novamente apresentam-se questionamentos sobre os fundamentos que integram o 

acordo tácito entre os docentes, a doxa vigente no campo e contribuem para a reprodução 

contínua da mesma ordem estabelecida, e, por conseguinte, pode colocar em risco a existência 

ou sucesso da implantação de um programa de formação continuada. Objetivando, ainda, 

levantar posicionamentos hegemônicos ou de heresia, questionou-se aos docentes o que 

poderia ser diferente no programa de graduação que atua, sendo esta uma questão 

característica que envolve um viés inerentemente político, seguem as respostas: 

A Docente Doc1 menciona que as questões estruturais da universidade poderiam ser 

melhores como a internet nas salas de aula, os projetores de vídeo, as carteiras que talvez não 

sejam o que há de melhor para os acadêmicos utilizarem, salas de aula sem ar-condicionado e 

ressalva que isso tudo ocorre em razão da falta de recursos, que refletem também na ausência 

de incentivo para pesquisa dos acadêmicos e para realização de intercâmbio, mas que, fora 

isso, o quadro de docentes é qualificado e o ensino de qualidade e, portanto, a estratégia volta-

se à busca de verticalização do curso. 

O Docente Doc2 menciona que poderiam ser revistas as questões da matriz curricular 

do curso, também a utilização de metodologias diferenciadas de ensino, uma vez que, 

segundo ele, não deve ser executado por um professor somente. Em sua explanação, comenta 

sobre um professor que se utilizou de metodologias ativas com acadêmicos do quarto ano, e 

que isso gerou desaprovação de alguns alunos, e defende que se essa abordagem fosse 

trabalhada desde o primeiro ano, desde a chegada dos acadêmicos na universidade, isso seria 

evitado, pois, quando os acadêmicos chegassem ao quarto ano, já teriam essa vivência, essa 

prática, o costume de trabalhar diferente, e que um programa de formação continuada dos 

professores poderia trabalhar nesse viés das metodologias ativas, pois, embora existam 

limitações tecnológicas no campus, há muitas metodologias que podem ser utilizadas. A 

Docente Doc3 cita sobre questões estruturais, já que o curso ainda não possui um laboratório 

de informática próprio, também sobre a necessidade de mais encontros pedagógicos para 

atualização dos docentes e para troca de experiência. 

O Docente Doc4 cita sobre questões semelhantes ao exposto pela Docente Doc1, o que 

pode refletir um possível alinhamento de ambos com a lógica do campo e as estruturas 

objetivas, pois menciona que o que poderia ser diferente refere-se mais às questões voltadas à 

internacionalização do curso, à realização de intercâmbio com acadêmicos e profissionais da 

área, também questões voltadas ao empreendedorismo, já que oferece ao acadêmico a 
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possibilidade de ser empresário e não empregado, oferecendo melhores condições de 

crescimento profissional aos discentes. A Docente Doc5 relata que uma maior união entre os 

professores melhoraria a sinergia do programa, pois, segundo ela, “cada um dá sua aula e vai 

embora” [itálico nosso] (Doc5), e que a discussão sobre métodos que dão certo em 

determinadas turmas, a troca de experiência sobre o comportamento dos alunos poderiam 

auxiliar na superação dos desafios cotidianos. 

A Docente Doc6 ressalta que a distribuição da carga horária e das disciplinas poderia 

ser feito de maneira mais justa no curso, assim como as distribuições de orientações de TCC. 

Além disso, ressalta sobre a revisão de questões estruturais, como o fato de o curso não dispor 

de um laboratório próprio, a necessidade de criação de um escritório modelo, que auxiliaria os 

acadêmicos que ainda não se inseriram no mercado a terem o conhecimento da prática real e 

que poderia também servir de base para a atualização técnica daqueles professores, que, em 

razão do concurso, não conseguem se atualizar na área. Explica também sobre a necessidade 

de uma atuação mais forte em termos de colegiado e do grupo de professores na troca de 

experiências e preparação didática, no mesmo sentido do relatado pelas Docentes Doc3 e 

Doc5, pois, segundo a Docente Doc6 “hoje não existe essa interação [...] eu sinto como se ali 

fôssemos inimigos (os professores), não existe um ambiente amigável de discussões e de 

colaboração, é meio que cada um fica na sua, cada um cumpra seu papel...” [itálico nosso] 

(Doc6). Em linha semelhante, o Docente Doc7 menciona que a distribuição de orientandos 

para o TCC poderia ser diferente, poderia ser trabalhada a questão do TCC de maneira 

diferente, com inicío já no quarto ano. 

Pode-se pereceber, por meio dos relatos, que os Docentes Doc1 e Doc4 determinam 

como sugestões de melhorias aspectos relacionados à realização de pesquisa, à 

internacionalização do curso e à realização do intercâmbio por estar diretamente relacionado 

aos seus anseios pessoais. Mesmo sendo uma questão totalmente de cunho político, é 

importante ressaltar que esses dois docentes foram os únicos a não questionar ou não 

mencionar pontos relacionados talvez à questão da gestão do curso, por serem os agentes 

defensores da ortodoxia do campo, e, consequentemente, maiores detentores dos capitais 

específicos do campo. A Docente Doc1 menciona, ainda, as questões estruturais que 

necessitam ser melhoradas e justifica o problema pela falta de recursos que impedem também 

o desenvolvimento da pesquisa e a realização de intercâmbios ou ações voltadas à 

internacionalização do curso. 

Sobre estrutura, as Docentes Doc3 e Doc6, que estão em posição de agentes com 

menor posse dos capitais específicos do campo, a crítica, ou tentativa de subversão, volta-se 
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também às questões estruturais, uma vez que a questão dos laboratórios de informática e a 

existência de um escritório modelo poderiam melhorar significativamente o aumento ou a 

posse do capital simbólico da AuP, bem como o conhecimento real da técnica contábil. 

Cabe ressaltar que os Docentes Doc2, Doc3, Doc5 e Doc6 mencionam ainda o desejo 

da realização da troca de experiências entre os professores, encontros pedagógicos, como 

forma de aumentar a união do curso e, consequentemente, a superação dos desafios 

cotidianos. Ora, não é de se espantar que os docentes, detentores de maior volume de capital 

específico do campo, não tenham mencionado essas questões relacionadas à busca pela 

sinergia do campo, pois, uma vez detentores da ortodoxia, sua estratégia volta-se ao 

mantimento do status quo, ao fortalecimento da doxa. Por outro lado, os docentes com menor 

volume desse capital, expõem questões relacionadas ao desejo dessa mudança por estar 

relacionado às estratégias próprias de mantimento ou alteração de sua posição no campo que 

encontra-se, de certa forma, ameaçada em razão da mudança ou do habitus dos discentes que 

apresentam-se desejosos de aulas diferenciadas de aulas dinâmicas e estão exigindo tal 

postura dos docentes. 

Ou seja, esse desejo de discussão, de sinergia por parte dos docentes, é uma tentativa 

de manter sua posição no campo ou de melhorar ela, e é irrelevante para os Docentes Doc1 e 

Doc4, por já possuírem um maior volume de capital específico do campo. Outro ponto 

mencionado chancela tal explanação, a dos Docentes Doc 6 e Doc7, que explanam sobre o 

desejo de que os orientandos de TCC fossem distribuídos de maneira mais igualitária (Doc6 e 

Doc7) e a carga horária das disciplinas fossem distribuídas de maneira mais justa (Doc6). 

Aspecto que não foi mencionado pelos docentes que possuem maior volume de capital 

específico (Doc1 e Doc4), uma vez que esses docentes, em posição dominante, já lecionam 

disciplinas do seu desejo, atuam no mestrado, e também orientam TCC’s e dissertações, o que 

contribui para aumentar ainda mais sua posse de capital específico, realidade não vivenciada 

pelos Docentes Doc6 e Doc7 que ou lecionam algumas disciplinas que não estão relacionadas 

diretamente à prática (portanto não integram o capital simbólico dos discentes) ou lecionam 

disciplinas que não foram de sua escolha pessoal, e possuem um menor volume de orientações 

de TCC na graduação. Em razão disso, estratégia da ortodoxia para limitação do aumento do 

volume de capital específico destes docentes, mantendo, portanto, a mesma ordem 

estabelecida. 

Pode-se enfatizar que, sem o conhecimento das estratégias dos agentes no campo, tais 

ações podem ser vistas como naturais ou próprias do cotidiano, e esta tentativa de subversão 

por parte dos docentes detentores de menor volume de capital global é a faísca necessária para 
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que, por meio de um programa de capacitação continuada, os agentes entrem em histerese (a 

dessintonia do habitus do agente com a lógica do campo) e possam ocorrer mudanças nas 

estruturas do campo, mudanças que são necessárias dado que, na vivência dos discentes, os 

interesses são outros, e mesmo dominados e sofredores de violência simbólica, possuem um 

habitus diferenciado se comparado com alunos de vinte anos atrás, em razão dos motivos já 

elencados sobre a delegação da AuP dos pais às tecnologias, e a ausência de acompanhamento 

escolar, já que os pais estavam em busca de subsistência e fornecer para os seus filhos tudo o 

que eles mesmos não tiveram. 

Essa doxa que direciona os docentes a ações isoladas e esse desejo inértico de 

mudança até aqui a fortaleceu tanto, que em qualquer reunião que se realize em âmbito de 

colegiado, a participação dos docentes é decadente, em se tratando de reuniões para fazer 

qualquer tipo de alteração ou qualquer tipo de discussão que possa envolver o questionamento 

dessa doxa, menor é o número de participantes desses encontros, por isso foi enfatizado sobre 

o fortalecimento desta doxa adjacente ao desejo de mudança. Trata-se de uma questão 

paradoxal mesmo, pois as tentativas de heresia sem o questionamento do fundamento da doxa, 

acabam por fortalecer essa doxa e manter a mesma ordem estabelecida, não é de se estranhar 

que apenas cinco ou seis docentes, além dos membros do colegiado, façam-se presentes em 

reuniões decisivas ou em reuniões da CPA desde a sua implantação, isso faz parte do jogo, 

integra essa illusio professoral de deixar o seu legado, de deixar o seu próprio legado, e a 

atuação isolada, autônoma, é a regra de funcionamento desse jogo. 

O desejo inértico de mudança que fortalece a doxa vigente é tão real e tão dominadora 

das práticas dos docentes que,  embora seu discurso denote o desejo de mudança, suas ações 

voltam-se para o mantimento desta ordem, pois, além da baixa frequência em reuniões, os 

docentes não tomam ações conjuntas para mudança, e, se tomam, são ações isoladas, afinal, 

não se pode questionar os fundamentos do jogo, a ortodoxia depende da heresia para geração 

de discursos e ações em favor da doxa, para o mantimento e fortalecimento desta, conforme 

verificado nas respostas dos docentes quando questionados se tomaram alguma atitude para 

tentar mudar a realidade do programa de graduação (referindo-se também ao que os docentes 

mencionaram sobre o que poderia ser diferente):  

A Docente Doc1 relata que ajudou na mentoria e implantação do mestrado em 

contabilidade, o que possibilitou avanços locais em termos de pesquisa e evolução de 

pensamento sobre o ensino da contabilidade, tendo consequências positivas. O Docente Doc2 

relata que já tentou conversar sobre a matriz curricular e concatenação das disciplinas e teve 

como resposta que seria revisto, contudo, não participou do processo, em razão do 
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afastamento para o doutorado, mas que, quando chegou, já expôs à coordenação sobre a 

necessidade de revisão dos conteúdos das disciplinas que leciona, e que passou a incluir 

determinados pontos que achava relevante em sua abordagem em sala já esse ano. A Docente 

Doc3 relata que não tomou atitude para mudar alguns pontos da realidade mencionada em 

razão de serem coisas do dia-a-dia. O Docente Doc4 também menciona não ter tomado muitas 

atitudes para mudar a realidade da busca pela internacionalização e intercâmbio e, quando 

questionado, demonstrou-se desajeitado ao ter percebido que não teve ações que pudessem 

concretizar o seu alvo (é a doxa agindo). A Docente Doc5 relata que busca mudar sempre o 

que é possível, somente em âmbito de sala de aula e não de grupo, tentando fazer diferente do 

que ouve os acadêmicos reclamarem e que não fez nada em nível de grupo, pois não teve 

oportunidade de participar de alguma reunião, além disso, relata que é comum, na realização 

de reuniões, o comparecimento de poucos professores, e que por isso deseja que essa união do 

curso seja melhor trabalhada, para que sejam tomadas ações a nível grupal.  

A Docente Doc6 menciona que nunca agiu especificamente para mudança de algo no 

programa e relata: “não tenho muito o que fazer [...] nem as disciplinas que vou lecionar 

posso escolher, quem dirá fazer outra coisa” (Doc6). Sobre ter tomado alguma atitude para 

mudar a realidade mencionada, o Docente Doc7 relata que já propôs mudanças sobre a 

distribuição de orientados, sobre a questão do TCC, contudo, segundo ele, a sugestão não foi 

acatada por comodidade, devido à necessidade de envolvimento maior e dedicação de maior 

tempo por parte dos envolvidos, então, acaba não saindo como planejado. 

É tão claro quanto a luz do dia o discurso defensivo da doxa por parte dos docentes 

que naturalizam sua inércia a condições naturais em razão de ser coisa do dia-a-dia (Doc3), a 

ação isolada em sala de aula ao tentar fazer diferente do que ouviu os discentes reclamarem 

(Doc5) ou não ter muito o que fazer, já que não pode sequer escolher as disciplinas que 

leciona (Doc6), simplesmente por exigir envolvimento e dedicação de agentes envolvidos 

(Doc7) que não possuem suas estratégias voltadas para isso, o que justifica não sair como o 

planejado, pois a doxa determina assim, ao considerar que tais aspectos foram também 

direcionados à coordenação e ao que foi relatado postergou-se sua resolução, como explanado 

pelo Docente Doc2. 

Ao se trazer à luz tais mecanismos de reprodução e fundamentos dóxicos que 

direcionam a lógica da ação docente, pretende-se a transformação da realidade vigente, tendo 

em vista que a força dóxica presente no cotidiano universitário poderá arruinar o desejo de 

ação para implantação de um programa próprio de formação continuada, uma vez que o 

enfraquecimento destas crenças é mister para que ocorram tais mudanças. É notável o quanto 
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tais explanações fazem sentido ao se confrontar com o que foi explanado pelos docentes 

quando questionados se acreditam que um programa próprio de formação docente pode ajudar 

a melhorar o curso de Ciências Contábeis, eis as respostas:  

A Docente Doc1 relata que, dependendo da linha de pesquisa um programa de 

formação continuada dos docentes poderia ajudar a melhorar o programa de graduação em 

contabilidade, ressaltando: 

 

Porque existem muitas áreas da contabilidade que são comportamentais e se esse programa 

não for engessado, tipo do CFC [Conselho Federal de Contabilidade], daí sim. Caso contrário 

vai ser mais uma forma de engessamento [...] se vier com questões políticas de perca ou ganho 

de salário, eu acho que não. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, se o professor publicar 

um artigo em evento internacional ou em uma revista ele ganha um prêmio, tipo um décimo 

quarto salário, mas é de livre e espontânea vontade, porque ele gosta, ele se sente bem, porque 

aquilo faz bem para a comunidade e como consequência ele teria o bônus [...] não 

necessariamente um vínculo, se for livre sim, se não for, não [...] é uma questão de não é que 

precisa para executar a sua profissão, mas você faz porque você gosta... [itálico nosso] 

(Doc1). 

 

A Docente Doc3 ressalta sobre a necessidade de envolvimento dos professores com 

seus pares, pois, segundo ela, ao afirmar a doxa, enfatiza que não se trata de concorrência, 

nem competição, mas andar juntos e que um processo de avaliação justo de docentes irá 

questionar aos discentes pontos que eles têm condições de responder, porque “aluno responde 

como aluno, não tem maturidade [...] vai ser a verdade deles, porque aluno gosta de reclamar” 

[itálico nosso] (Doc3), segundo ela, os acadêmicos, além de não desejarem mais conteúdo, a 

maioria deles nem sabe o que é bom para si. Então, a comissão precisa julgar o que realmente 

tem peso com critérios bem pensados para ver se o que o aluno disse é coerente, pois o 

processo de avaliação não precisa ser necessariamente sobre a opinião do aluno. 

O Docente Doc4 ressalta que um programa próprio de capacitação docente poderia 

proporcionar aos professores essa visão da necessidade de internacionalização, de 

intercâmbio, e empreendedorismo e que isso possibilitaria uma inculcação a ponto de os 

professores envolverem em suas disciplinas esse discurso e possibilitaria melhoria desta 

realidade no curso. A Docente Doc5 ressalta que um programa próprio de capacitação 

docente, sem dúvidas, traria inúmeras melhorias no nível de ensino. A Docente Doc6 ressalta 

sobre a importância de um programa de formação continuada dos docentes que possibilitasse 

conhecimento e atualização na área de didática, de metodologias de ensino e também da troca 

de experiências, como, por exemplo, sobre que postura o professor adota para que os 

acadêmicos façam leitura prévia do material, essa troca de informações entre professores 

sobre o que funciona ou não em determinada turma. O Docente Doc7 ressalta que um 
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programa próprio de formação continuada dos docentes seria de grande relevância, uma vez 

que os programas de pós-graduação rara ou superficialmente trabalham questões relacionadas 

à didática de ensino.  

Como forma de fechar o raciocínio, questionou-se aos docentes quais assuntos eram 

pertinentes em sua opinião para um programa próprio de formação docente, e obteve-se as 

seguintes respostas: a Docente Doc1 menciona sobre preparação para pesquisa de acordo 

com a linha de pesquisa do docente. O Docente Doc2 ressalva a importância de um programa 

de formação continuada dos docentes que seguisse uma linha que mostrasse que a docência 

mudou, e que quinze anos atrás ele já tentava implantar uma abordagem andragógica de 

ensino, contudo, segundo ele, “ninguém se interessava” (Doc2) e que o retorno de um outro 

professor do curso que se afastou para o doutorado, e regressou com o conhecimento de 

diversas metodologias, o levou a acreditar que esse antigo objetivo seria alcançado. Explica 

que o programa necessita trabalhar com essa ideia de mudança do perfil dos alunos que 

entram na universidade que “não são mais aqueles que a gente ensinava a vinte anos atrás [...] 

nós temos um perfil de aprendente, nós temos que ter agora um perfil do ensinante para que 

isso possa ser bonito” [itálico nosso] (Doc2).  A Docente Doc3 menciona que o programa de 

formação não teria que necessariamente ser próprio da área de contabilidade, que poderia ser 

realizado juntamente com outras áreas e que assuntos como avaliação, formas de avaliação, 

metodologias seriam de cunho relevante. O Docente Doc4 defende como relevantes 

abordagens de capacitação voltadas à internacionalização do curso e empreendedorismo dos 

discentes. 

A Docente Doc5 menciona que assuntos relacionados à prática docente, a relação 

interpessoal, formas de aprendizagem, comportamento, metodologias de ensino, seriam 

assuntos pertinentes para um programa próprio de formação docente no curso de Ciências 

Contábeis. A Docente Doc6 menciona que cursos sobre metodologias de ensino, formas de 

avaliação, metodologias ativas, andragogia, seriam assuntos relevantes a serem tratados em 

um programa de formação continuada e ressalta: “além da troca de experiências dos 

professores, seria interessante assuntos voltados ao cotidiano da sala de aula [...] não sobre 

como ser pesquisador, [isso] a gente não precisa, tem um mestrado e um doutorado pra isso” 

[itálico nosso] (Doc6). O Docente Doc7 ressalta que assuntos voltados à didática de ensino, 

como o professor pode cativar os alunos, como expor ou apresentar determinado conteúdo de 

maneira diferente. 

Observa-se, novamente a ação da illusio do jogo nas explanações dos docentes, uma 

vez que suas falas expressam a subjetividade do desejo de deixar o seu legado, de fazer a 
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diferença na vida do aluno, de ser reconhecido internacionalmente. A formação dóxica 

adjacente daquele professor que sabe (o aluno não sabe), daquele professor que não precisa de 

mais capacitação (pois já possui o doutorado, qual o fundamento disto?), daquele professor 

autônomo e independente de integrar um corpo docente, torna-se de uma rigidez tão profunda 

que fica claro o quanto tais fundamentos ameaçam o sucesso de um programa de formação 

continuada dos docentes a partir de uma avaliação do docente pelo discente. Esta 

possibilidade torna-se um ponto de ameaça a essa doxa e, consequentemente ao jogo que está 

sendo jogado, e para que o jogo não mude, a doxa precisa ser reafirmada continuamente. 

Por outro lado, aqueles detentores de menor volume de capital específico do campo, 

como, por exemplo, os Docentes Doc2, Doc5 e Doc6, apresentam opiniões nada neutras 

acerca do solicitado, uma vez que essa tentativa de heresia pode significar uma melhoria ou o 

mantimento de sua posição no campo. Essa tentativa de subversão faz parte do fundamento do 

jogo, pois a doxa necessita de uma heresia para ser reafirmada. Por exemplo, a Docente Doc6 

deixa clara a irrelevância de um programa de capacitação docente voltado à preparação para 

pesquisa, enquanto a Docente Doc1 detentora de maior volume de capital específico do 

campo, defende estritamente a preparação para pesquisa. Se não houvesse a tentativa de 

subversão por parte dos Docentes Doc2, Doc5 e Doc6, e o desejo implícito de reavaliação do 

seu capital para recolocação no campo, qual seria o fundamento de a Docente Doc1 explicitar 

que a participação em uma formação continuada não se faz mediante a necessidade de 

aprender algo para executar a profissão, mas porque gosta de fazer aquilo? Ou, ainda, qual 

seria o fundamento de o Docente Doc7 justificar tal relevância pela ausência de abordagem 

desse assunto na pós-graduação?  

Ao reafirmar isso, fica explícito que o fundamento da doxa é esse desejo, essa crença 

de transmitir o quanto o professor é detentor de seu saber específíco, o quanto ele é altruísta 

ao aceitar participar de alguma capacitação porque gosta e não porque necessita, e o quanto a 

pós-graduação, e não o docente, possa ser responsável pela ausência de domínio do professor 

sobre questões didáticas, o que poderia, talvez, justificar a existência de uma programa de 

formação continuada. A possibilidade de existência de um programa de formação continuada 

constituído a partir da avaliação do docente pelo discente ganha forma de uma tremenda 

ameaça, a tal ponto que a Docente Doc1 deixa clara a posição de não ser necessária para 

execução da profissão, e a Docente Doc3 explicita o quanto os acadêmicos (dominados e 

sofredores dessa violência simbólica) são incapazes de avaliar o que é melhor para eles, e que, 

portanto, isso necessariamente deve integrar o papel do professor e não do acadêmico, afinal, 
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não é o professor que deve saber o que é melhor para os discentes? Ao menos é o que 

determina a doxa. 

Os docentes que apresentam discursos específicos que almejam capacitações voltadas 

à preparação didática, à avaliação, à troca de experiência dos docentes, percebem uma 

possibilidade de ajustamento de sua posição no campo, uma vez que o habitus do discente, 

dada as implicações já mencionadas sobre a questão da AuP dos pais, é outro e difere-se 

daquele acadêmico de vinte anos atrás, pois, conforme já explicitado, a formação social destes 

difere-se da formação social que os acadêmicos desta nova geração tiveram. Em razão disso, a 

posse de maior conhecimento didático, metodológico, avaliativo e de como cativar o 

acadêmico pode estar constituindo-se como uma nova forma de capital específico do campo, 

uma vez que a formação daqueles que detêm maior volume de capital próprio do campo 

negam explicitamente a necessidade dessa posse (do maior conhecimento didático, 

metodológico, avaliativo e de como cativar o acadêmico), e aqueles com o menor volume de 

capital próprio do campo explicitam o desejo da posse desse capital específico que está 

constituindo-se, como forma de questionamento da hierarquia presente e sua recolocação no 

campo (a partir da reavaliação dos capitais). 

Outro ponto que justifica a posse de domínio metodológico, didático e avaliativo para 

cativar os alunos como capital próprio do campo é que aqueles que hoje detêm esse 

conhecimento (como o professor que regressou do doutorado com tais conhecimentos) 

possuem um certo poder sobre os demais, aspecto explicitado na fala do Docente Doc2 que 

relata ter conhecimentos andragógicos e o desejo que seja apresentado o perfil do ensinante, 

explicitando objetivamente seu desejo implícito de reavaliação dos capitais dos agentes do 

campo, pois, uma vez detentor deste conhecimento, talvez seja a chance possível para 

estratégia de melhorar sua posição no campo. Ressalte-se que a posse desse capital não está 

condicionada à percepção que os discentes têm do professor e de sua didática, mas a 

percepção entre os próprios docentes de que um determinado professor detém tal capital, 

capital este que a doxa vigente ainda impede de ser plenamente reconhecido, e 

consequentemente sua taxa de câmbio de certa forma dificultada, uma vez que seu 

reconhecimento poderia ameaçar àqueles que estão em posição dominante. 

A revelação dos fundamentos dóxicos apresentados têm sua continuidade 

condicionada à superação e ao enfraquecimento desta doxa, que pode ser explicitada pelo 

seguinte questionamento: o concurso de docentes que possibilitou a entrada destes na 

universidade foi para professor, ou para pesquisador? A prova prática, específica, foi 

mediante a entrega de um artigo científico ou de uma prova didática? O que justifica esse 
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desejo desenfreado de endeusar a pesquisa em detrimento ao cumprimento da função, tida 

como secundária, de ser professor? 

Em nenhum momento é ressaltada nesta fala que a pesquisa é irrelevante para o 

processo formativo, o que se expõe é que essa formação dóxica impede avanços no campo do 

ensino da contabilidade, e acaba por fortalecer, a partir dessas ações que são próprias deste 

microcampo universitário, a desvalorização da profissão, a secundarização do ensino, que são 

próprias da ortodoxia presente no campo político educacional, por isso, parafraseando Gatti 

(2008) na ótica bourdiana, mudanças em microcampos específicos podem gerar as 

movimentações necessárias para que sejam possíveis mudanças em metacampos como o 

político, o que justifica a necessidade de fortalecimento das CPA’s institucionais e a 

superação ou enfraquecimento destes fundamentos dóxicos mencionados.  

As Figuras 44 e 45 possibilitarão discussões voltadas às estratégias dos discentes no 

campo e a utilização destas em defesa ou tentativa de subversão do status quo vigente, para 

tanto, foram levantados os seguintes questionamentos: como se sente sendo discente da 

Universidade Partenon? O que poderia ser melhor na trajetória acadêmica? O que poderia ser 

diferente no programa de graduação ou na sala que estuda? Como você gostaria que fossem as 

aulas para que seu aprendizado melhorasse, e se o acadêmico já tomou alguma atitude que 

tenha surtido mudanças no programa ou na sala que estuda. 
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Figura 44 – Discentes: Ordem Social e subversão à ordem social: (Parte I) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 45 – Discentes: Ordem Social e subversão à ordem social: (Parte II) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Assim como os docentes, os discentes mencionam sobre seu orgulho por pertencerem 

à Universidade Partenon, conforme os relatos: O Acadêmico Ac1 relata sentir-se orgulhoso de 

ser acadêmico da Universidade Partenon por ser uma instituição de prestígio e um local que 

almejou estar. A Acadêmica Ac2 explica que se sente privilegiada, dado o prestígio que a 

universidade possui em razão de seu quadro docente ser composto por mestres e doutores. A 

Acadêmica Ac3 relatar ter orgulho de ser discente da Universidade Partenon e que os 

acadêmicos que vivem reclamando dos professores, ao invés disso, deveriam ter ciência de 

que o foco da universidade é pesquisa e extensão, e não só prática, que gosta do fato de não 

ter tudo mastigado e que considera isso como essencial para o desenvolvimento do aluno, uma 

vez que já no ensino médio obteve cultura de procurar e pesquisar as coisas, aprender sozinha. 

O Acadêmico Ac4 diz não considerar muito essa questão de diferenciação, mas que tenta 

fazer jus ao nome da universidade, que é pública, de qualidade e que poderia ser melhor 

ainda. 

O Acadêmico Ac5 menciona sentir-se orgulhoso de estudar em uma universidade 

pública, pois isso é algo almejado por muitos. O Acadêmico Ac6 relata ter orgulho da 

universidade em que estuda e que, para ele, seria mais fácil conseguir um diploma de EAD se 

o foco fosse simplesmente alcançar uma graduação, mas que almeja, unicamente, um diploma 

daquela universidade, mesmo que não vá atuar necessariamente como contador. A Acadêmica 

Ac8 segue a linha do exposto pela Acadêmica Ac2 em relação ao fato de se sentir orgulhosa, 

uma vez que a universidade é pública e bem-conceituada, e por ter professores bons, bem 

capacitados e com alto nível de formação. A Acadêmica Ac9 relata se sentir bem como 

discente da Universidade Partenon, pois os professores são bons, o colegiado é bom e a 

universidade também é muito boa. 

É hegemônico o sentimento de orgulho tanto por parte dos docentes como dos 

discentes do curso por integrarem e pertencerem ao curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Partenon. Nesse ponto, explicita-se novamente o já mencionado sobre a 

simbologia presente em ser docente ou discente da universidade, doxa esta que nutre a illusio 

dos professores, de que vale a pena jogar em prol do alcance do desejo de deixar seu legado, 

fazer história na comunidade interna e externa da instituição, isso faz parte do reconhecimento 

almejado pelos docentes. Essa simbologia constitui-se como um capital simbólico que 

possibilita aos integrantes da universidade um certo poder sobre os docentes e discentes de 

outras instituições de ensino da região.  

Embora o sentimento de pertencimento à instituição gere orgulho aos agentes do curso 

de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, discursos de caráter herético fazem-se 
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presentes, como nos relatos apresentados pelos discentes, ao serem questionados sobre o que 

poderia ser melhor na trajetória acadêmica: O Acadêmico Ac1 gostaria que alguns professores 

melhorassem a didática, talvez com a inserção de mais conteúdo prático ou de assuntos que 

façam a ligação entre a universidade e o mercado de trabalho. A Acadêmica Ac2 ressalta que 

a universidade poderia trabalhar com monitoria, principalmente em épocas de prova, e que 

isso com certeza iria melhorar o esclarecimento de dúvidas durante as avaliações. A 

Acadêmica Ac3 diz que alguns professores precisariam se atualizar mais, e enfatiza que o 

empecilho para que isso ocorra talvez seja o comodismo de alguns que não mudam a maneira 

de atuar em sala e não aceitam sugestões dos acadêmicos. O Acadêmico Ac4 relata que 

poderiam ser melhores desenvolvidas as atividades voltadas à execução de artigos científicos, 

já que, mesmo no quarto ano, sente-se “travado” para escrever. O Acadêmico Ac5, quando 

questionado sobre o que poderia ter sido melhor em sua trajetória acadêmica, explica: “se eu 

tivesse me esforçado mais, se eu tivesse me adaptado melhor, teria me acertado melhor [...] 

acho que eu teria gostado mais, eu teria ido melhor” (Ac5). 

O Acadêmico Ac6 relata que a sua dedicação poderia ser melhor em sua trajetória 

acadêmica, também se alguns professores não falhassem em sua prática de ensino. O 

Acadêmico Ac7 defende que tem consciência de que algo está errado e que pode ser melhor, e 

que embora considere sua explanação prepotente, menciona sobre a ausência de domínio de 

sala, de didática e de conteúdo por parte dos professores e explica: “eu não tenho tanta 

propriedade para avaliar [...] deveria ser um pedagogo e dizer: você está errado, esse aluno 

entrou e saiu da sala, ficou mexendo no celular o tempo inteiro e não aprendeu nada” (Ac7). 

Explicita que essa maneira de o professor se relacionar com o curso, com o ensino e com os 

alunos está errada no curso, fazendo menção sobre a necessidade de atuação do professor para 

minimizar as consequências dessa realidade. Ressalta, ainda, que ações desenvolvidas com o 

centro de ensino da pedagogia talvez fossem úteis nessa avaliação de dizer o que está certo ou 

errado, mas que pode afirmar, com clareza, que sua trajetória, nos quesitos mencionados, 

poderia ser melhor. 

A Acadêmica Ac8 explicita que, após a chegada do mestrado na universidade, foram 

intensificadas as atividades de pesquisa, e que, no quarto ano do curso, isso sobrecarregou os 

alunos que já teriam as disciplinas, o pré-projeto do TCC e o estágio para desenvolver. 

Explica que isso poderia ter tido bons reflexos, se não fosse o momento que viviam, o que 

induziu os acadêmicos a sentirem “raiva” das questões relacionadas à pesquisa. Defende que 

tais abordagens são extremamente válidas, desde que sejam melhores distribuídas no decorrer 

do curso e que as atividades com TBL poderia ter sido melhor aproveitada, uma vez que a 
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leitura prévia estimula debates e discussões, mas o sobrecarrego das atividades da série 

comprometeram a preparação prévia, o que refletiu negativamente na nota de muitos. A 

Acadêmica Ac9 expõe que sua trajetória poderia ter sido melhor se ela tivesse tido maior 

dedicação e que a grade do curso deveria ser distribuída melhor. 

Em suma, os Acadêmicos Ac1, Ac3, Ac6 e Ac7, Ac8 e Ac9 mencionam a necessidade 

de melhoria em aspectos como didática, dominío de conteúdo (atualização técnica), domínio 

de sala e melhor distribuição da grade curricular. A Acadêmica Ac2 menciona sobre a questão 

de monitoria acadêmica como uma base de auxílio em épocas de prova. O Acadêmico Ac4 

menciona sobre a necessidade de se trabalhar os quesitos de pesquisa como a escrita e normas 

cinetíficas, a Acadêmica Ac9 menciona, também, sobre a sua dedicação com o curso que, ao 

seu ver, foi aquém do que desejava, assim como o discente Ac5, que expõe que a sua 

inadaptação ao curso acarreta seu desleixo nas atividades universitárias e que, se tivesse se 

adaptado melhor, com certeza teria tido um melhor desempenho.  

Para complementar o racícionio, segue as respostas obtidas sobre o que poderia ser 

diferente no programa de graduação em Ciências Contábeis, na ótica dos discentes: o 

Acadêmico Ac1 menciona que a interação grupal poderia ser diferente na sala em que estuda, 

pois aqueles que possuem conhecimento prático geralmente se reúnem com aqueles que 

também possuem esse conhecimento. Segundo ele, isso impossibilita interação e a formação 

de grupos feita pelo professor poderia auxiliar a interação entre os acadêmicos que trabalham 

e não trabalham na área. A Acadêmica Ac2 menciona que as disciplinas que não são da área 

contábil poderiam ser opcionais, e ressalva: “no fundo sei que é necessário saber disso, então 

não sei o que dizer” (Ac2). A Acadêmica Ac3 menciona que as disciplinas de Teoria da 

Contabilidade e História do Pensamento Contábil poderiam ser no mesmo ano, já que uma 

complementa a outra e que a disciplina de pesquisa deveria ser melhor distribuída, já que os 

acadêmicos têm contato com ela no primeiro ano e depois somente no quarto ano e que, neste 

meio tempo, não são trabalhadas tais abordagens e normas pelos professores. O Acadêmico 

Ac4 gostaria que as disciplinas fossem mais voltadas à realidade local: grandes cooperativas, 

pequenas cooperativas, pequenos negócios, microempreendedores, microempresas, uma vez 

que, segundo ele, a universidade deveria cumprir um papel mais forte no desenvolvimento dos 

pequenos empreendedores. 

O Acadêmico Ac5 menciona que as disciplinas de Teoria da Contabilidade e História 

do Pensamento Contábil poderiam se tornar uma só disciplina, já que, ao seu ver, são 

redundantes. Além disso, o foco da universidade deveria ser mais prático se refletisse melhor 

a realidade do escritório, pois, em razão de o foco ser muito teórico, o aluno acaba não vendo 
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como funciona uma empresa real. O Acadêmico Ac6 menciona que nada em relação à 

estrutura física precisaria ser revisto, mas sim questões relacionadas à didática, à inserção de 

debates que exigissem a participação dos acadêmicos. Explica, ainda, que o centro desse 

problema está no fato de algumas disciplinas serem “do professor e não do curso, e até esse 

professor se aposentar, essa disciplina vai ser desse jeito” (Ac6). E acredita que, na 

graduação, tais ecos não deveriam existir, pois o trânsito do professor em diversas disciplinas 

também contribui para sua atualização, tendo em vista que vê que alguns professores, em 

razão dessa inércia, caem na zona de conforto e, consequentemente, para uma didática pobre, 

e ressalva: “isso que estou falando é polêmico e ousado [de minha parte]” (Ac6). 

Além disso, o Acadêmico Ac6 relata que não é de praxe que acadêmicos tomem 

alguma atitude, já que têm medo de perseguição, uma vez que o professor é uma autoridade 

máxima em sala e o aluno se coloca em uma posição de não bater de frente com o professor. 

E que isso não se resume unicamente ao cotidiano na Universidade Partenon, mas que esse 

medo 

 

[...] é consequência desse sistema de ensino que não compartilha, a gente vivenciou, esse 

sistema desde quando a gente começou a estudar, não é uma educação crítica, inclusiva de 

debate, de exposição de ideias, então esse medo naturalmente foi construído na minha vida 

[itálico nosso] (Ac6). 

 

O Acadêmico Ac7 menciona que a preocupação com a formação pedagógica do curso 

é muito pequena, e que a utilização de explicações desconexas e vagas é muito comum no 

cotidiano, aspecto agravado pela falta de domínio de turma por parte dos professores, já que 

os acadêmicos indisciplinados atrapalham aqueles que querem estudar. A Acadêmica Ac9 

menciona que, embora tenham sido feitas alterações curriculares recentemente, alguns pontos 

precisariam ser revistos, pois, por exemplo, a disciplina que está sendo abordada em seu TCC 

só está sendo vista agora, e que as disciplinas teóricas, como Teoria da Contabilidade, por 

exemplo, deveriam ser jogadas para séries iniciais do curso, ou seja, sugere que a seriação e a 

distribuição das disciplinas nas séries sejam revistas. Além disso, menciona sobre a didática 

de alguns professores, e a falta de compromisso por parte destes, enfatizando que o perfil dos 

professores deveria ser avaliado para lecionar determinada disciplina, já que alguns 

professores que lecionam na graduação têm um perfil que seria melhor adequado para o 

ensino em pós-graduação. 

É nítido o quanto os desejos dos discentes de melhoria possuem estreita ligação com 

os aspectos que envolvem a prática docente, destacando-se as questões relacionadas à 
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didática, ao domínio de sala, ao domínio da técnica (atualização). O que se observa, e que será 

abordado em momento oportuno, é uma mudança do habitus discente que geram discursos 

heréticos sobre a responsabilização dos professores no sucesso da sua aprendizagem (em uma 

tentativa de subversão ao dogma da meritocracia presente no habitus docente) e tais discursos 

são formulados pelo desejo implícito de melhoria da sua posição social, uma vez que uma 

postura didática que melhor atenda a necessidade dos discentes, aliada à atualização técnica 

dos discentes e o auxílio de monitores em épocas de prova, aumentam sua chance de sucesso 

e fortalecem a doxa da melhoria de vida adjacente à realização do curso. 

Ou seja, enquanto a doxa da meritocracia integra o habitus docente com maior 

frequência, levando-os a ações de seleção e desigualdade entre os discentes, o habitus discente 

em uma tentativa de heresia é voltado a práticas e discursos que responsabilizem o professor 

pelo seu sucesso, que, por sua vez, acabam por fortalecer a doxa da meritocracia, uma vez que 

é o professor o detentor de uma suposta AuP, e, portanto, principal agente praticante desse 

processo de violência simbólica aos discentes por ser o agente responsável pelo processo de 

inculcação. Por exemplo, as Acadêmicas Ac3 e Ac9, durante suas explanações, em razão de 

estarem incorporando ou terem incorporado o habitus docente, enfatizam que sua dedicação 

poderia ter sido melhor no curso, ressalva que foi efetuada antes ou depois de sua explanação 

sobre o que poderia ser diferente em sua trajetória ou no programa de graduação, sendo mais 

um indicativo da prevalência dóxica meritocrática no habitus docente.  

Os discursos das Acadêmicas Ac3 e Ac9 diferem-se do discurso do Acadêmico Ac5, 

que relata sua inadaptabilidade ao curso, pois, em uma situação de histerese, o capital que 

possui e o habitus incorporado deste discente estão em dissintonia com a lógica do campo, o 

que o torna um forte candidato à eliminação universitária, e que já traça parâmetros de sua 

eliminação no mercado de trabalho, dada a sua repulsa por atuar na área. 

O que se têm são disposições para ação (habitus) totalmente distinta entre docentes e 

discentes do curso (o que não reflete nenhuma novidade, ao se tratar de dominantes e 

dominados), contudo, em se tratando de alcançar lacunas que podem auxiliar os docentes em 

um programa próprio de formação continuada, é possível afirmar, veementemente, que, 

diferentemente do que prega a doxa docente, da necessidade de trabalho autônomo para o 

alcance da illusio de deixar seu legado, é o trabalho conjunto, a união, a existência de um 

corpo docente - não de membros desconexos - que tornarão a superação desta doxa possível, 

pois, ao se considerar que o desejo explícito dos discentes, composto por razões subjacentes  à 

doxa da melhoria de vida  destes, o domínio da didática, das metodologias, o domínio de sala 

e dos conteúdos por parte dos professores são apresentados como elementos que aumentam o 
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poder simbólico do professor, sua AuP e, consequentemente, a aprendizagem e o 

reconhecimento do professor como especial e único na sua trajetória como acadêmico, que é 

um dos poderes simbólicos que compõe a illusio dos docentes. 

É essa disposição dos docentes em compreender as diferenças culturais dos discentes e 

a adoção de ações voltadas ao atendimento destas necessidades que constituem a pedagogia 

racional mencionada por Bourdieu e Passeron (2014), pelo fato de ela trabalhar em prol da 

superação das desigualdades que o sistema de ensino impõe na realidade dos agentes, em 

razão de sua origem social... Mas... qual seria a lógica de questionar e colocar em xeque os 

fundamentos da doxa meritocrática e da autonomia docente, se isso não integra a ortodoxia do 

campo e, quando muito, faz-se presente somente para fortalecê-la? Simplesmente porque um 

grande feito, como deixar um legado, tem início em ações isoladas, são ações como estas que 

podem possibilitar ao docente o reconhecimento almejado... o simples exercício de sua 

desafiadora profissão... que ainda tem sua ação limitada por um sistema que seleciona e que 

torna todos tão igualmente diferentes. Eis a razão pela qual defende-se o fortalecimento das 

CPA’s institucionais como base formal, para discussão, reflexão e construção de elementos 

que subsidiarão a prática complexa da docência.  

Outro ponto de igual relevância está relacionado ao foco estritamente prático que, na 

visão dos discentes, a universidade deve ter. Vejam, se a prática integra o capital simbólico 

dos discentes, e a AuP como Capital Simbólico dos docentes depende da posse e domínio 

desse capital cultural específico do campo, obviamente o habitus direcionará a ações voltadas 

ao atendimento desta exigência dos discentes por integrarem a estratégia dos docentes no 

mantimento ou na melhoria de sua posição no campo. Neste sentido, cabe um alerta: embora 

de extrema relevância, a capacitação técnica não deve ser estritamente o foco de um programa 

de formação continuada dos docentes, mas o conjunto da preparação didática, domínio de 

conteúdo (o que envolve a preparação técnica), o embate crítico, a reflexão sobre a prática e 

as desigualdades culturais dos discentes, que poderão ser alcançados por meio da realização 

de pesquisas, pautadas, principalmente, no processo de avaliação institucional e de 

instrumentos como a avaliação do docente pelo discente. 

Além disso, uma formação estritamente técnica não deveria ser o único elemento que 

compõe o processo formativo universitário, mesmo se tratando de um desejo dos discentes e 

uma provável ação dos docentes (dado o poder simbólico adjacente ao seu domínio), pois a 

doxa, como a da melhoria de vida pelo curso, a da atuação autônoma dos docentes e a da 

meritocracia tem por característica própria naturalizar as consequências de sua existência, e, 

uma vez não sendo questionados seus fundamentos, torna-se impossível colocá-las na 
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berlinda, o que acaba por fortalecê-la. O que se almeja, nessa breve reflexão, é que essa 

melhoria de vida (doxa dos discentes), aliada ao desejo do conhecimento técnico 

(estritamente), depende principalmente da criticidade, autonomia e reflexão que são próprias 

(ou pelo menos deveriam ser) da formação universitária. Este é o embate que vale a pena nos 

batermos na superação do neoliberalismo desenfreado no ensino superior em contabilidade. 

Em se tratando de elementos que possam subsidiar um programa próprio de 

capacitação docente, os acadêmicos apresentam desejos que, segundo eles, ao serem adotados 

pelos professores, poderiam melhorar sua aprendizagem e que corroboram o já exposto sobre 

a doxa e o habitus dos discentes: o Acadêmico Ac1 menciona que falta aula prática, e, 

segundo ele, as aulas poderiam também ser mais dinâmicas, com menor carga de conteúdo, 

com exemplificações da vida real da contabilidade em determinados setores, ou até mesmo 

como uma preparação para a prova do CRC. A Acadêmica Ac2 segue a mesma linha do 

Acadêmico Ac1 quando pede a realização de aulas mais dinâmicas e mais práticas, que 

desenvolvessem melhor os acadêmicos, pois, segundo ela, aulas que envolvem a participação 

dos alunos fixa melhor a atenção de todos. A Acadêmica Ac3 relata que não saberia dizer algo 

que o professor pudesse fazer para que a aula fosse melhor, mas que ela poderia se dedicar 

mais. O Acadêmico Ac4 diz que se as aulas fossem mais participativas, com certeza, o 

aprendizado iria melhorar, segundo ele, os docentes deveriam cobrar a participação dos 

alunos e as aulas deveriam ser mais proativas, permitindo que os acadêmicos participassem e 

contribuíssem mais nas aulas, e que esse aspecto, atualmente, é pouco incentivado 

cotidianamente. 

O Acadêmico Ac5 relata que o equilíbrio entre teoria e prática seria essencial na 

universidade para que o aprendizado melhorasse, mas que o professor deveria mostrar como 

funcionam as coisas na realidade. O Acadêmico Ac6 defende aulas interativas que 

permitissem a discussão com os colegas, ter um professor mediador no sentido de propor o 

debate, também, aulas expositivas com aplicação na prática, que fizesse essa união. O 

Acadêmico Ac7 retoma sua fala, reiterando que a falta de domínio de sala e do interesse dos 

professores não cativa o aluno a aprender, chegando ao ponto de desmotivar os acadêmicos 

que estariam interessados, segundo ele, essa postura por parte dos docentes faria toda a 

diferença no processo de ensino e aprendizagem. A Acadêmica Ac8 segue a linha do que já 

foi exposto pelos Acadêmicos Ac1, Ac2, Ac4, Ac5 e Ac6 sobre o desejo de aulas mais 

dinâmicas, mais aplicadas à realidade e que não fossem somente baseadas em slides. Explica 

que, quando o professor se preocupa que o aluno esteja aprendendo, quando o professor é 

mais acessível e mais humano, isso gera uma relação mais próxima e faz com que os 
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acadêmicos se sintam vistos, o que contribui para a aprendizagem, pois é como se o professor, 

ao ter essa atitude, demonstrasse sua espera por algo positivo dos acadêmicos e não o desejo 

de “ferrar” (no sentido figurado) sua atuação. 

A Acadêmica Ac9 ressalta que, para que seu aprendizado melhorasse, os professores 

deveriam utilizar menos slides, pois, segundo ela: “não tem nenhum dia que eu não assista 

slide a noite inteira e ninguém se empolga assistindo slide... sinto muito!” (Ac9) e que a culpa 

pelo mau andamento da turma nunca é da disciplina, mas do professor que não sabe conduzir 

ela, pois quando o professor tem domínio e sabe ensinar, fica evidente. 

Sobre os aspectos mencionados em relação à falta de domínio de sala de alguns 

docentes e o reflexo disso na ação discente, seguem algumas notas de campo que possibilitam 

a compreensão de que a participação dos acadêmicos torna-se ativa quando os docentes 

exigem e acompanham a execução das atividades propostas, e que essa postura não é notada 

quando os docentes não adotam tal postura, ou apresentam desorganização ou despreparo na 

apresentação do conteúdo: 

 

Nota de Campo do dia 09 de abril de 2018- sala do quarto ano do Curso de Ciências 

Contábeis: A aula é sobre resolução de exercícios práticos que envolvem a decisão do 

contador em determinada situação empresarial, aparentemente os acadêmicos acatam de bom 

grado a metodologia em grupo proposta pela professora, que exige e acompanha as atividades 

desenvolvidas pelos acadêmicos circulando pela sala, auxiliando os grupos que estão 

executando as atividades e cobrando aqueles que aparentemente não estão fazendo a execução 

[...] a docente trabalha com prazos bem definidos e compreendidos pelos acadêmicos, 

inclusive, a postagem prévia das atividades no moodle está próxima o que contribui para a 

conduta firme dos discentes em sala na execução das atividades [...] até mesmo os acadêmicos 

que na aula anterior estavam dispersos, trabalham agora com afinco (Relatório de Observação 

participante, 2018, p. 2-3).  

     Nota de campo do dia 20 de abril de 2018- sala do quinto ano do Curso de Ciências 

Contábeis: a aula é sobre harmonização das normas contábeis [...] às 20h55min os acadêmicos 

começar a desligar e guardar os notebooks, que serviram de rota de fuga da aula de hoje pelos 

discentes, uma vez, que a dispersão durante a aula prevaleceu do começo ao fim [...] 

aparentemente não houve planejamento de conteúdo, e a aula (expositiva) pautou-se 

basicamente ao conto de histórias passadas e comentários sobre assuntos diversos que não 

despertaram a atenção dos acadêmicos (Relatório de Observação participante, 2018, p. 15-16).  

     Nota de campo do dia 23 de abril de 2018- sala do segundo ano do Curso de Ciências 

Contábeis: chego em sala alguns minutos antes e observo que a conversa dos acadêmicos 

refere-se a determinadas disciplinas [...] os acadêmicos comentam entre si, sobre a execução 

de um trabalho que valia nota que foi passado pelo professor e que ao jogarem no google a 

primeira questão a lista completa apareceu (Relatório de Observação participante, 2018, p. 

23).  

     Nota de campo do dia 25 de Abril de 2018- sala do segundo ano do Curso de Ciências 

Contábeis: A aula é prática e envolve o processo de abertura de empresas [...] mesmo se 

tratando de uma aula prática a dispersão dos acadêmicos é geral, alguns acadêmicos olham o 

moodle, assistem jogo de futebol, olham sites de compras [...] a professora aparenta e 

demonstra insegurança em sua explanação durante a explicação dos passos a serem executados 

[...] a professora durante a aula, caminha somente até a terceira fileira da sala, local onde estão 
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localizados a maior parte dos acadêmicos que estão interessados e tentam executar as 

atividades e não ultrapassa a terceira fileira, facilitando a indisciplina dos acadêmicos que 

navegam livremente na internet e que estão sentados a partir da quarta fileira da sala, que por 

sua vez, não cumpriram nada do que foi proposto pela professora durante toda a aula. 

(Relatório de Observação participante, 2018, p. 24, 2018). 

 

O que se observa nos relatos dos discentes é que o desejo pela prática novamente se 

sobressai, bem como o desejo de aulas mais participativas e com menor utilização de slides, 

evidenciando os elementos essenciais que compõem a estratégia dos discentes no alcance da 

almejada melhoria de vida, a partir da formação universitária, bem como a responsabilização 

do docente nesta busca pelo sucesso acadêmico, e a chance de os docentes alcançarem seu 

poder simbólico com a utilização de abordagens metodológicas diferenciadas, que integrem 

teoria, prática, criticidade e reflexão. Esses aspectos, então, devem ser trabalhados no 

programa de formação continuada, uma vez que o habitus dos discentes e docentes 

assemelham-se nesse sentido, dado o circulo vicioso próprio desse processo de formação 

contábil: a lógica da prática do profissional contábil que é voltada unicamente para a 

execução normativa e a ausência de criticidade, reflexividade e questionamentos sobre os 

fundamentos dóxicos da profissão, que principia pela aceitação inquestionável do currículo do 

curso, das diretrizes, e normatizações presentes na formação do currículo do contador. 

Nota-se, também, que a ausência da utilização da suposta AuP dos docentes contribui 

para que ocorra a dispersão durante as aulas, e que a aplicação de uma atividade, seguida da 

liberdade para sua execução, apenas contribui para que ocorra dispersão e, consequentemente, 

a inexecução da atividade proposta. É a ausência do uso dessa suposta AuP que o Acadêmico 

Ac7 possivelmente referencie ao mencionar que os docentes não possuem domínio de sala e 

que isso atrapalha o desenvolvimento daqueles que tentam prestar atenção. Cabe mencionar, 

ainda, que outros fatores que contribuem para a dispersão dos docentes é a ausência de 

domínio de conteúdo (mencionado pelo Acadêmico Ac4 como uma bagunça) presente nas 

notas de campo do dia 25 de Abril de 2018, que, mesmo sendo uma aula prática, a 

apresentação de insegurança da docente na apresentação do conteúdo e dos passos de 

execução da atividade contribuiu para dispersão da turma. Além disso, observa-se que a 

postura de não exigir dos acadêmicos a execução das atividades facilitou a indisciplina dos 

discentes durante a aula, uma vez que os sentados, a partir da quarta fileira, não tiveram, em 

nenhum momento da aula, a atenção da professora no que tange à exigência para execução da 

atividade. 

Outro ponto que merece destaque é que, embora os discentes não tomem ações 

voltadas à tentativa de mudança de algumas realidades do curso, a nota de campo do dia 23 de 
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abril de 2018 explicita que toda e qualquer AP do docente está sendo observada e será 

comentada pelos discentes entre si, e que a presença de uma determinada AP que não faz uso 

da suposta AuP dos docentes, que denotam desorganização e ausência de domínio de sala ou 

de conteúdo, acarretam ações discentes que contribuem para que esta suposta AuP, de fato, 

inexista durante as aulas daquele professor. 

 Vejam, por mais que a doxa afirme que, por se tratar de um ambiente universitário 

composto por pessoas adultas ou pseudo-adultas, não é possível esquecer que o habitus desse 

discente foi formado por ausência de limites, que são reflexos da inutilização da AuP dos pais 

no processo de socialização primária e secundária, ou ainda da delegação dessa AuP às 

tecnologias. Uma vez o docente apresentando postura similar a que seus pais tiveram - com 

características que denotem o excesso de liberdade e a ausência de cobrança ou exigência - o 

habitus incorporado entra em ação para que a dispersão dos discentes ocorra, principalmente 

com a utilização de celulares e notebooks. Eis o motivo pelo qual o uso da AuP do docente é 

de primordial importância para que AP proposta seja cumprida pelos discentes. 

Sobre a questão de uma formação contábil voltada apenas ao cumprimento de regras e 

a ausência de ações ou posturas que reflitam criticidade ou reflexividade por parte dos 

docentes e discentes, segue as respostas obtidas, quando os discentes foram questionados 

sobre as atitudes tomadas para mudar a realidade do programa de graduação ou da sala que 

estuda: o Acadêmico Ac1 relata que, mesmo sendo representante de turma, talvez não tenha 

conseguido abranger todos para pleitear algum tipo de mudança, mas que acredita que um 

ótimo canal para isso é a avaliação dos docentes. Explica que já conversou com aqueles 

professores que tem mais afinidade, para tentar mudar um pouco a abordagem de ensino e 

uma professora acatou e melhorou o aprendizado da turma toda, sobre isso, enfatiza: “o fato 

de eu não ter feito nenhuma interferência, seja pelo conteúdo vasto, e já está pronto e não tem 

como mudar [...] o professor não vai conseguir mudar o material que já está pronto” (Ac1). A 

Acadêmica Ac2 menciona que nunca chegou a solicitar monitores, pois a universidade não 

teria estrutura e acredita que seja algo muito difícil de conseguir. A Acadêmica Ac3 menciona 

que, embora tenha o desejo de que fossem reofertadas as disciplinas de auditoria e 

controladoria, que devido aos problemas com o professor, a turma ficou prejudicada em 

relação à aprendizagem, nunca teve coragem de expor nem para turma, porque, segundo ela, a 

turma deve ter a visão de que se fosse possível tal feito, o colegiado já teria feito. 

O Acadêmico Ac4, quando questionado, ressalta que nunca tentou tomar alguma ação 

para mudar a realidade mencionada em razão de que “a maioria das pessoas não quer 

mudança [...] você fica taxado como chato, e eu sempre fui mais reservado” (Ac4), segundo 
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ele, chegou a comentar alguma coisa com os professores sobre o sistema de avaliação, as 

aulas que deveriam ser mais participativas, mas os professores também acham difícil mudar. 

O Acadêmico Ac5 relata que nunca tentou mudar nada, pois não tem “espírito de querer 

mudar” (Ac5). O Acadêmico Ac6 relata que suas ações sempre foram pautadas em pedidos 

isolados em sala como a disponibilização de material de maneira mais antecipada no moodle.  

O Acadêmico Ac7 menciona que sempre motivou os colegas a questionar mais e a 

observar mais, principalmente no primeiro ano, contudo, por sentir que estava sendo 

inapropriado, decidiu que deveria ficar mais em silêncio, e menciona que acredita ter feito 

essa diferença, pois, se alguém algum dia observou o seu comportamento, com certeza deve 

ter achado que aquele era o comportamento de quem queria aprender. No mais, em relação a 

sua queixa sobre estrutura, segurança, falta de ar-condicionado e internet nas salas, relata que 

nunca tomou qualquer atitude fazendo alusão a ideia de essa ação seria semelhante a empurrar 

uma parede, e que não iria perder tempo com esse tipo de exigência, pois sabe que não vai 

conseguir mudar nada. Contudo, ressalta que isso deveria ter maior atenção por parte da 

reitoria que “parece estar mais preocupado com questões de política do que pedagógica e a 

estrutura do prédio” (Ac7), uma vez que a estrutura e segurança do prédio são precárias, 

quando chove alaga, a internet não funciona, as portas das salas não têm um vidro para olhar 

para dentro, o que parece simples, mas poderia evitar interrupções desnecessárias das aulas. 

Além disso, explicita que as salas são escuras com lâmpadas queimadas, o que demonstra a 

falta de cuidado por parte da gestão da universidade. 

Outro ponto mencionado pelo Acadêmico Ac7 refere-se ao fato da ausência de 

recursos tecnológicos em sala, pois “a gente trabalha com contabilidade [...] [e na sala] só 

ficam fazendo contas com papel, lápis, borracha [...] você sai formado daqui mas tem que 

fazer outro cursinho” [itálico nosso] (Ac7), pois, explicita que é comum acadêmicos saírem 

formados sem conseguir executar os procedimentos da profissão, a não ser que tenham 

atuado na área, pois, embora saia da universidade como contador formado, raramente 

aprende a aplicação prática do que está sendo ensinado. Menciona que a existência de um 

escritório modelo no curso e a inserção de jogos de empresas poderia auxiliar os professores 

que são dedicação exclusiva, na atualização técnica. Por fim, menciona que a universidade 

pouco ou nada incentiva questões culturais, que a promoção de cultura na universidade se 

resume a trazer um grupo para fazer uma dança ou tocar um instrumento, mas não cria espaço 

para os estudantes desenvolverem a cultura, “parece que tem vergonha, a gente mora em uma 

cidade colona, onde todo mundo, veio da roça para ter vergonha de ler uma poesia ou 

desenvolver qualquer trabalho artístico ou cultural” (Ac7), relata que os alunos daqui pensam 
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em cervejada, folia, mas as questões culturais são praticamente inexistentes no colegiado de 

contabilidade.  

A Acadêmica Ac8 menciona que não tomou qualquer atitude para mudar alguma 

realidade no curso. A Acadêmica Ac9 explica que, nas poucas vezes que tentou reclamar de 

algum tipo de metodologia dos professores, não adiantou muito e que foi chamada de 

“reclamona”. Além disso, explica que não é de costume dos acadêmicos de correrem atrás de 

alguma sugestão para mudança, pelas mesmas razões explanadas pelo discente Ac6, uma vez 

que os alunos preferem ficar em silêncio do que se “queimar” com um professor que estará 

trabalhando ali pelo resto da vida. 

É tão arraigada a presença doxal de seguimento de regras e não de mudança na 

formação do contador que, assim como os docentes, os acadêmicos, mesmo aqueles que 

aparentemente possuem uma estratégia voltada à subversão acabam por reafirmar a doxa com 

explanações como: não tem como mudar, difícil de conseguir mudar (novamente a presença 

do imutável), nunca ter tido a coragem de expor esse desejo para a turma ou coordenação do 

curso, ninguém quer mudança e quem quer é tachado como chato, ou simplesmente responde 

que não tem espírito de querer mudar (naturalizando a doxa), resumem-se a pedidos isolados 

ou atuações isoladas como os docentes, em sala, a tal ponto que um acadêmico faz uma alusão 

de que um acadêmico querer mudar alguma coisa é semelhante a querer empurrar uma parede. 

A Acadêmica Ac9 relata, ainda, que nos momentos que tentou expor seu 

descontentamento com alguma postura docente em sala era tachada de “reclamona”. Tais 

relatos apenas retratam o cenário de uma educação alienante, acrítica, que determina a 

formação de padrões e o mantimento do status quo, afinal não é o professor quem sabe o que 

é melhor ao aluno? Tudo o que ultrapassar essa linha de autoridade é a verdade unicamente do 

aluno, e precisa, portanto, ser ponderada, é isso o que determina a doxa que constitui o acordo 

tácito entre os agentes, por isso os discentes explanam sobre sua limitação em mudar alguma 

coisa. É esta educação crítica e emancipadora que transformará a realidade brasileira e da 

profissão contábil? Eis que acaba de ser apresentado mais um argumento que corrobora a 

função de seleção da educação, pois aqueles melhores sintonizados com a lógica do campo 

por meio de seu habitus, aqueles com maior volume de capital cultural esperado pela 

universidade são aqueles que se adaptarão melhor a esta estrutura inerte e robotizada, e que 

não por mera coincidência são os mesmos elecandos como detentores de maior mérito 

enquanto aqueles que expõem opinião contrária são tachados como chatos ou reclamões... e 

nesse círculo vicioso, retorna-se à questão da meritocracia. É perceptível ao leitor o quanto 

isso contribui para a reprodução da mesma ordem estabelecida? 
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Objetivando fechar o racícionio, cabe mencionar que o relatado pelo Docente Doc7 

acerca da represália sofrida por aqueles que participam das aulas, aspecto este que já foi 

discutido anteriormente, integra essa mesma doxa de recepção de informações e não o seu 

questionamento, além disso, cabe ressaltar que esta doxa é fortalecida pelo dogma de que na 

universidade não se aprende contabilidade, na universidade alcança-se o capital cultural 

necessário para se atuar como contador (a posse do diploma) já que a contabilidade, 

propriamente dita, é aprendida de fato, e tão somente, a partir da atuação real (prática) em 

escritórios ou empresas, conforme mencionado pelo Acadêmico Ac7. Por ora, cabe apenas 

mencionar que essa doxa tem maior força na trajetória dos discentes que cursam o quarto e 

quinto ano, aspecto que será discutido em momento oportuno.  

Em relação ao explanado pelo Acadêmico Ac7 sobre a ausência de interesse pela 

cultura, na ótica bourdiana, tal aspecto pode ser visto em razão da formação de um habitus 

decadente em questões culturais, principalmente em razão de que a maioria dos docentes e 

discentes do curso não incorporaram a posse desses capitais em sua socialização primária e 

isso se reflete, fortemente no campo universitário do curso de Ciências Contábeis. Por ser 

algo natural é, portanto, aceitável? E o papel da universidade no estímulo a cultura? Eis que se 

apresenta mais um ponto que necessita ser trabalhado com os docentes e discentes do curso: a 

inserção da cultura erudita em âmbito universitário, com vistas a minimizar as diferenças 

culturais existentes entre os docentes e discentes do curso, já que se trata de uma questão 

“natural”, dóxica a inexistência de tais atividades no curso. 

E a doxa novamente e possivelmente se apresentará com os seguintes argumentos: mas 

não são estudantes trabalhadores? Qual o tempo que terão disponível para participação de 

atividades culturais no curso? Por fim, ressalta-se, apenas, que não se trata de simplesmente 

ofertar tais atividades culturais, mas possibilitar a geração de novas estruturas estruturantes 

que possibilitarão a criação de um novo habitus (estruturas estruturadas e estruturantes) 

voltado ao gosto por atividades próprias da cultura erudita, um embate desafiador, sem 

dúvidas, mas que integra essa ideia de transformação necessária na educação em 

contabilidade. 

Por fim, sobre o mencionado pela Acadêmica Ac2 sobre a inexistência de atividades 

de monitoria, e em se tratando de um currículo que desconsidera fortemente a formação do 

docente de contabilidade, esta se constitui como a oportunidade de desenvolver nos discentes 

o gosto pelas atividades voltadas à docência. Quanto ao fundamento da doxa presente nesta 

apresentação, novamente reitera-se: ao se ofertar uma realidade com novas estruturas 

estruturantes, deve-se trabalhar com a formação desse habitus específico, que, por sua vez, só 
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poderá ser inculcado a partir da oferta desta realidade objetiva. Ora, sem oferecer a 

possibilidade de que os discentes trabalhem com monitoria, como será possível a geração 

deste habitus, do gosto pela docência? Este é mais um ponto que integra a ideia de 

transformação da educação em contabilidade e que possui doxa semelhante à da inserção 

cultural, e que pode ser utilizado como base de inculcação para a formação de futuros 

professores de contabilidade. 

Objetivando ampliar esta discussão na busca de compreender de uma maneira mais 

ampla o habitus dos docentes no campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, 

apresentam-se as figuras 46 e 47: 
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Figura 46 – Docentes: Habitus, Hexis, Doxa e Illusio: (Parte I) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 47 – Docentes: Habitus, Hexis, Doxa e Illusio: (Parte II) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

A prática é o resultado das relações entre as disposições de um agente (habitus) a 

posição dele num campo (capital), dentro do estado atual do jogo nessa área social (campo), 

ou seja, os espaços sociais que os agentes ocupam são estruturados (como o habitus) sendo a 

relação entre essas duas estruturas ou conjuntos de princípios organizadores que as práticas 
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são geradas (Grenfell, 2018) e a hexis é a interface entre o habitus e o campo: emoções, 

padrões de pensamento e de atitudes são induzidas, amplificadas ou subjugadas e tornam-se 

inclinações permanentes e predisposições (Fröhlich, 1999). O habitus é o elo não apenas entre 

o passado o presente e o futuro, mas também entre o social e o individual, o objetivo e o 

subjetivo, a estrutura e a ação. A formação do habitus pode fornecer um domínio prático, ou 

senso do jogo, mas não da mesma forma para todos os jogos, pois as condições materiais de 

existência do passado e do presente oferecem aos agentes modos particulares de jogar esses 

jogos, em uma estrutura social arbitrária que determinam as aspirações, esperanças, senso do 

que é razoável ou não, as crenças sobre as quais são as ações óbvias a fazer e os modos 

naturais de fazê-las (Grenfell, 2018).  

A invisibilidade da dominação repousa sobre a produção dessas crenças não explícitas 

e forma a doxa, isto é uma opinião comum partilhada e não questionada. Os indivíduos que 

participam de um campo agem em função da aposta do campo e lutam para adquirir ou 

conservar o capital específico deste campo e é o habitus que permite a interiorização e o 

reconhecimento das apostas e das leis do campo e a interiorização da illusio própria, que é 

permitida pela aquisição de um habitus ajustado a este campo (Jourdain & Naulin, 2017). Em 

outras palavras, os agentes utilizam-se de estratégias  com vistas a orientar sua prática social, 

o que envolve a ligação entre seus habitus individuais, as condições de campo que os 

envolvem e o cálculo inconsciente de lucro (para o melhoramento de sua própria posição no 

campo) por isso eles têm interesse (illusio) pessoal no resultado (Grenfell, 2018). 

A illusio é estar preso ao jogo, pelo jogo e acreditar que o jogo vale a pena, que ele 

merece ser jogado e que os alvos engendrados, no e pelo fato de jogar, merecem ser 

perseguidos, um estado de doxa, que é tudo o que forma o campo em si, o jogo as apostas, 

tudo o que é tacitamente aceito, mesmo sem saber, pelo simples fato de jogar, de entrar no 

jogo, é essa relação encantada com o jogo (Bourdieu, 2015a; Oliveira, 2005). A illusio é o 

conhecimento nascido no campo, segue-se que o agente pode ser violento “sem saber”, não é 

necessária ação que domine ou subjugue alguém, é suficiente a expressão dos interesses da 

proveniência deste agente constituída pelas estruturas de classe para que a violência simbólica 

ocorra, pois os interesses privilegiarão uma visão de mundo em detrimento de outra e o agente 

não tem escolha a não ser apresentar a sua (Grenfell, 2018). 

Em cada seção, as análises pautaram-se na identificação prioritária da categoria pré-

definida, contudo, a análise conjunta do habitus, capital e campo, também estavam presentes 

em cada uma das seções, tendo em vista a unicidade destes três elementos que são a essência 

da análise bourdiana. Sob este enfoque, foi possível identificar elementos que, juntamente 
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com o habitus, formam a lógica da ação dos docentes e discentes no campo como a doxa dos 

docentes e discentes e a illusio dos docentes. Com o intuito de ampliar estes achados, 

investigou-se o habitus, hexis, doxa e illusio dos docentes e dicentes, por meio de 

questionamentos que almejaram identificar esses elementos especificamente sob o enfoque da 

formação do contador, e, para os docentes, solicitou-se: uma descrição do perfil do acadêmico 

de Ciências Contábeis que cada docente encontra em sala; quais são as habilidades e 

competências que um profissional da área contábil deve ter para atuação e se os docentes 

trabalham com o desenvolvimento delas em sala, fechando com o questionamento reflexivo 

sobre por que ser professor.  

Os docentes de Ciências Contábeis descreveram o perfil dos acadêmicos da seguinte 

maneira: a Docente Doc1 menciona que o perfil de acadêmico de Ciências Contábeis 

direciona o professor a estar mais atento às questões de ética, postura, caráter e até mesmo a 

própria postura docente, contudo, ressalta que estes acadêmicos possuem a qualidade de 

serem ágeis no aprendizado e nas atividades em grupo, sendo possível a abordagem de maior 

quantidade de conteúdo em menor tempo, embora, segundo ela, essa qualidade não integre o 

perfil de alguns que ficam no whatsapp, facebook, instagram e jogos durante a aula, em razão 

do vício em tecnologias e que, mesmo que nunca tenha visto acadêmicos jogando em sua 

aula, sabe de colegas que já passaram por isso.  

Os cuidados do docente em relação à postura ética dos discentes fazem-se necessários, 

segundo a Docente Doc1, em razão de algumas situações negativas vividas no cotidiano, 

como a entrega de trabalhos no nome de um determinado discente, mas que não foi ele que 

fez, pois pegou de um colega sem o consentimento deste colega, também a assinatura em 

listas de chamadas em nome de outros colegas que não estão presentes, e relata isso como 

uma decepção, um novo perfil, que exige, portanto, a atenção do professor a este tipo de 

questões. 

O Docente Doc2 explica que os acadêmicos de Ciências Contábeis vêm de bermuda 

para a sala de aula, enquanto o pessoal da área de direito já usa terno e gravata desde o 

primeiro dia de aula, e briga para ser chamado de doutor, o acadêmico de Ciências Contábeis 

não tem essa visão. Além disso, o professor ressalta que os acadêmicos de hoje não são iguais 

os de vinte anos atrás e que é preciso compreender o perfil tanto do acadêmico como de quem 

está ensinando o acadêmico. A Docente Doc3 menciona que o perfil dos seus alunos é 

composto por uma maioria que deseja e quer aprender, embora poucos destes busquem além 

do conteúdo que é passado pela docente, e, segundo ela, isso ocorre como consequência da 

falta de experiência destes.  
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O Docente Doc4 expõe que o perfil do acadêmico de Ciências Contábeis, embora com 

carga horária de disciplinas gerenciais, sai, a maioria, com os objetivos profissionais voltados 

para a atuação em escritório, ou iniciativa privada em atuação como analista fiscal ou áreas 

afins, ressalta que são poucos que apresentam o perfil empreendedor. A Docente Doc5 relata 

que os acadêmicos de Ciências Contábeis hoje se preocupam mais com o celular  do que com 

o que está sendo falado e feito em sala de aula, mas, que uma vez que o docente se mostre 

interessado pessoalmente neles, eles se tornam recíprocos, vistos e valorizados, mas, que, 

mesmo assim, o docente não consegue prender a atenção deles por muito tempo. Expõe que, 

principalmente nos últimos trinta minutos de aula, embora eles se esforcem e haja esforço por 

parte da docente, a impressão que se tem é que estão cansados e que não aguentam mais 

seguirem na aula. 

A Docente Doc6 relata que os acadêmicos de hoje são pessoas mais caladas e 

introvertidas, pessoas mais reservadas, que não querem apresentar trabalho, às vezes têm 

aversão à apresentação de seminários e que só querem trabalhar em grupo se puderem 

escolher os membros que integrarão o grupo. Segundo ela, esta é a geração digital, do 

computador e do celular, que tem muitos amigos virtuais, e poucos reais, que tem dificuldade 

de relacionamento. O Docente Doc7 relata que vê cotidianamente acadêmicos que vão do 

trabalho para a faculdade e já estão meio cansados e que esse cansaço impossibilita a atenção 

e o direcionamento para o que está sendo feito em sala. 

Observa-se que os perfis dos discentes, descrito pelos docentes, são de acadêmicos que 

aprendem o conteúdo em menor tempo, mas exigem atenção do professor em questões de 

ética e de uso de celulares e computadores, pois, ficam no celular, no facebook e no whatsapp 

durante as aulas (Doc1); não são os mesmos de vinte anos atrás e constumam vir para a aula 

de bermuda e camiseta (Doc2); não costumam ir atrás ou além do conteúdo trabalhado em 

sala (Doc3); saem com perfil para atuação em escritórios ou empresas (Doc4); usam as 

tecnologias e dão maior importância para elas do que para as aulas, o professor tem 

dificuldade em prender atenção (Doc5); são pessoas caladas introvertidas, reservadas que só 

querem trabalhar em grupo com pessoas de sua escolha, é a geração digital do computador e 

do celular que tem muitos amigos virtuais e poucos reais, pois tem dificuldade de 

relacionamento (Doc6); e chegam cansados nas aulas e esse cansaço impossibilita maior nível 

de atenção nas aulas (Doc7). 

A característica de maior destaque entre as elencadas pelos docentes, em relação aos 

discentes, refere-se ao uso constante das tecnologias e à falta de atenção durante as aulas, seja 

em razão do cansaço, ou em razão do uso desenfreado do uso de tecnologias, tais aspectos, 
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que também foram observados em notas de campo e que não serão frutos de discussões 

novamente, uma vez que, conforme já discutido, a lógica de tais práticas relaciona-se a um 

habitus acadêmico, formado a partir de um baixo ou inexistente acompanhamento nas 

atividades escolares e delegação da AuP dos pais às tecnologias e ausência de limites, 

impostos em razão de pais ausentes. Se o professor que apresentar característica de ausência 

ou que represente liberdade aos discentes (ou seja, uma postura semelhante à que seus pais 

tiveram) a postura dos discentes será semelhante àquela adotada no relacionamento com seus 

pais. Tais incorporações advindas dessa socialização primária dos discentes acarretam, 

inclusive, a ausência de relacionamento e ações individualistas. 

A hexis, que denota um cansaço constante e a vestimenta característica dos discentes e 

dos docentes, integrou algumas notas de campo que serão apresentadas para conduzirem a 

discussão, juntamente com o relatado nas entrevistas: 

 

Nota de campo do dia 10 de abril de 2018 - sala do quarto ano de Ciências Contábeis: a aula é 

sobre os princípios contábeis e o CPC00, durante a explanação do professor é comum para as 

mulheres e moças sentarem com as pernas cruzadas ou em “X” embaixo das carteiras, ao 

contrário dos homens que sentam de maneira relaxada e pernas abertas. O professor durante 

suas explanações permanece com as mãos nos bolsos da calça jeans, também é comum que os 

professores vistam camisa polo e sapato ou sapatenis, em um estilo esporte fino. As 

professoras comumente fazem uso de calça jeans e utilizam camisetes com calçados sem salto 

ou de salto baixo e confortável, apenas duas professoras costuma utilizar saltos mais altos, 

vestidos ou calças de tecido mole (Relatório de Observação Participante, 2018, p. 5).  

     Nota de campo do dia 11 de abril de 2018 - sala do quarto ano de Ciências Contábeis: O 

professor está vestindo camisa polo listrada, calça jeans e sapato, as acadêmicas durante a aula 

sentam-se com as pernas em “X” embaixo das carteiras e os meninos com pernas abertas de 

maneira relaxada (Relatório de Observação Participante, 2018, p. 7).  

     Nota de campo do dia 12 abril de 2018 - sala do quarto ano de Ciências Contábeis: o 

professor inicia a aula falando em alto tom, gesticulando e circulando pela sala [...] está 

vestindo camisa com mangas dobradas, calça jeans e sapato, os acadêmicos sempre sentam em 

seu lugar específico, em uma espécie de acordo tácito entre eles [...] São 21h15 e tem início a 

segunda etapa da aula [...] a abordagem de quatro aulas seguidas de uma mesma disciplina é 

cansativo e fica difícil para o professor manter a atenção dos acadêmicos. É visível o cansaço 

dos discentes (Relatório de Observação Participante, 2018, p. 8).  

     Nota de campo do dia 19 de abril de 2018 - sala do quinto ano de Ciências Contábeis: o 

professor explana brevemente sobre o exercício que deverá ser feito, com as mãos cruzadas na 

frente do corpo, é comum que os docentes ou discentes quando sentados coloquem as mãos 

cruzadas na frente da boca [...] enquanto os acadêmicos resolvem o exercício o professor 

circula pela sala com as mãos no bolso e denotando uma busca por acadêmicos que precisem 

de esclarecimento (Relatório de Observação Participante, 2018, p. 9).  

     Nota de campo do dia 19 de abril de 2018 - sala do quinto ano de Ciências Contábeis: a 

professora está vestindo uma camisete estilo seda, social com calça jeans e sapatilha, durante 

sua aula, a professora gesticula com a mão e fala em alto tom (Relatório de Observação 

Participante, 2018, p. 13).  

     Nota de campo do dia 20 de abril de 2018 - sala do quinto ano de Ciências Contábeis: o 

professor está vestindo calça jeans, camiseta gola polo e sapato [...] os acadêmicos aparentam 

elevado tédio e cansaço durante a aula (Relatório de Observação Participante, 2018, p. 14). 
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     Nota de campo do dia 23 de abril de 2018- sala do segundo ano de Ciências Contábeis: os 

acadêmicos chegam em sala comumente segurando garrafinhas de água ou copos de café [...] 

os acadêmicos, utilizam mochila de colocar nas costas (Relatório de Observação Participante, 

2018, p. 15).  

     Nota de campo do dia 26 de abril de 2018 - sala do segundo ano de Ciências Contábeis:     

enquanto ouvem a explicação é comum que os acadêmicos coloquem a mão direita na boca. 

Os rapazes da turma vestem bermuda e camiseta, alguns deles, calça jeans e camiseta. As 

moças costumam usar cabelos soltos ou com rabo de cavalo, e observa-se que somente duas 

acadêmicas usam blusa que mostram o ombro [...] uma acadêmica em especial difere-se 

totalmente da lógica de camiseta, calça jeans e sapatilha, blusinhas estilo camiseta, calça jeans 

e sapatilha, ou uniforme camisete e calça social com sapatilha que as acadêmicas 

constantemente vestem para virem em sala; a acadêmica usa camisetas maiores do que o seu 

tamanho, às vezes rasgadas ou customizadas, de bandas de rock, blusa amarrada na cintura e 

tênis all star (Relatório de Observação Participante, 2018, p. 16). 

     Nota de campo do dia 10 de maio de 2018 - sala do segundo ano de Ciências Contábeis:  

apenas um menino está vestindo camiseta de manga comprida, calça jeans e sapato, os demais 

vestem calça jeans camiseta e tênis, há acadêmicos com shorts florido, camiseta e chinelo 

(Relatório de Observação Participante, 2018, p. 26).  

 

Sendo as posturas e movimentos adquiridos nas relações sociais do campo (hexis), 

seguidas da automatização das ações por meio dos movimentos e posturas (habitus), observa-

se que a hexis corporal dos discentes, apontada pelo Docente Doc2, confere com as notas de 

campo da observação participante e a ação de vestir-se com bermuda, camiseta ou calça jeans 

e tênis torna-se uma ação automatizada mimética, a tal ponto que se destacam aqueles 

acadêmicos que não seguem tal padrão, como a acadêmica que se veste de preto e tênis all 

star. Em relação a hexis corporal dos docentes, um determinado padrão também foi 

observado, por exemplo, quando os professores se vestem de camisa polo e calça jeans com 

sapato ou sapatenis e as professoras com camisete calça jeans e sapatilhas ou sapatos de salto 

baixo. Em relação as professoras que, durante o processo de observação, não estavam 

vestindo calça jeans e camisete, é digno de nota que ambas seguem um padrão em relação ao 

estilo de vestimenta corporativo que se assemelha ao daquelas discentes que atuam em 

escritórios de consultoria. 

É notável, também, que o apontado pelo Docente Doc7 em relação à aparência de 

cansaço dos discentes foi notado em observação participante, embora seja uma consequência 

de uma rotina pesada da conciliação de trabalhos e estudos, cabe mencionar, nessa 

perspectiva, que os acadêmicos que não trabalham, pois estão desempregados, como o 

Acadêmico Ac1, que denota a mesma postura, o que pode refletir uma hexis um padrão dos 

discentes, possivelmente presente em razão de questões ambientais como salas escuras e que 

favorecem posturas relaxadas e de sonolência. 

Ainda, é notável que a utilização de bermudas não significa necessariamente uma 

dissintonia entre habitus e campo, uma vez que retrata a hexis corporal automatizada dos 
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discentes, assim como as meninas permanecerem com pernas cruzadas ou em “X” e os 

meninos com pernas abertas e corpo relaxado. Não é possível prosseguir a discussão sem 

mencionar a comparação efetuada pelo Docente Doc2 que menciona sobre um acadêmico que 

vem às aulas de terno e gravata, o que causa certo destaque perante os discentes de Ciências 

Contábeis, e a consequente ligação dessa característica como um discente que complementa 

sua formação com a contabilidade, uma vez que já possui graduação em direito. 

Vejam, este acadêmico de terno e gravata apresenta uma hexis corporal característica 

dos docentes e discentes do curso de direito, um padrão que se difere da hexis corporal 

presente no curso de Ciências Contábeis, embora alguns acadêmicos também façam uso de 

camisa polo, calça jeans e sapatenis como os professores, por exemplo, o Acadêmico Ac1 que 

reinterpreta sua realidade segundo os modelos da classe intelectual que aspira. Ainda, é 

comum, no curso de Ciências Contábeis, acadêmicos que vestem uniformes de empresas, 

algo, por exemplo, que, possivelmente, não se faça comumente presente no curso de Direito, 

tendo em vista sua hexis corporal padrão. Faço uso das palavras apresentadas pelo Docente 

Doc2 que, enquanto os acadêmicos de Direito trabalham com o objetivo de serem chamados 

de doutores desde a entrada na universidade, os acadêmicos de Ciências Contábeis vêm 

assistir a aula de bermuda, aspecto que pode denotar ou ser reflexo da desvalorização da 

profissão localmente, e que necessita de investigações mais aprofundadas, contudo, tais 

indicativos possam estar relacionados à doxa vigente de profissional executor, que necessita 

se encaixar às necessidades do mercado, conforme descrito pelos docentes do curso, quando 

questionados sobre as habilidades e competências necessárias a um profissional da área 

contábil: 

A Docente Doc1 menciona: “não quero nem pensar sobre habilidades e competências, 

porque ao meu ver isso é muito do indivíduo” (Doc1), explica que alguns terão habilidades 

em determinadas áreas, outros em áreas diferentes, e é ele, como indivíduo, que precisa 

descobrir o que o faz ser bom, “seja do seu jeito, seja você, seja responsável [...] cativa tua 

profissão que você terá sucesso” (Doc1), menciona que não será ela quem definirá o perfil 

que o profissional deve ter. O Docente Doc2 explica que os profissionais da área contábil 

precisam ter jogo de cintura, apaziguador, proativo, flexível, autodidata, uma vez que ele 

precisa tentar se encaixar onde abre a necessidade e acha importante que o contador conheça 

tanto o lado de gerador da informação quanto o de tomador de decisão para poder prever a 

necessidade para trazer o resultado. A Docente Doc3 defende que o profissional contábil deve 

entender de várias áreas, tem que ter boa interpretação de texto e escrita, deve estar sempre 

estudando para se atualizar. Contudo, menciona que uma possível falha no ensino resida no 



337 

 

 

fato de os professores trabalharem com materiais pré-determinados por eles, e não no 

incentivo dos acadêmicos a buscarem tais materiais. 

O Docente Doc4 explica que o profissional contábil, além do conhecimento técnico, 

deve ter habilidade interpessoal, para trabalho em equipe, conhecimento para divulgação do 

trabalho, ética, e ter como foco tornar a contabilidade mais acessível para as pessoas. A 

Docente Doc5 relata que as habilidades que um profissional da área contábil deve ter 

consistem em ter conhecimento técnico, relacionamento interpessoal dentro do ambiente de 

trabalho. A Docente Doc6 defende que o profissional da área contábil deve ter boa 

comunicação, liderança tanto para gestão de pessoas quanto para gestão de clientes, dedicação 

e estudo constante, comprometimento, pontualidade, ter pelo menos o mínimo de 

conhecimento sobre tecnologias e informática. Também equilíbrio emocional para lidar com 

os prazos e a pressão do dia a dia. O Docente Doc7 relata que o profissional da área contábil 

deve demonstrar para o empresário que entende do assunto e, por isso, deve ter conhecimento 

técnico aprofundado para que possa oferecer ao empresário algo a mais, enxergar como o 

empresário enxerga, entender o que ele precisa, e ressalta que esse ponto ainda precisa evoluir 

na contabilidade, em relação à oferta dos serviços contábeis.  

Observa-se, nas descrições dos docentes, a presença de duas situações que não são 

opostas, mas, como dito pelo Acadêmico Ac6, que pouco contribuem para o avanço da 

educação, do mercado de trabalho e da profissão contábil: enquanto a Docente Doc1 defende 

veementemente a meritocracia que integra a doxa dos docentes, os demais defendem, em 

algum momento do seu discurso, a formação de um profissional executor, que se adeque às 

necessidades do mercado, que torne a contabilidade acessível para as pessoas, que conheça o 

lado do empresário, veja como ele vê. Nesse sentido, cabe levantar apenas um 

questionamento que fará uso da anterior comparação efetuada entre os profissionais do direito 

e da contabilidade: é necessário que um advogado se adeque às necessidades do cliente, ou 

simplesmente apresente a partir dos ideais da profissão e das leis as soluções possíveis para 

uma determinada realidade? Existem leis mais acessíveis para as pessoas ditas leigas e que, 

portanto, não seguem o padrão culto da língua e não exigem interpretação hermenêutica? Em 

caso afirmativo, qual seria o papel do advogado na aplicação das leis em determinada 

realidade, e isso, acaso, não acarretaria certa desvalorização da profissão? Os advogados se 

colocam na posição de seus clientes ou simplesmente aplicam as leis e os ideais da profissão 

em determinada realidade a partir de sua posição como advogado? Em caso negativo, por que 

os contadores precisam ser assim? 
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Vejam, enquanto os advogados possuem um conselho atuante que defende piamente 

os ideais da profissão e defendem que seus agentes imponham tais ideais em sua atuação 

profissional, basta que os contadores simplesmente se adequem ao que o seu cliente deseja? E 

a criticidade profissional do contador? O questionamento da prática? E a apresentação da 

relevância da profissão contábil para aplicação das leis e normas contábeis em determinada 

realidade? É desta forma que o contador almeja sua valorização profissional? Seria mero 

acaso o prestígio da profissão de advogado e o desprestígio do profissional contador, se 

ambos trabalham com a aplicação de leis e normas em realidades específicas? 

Isto ocorre em razão de um habitus que é inculcado desde a inserção na universidade 

para que os contadores sejam meros profissionais executores e não questionadores, sejam 

meros profissionais flexíveis e não profissionais que aplicam, a partir da sua posição como 

contador, as leis e normas contábeis. É visto que algo precisa ser revisto, e a primeira 

transformação necessita ocorrer na universidade, na visão dos docentes, posteriormente, no 

conselho de classe para que seja possível a geração de novas estruturas estruturadas e, 

consequentemente, novas estruturas estruturadas e estruturantes (habitus), pois, somente 

assim, a questão da desvalorização da profissão contábil poderá ser transformada a partir da 

superação da doxa da formação de um contador executor e flexível. 

Encerrando-se as questões que integram a investigação do habitus e hexis, levantou-se 

aos docentes o seguinte questionamento: Por que ser professor? Esta pergunta tinha como 

objetivo aprofundar a compreensão sobre a doxa e a illusio integrada ao habitus dos docentes, 

e obteve-se as seguintes respostas: 

A Docente Doc1 menciona que é professora porque ama, embora não seja 

consequência de um anseio, ou de um sonho em ser professora, ser professora é, para ela, 

como um presente de Deus é uma caixinha de presente que abriu e cada vez descobre um 

novo olhar para a profissão. O Docente Doc2 menciona que caiu na carreira docente de 

paraquedas e, por isso, não se preparou para ser professor, ressalta, inclusive, que foi uma 

realização, já que houve uma época que professor universitário tinha status, e até hoje quando 

menciona isso, tem um certo tipo de prestígio. Defende, ainda, que o professor deve estar 

sempre atualizado, gostar de ler, e gosta disso tudo. A Docente Doc3 diz que é professora 

porque começou a ser professora e gostou, possibilitou crescimento pessoal e profissional, e, 

segundo ela, é melhor do que trabalhar em empresas, além disso, acha que é uma profissão 

bonita. Explica que ser professor é gostar de estudar, de ler, de pesquisar e de aprender para, 

depois, ensinar. O Docente Doc4 menciona que é professor para ensinar, também fazer com 

que os acadêmicos tenham uma melhoria em suas vidas com salário, com oportunidades e 
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qualidade de vida. A Docente Doc5 menciona que ser professor é muito mais que uma 

profissão é transformar pessoas, realidades e vidas, pois a educação muda o mundo e a 

realidade dos acadêmicos, e cita a si mesmo como prova viva disto. 

A Docente Doc6 relata que quer ser professora para fazer a diferença na vida das 

pessoas, já que seus professores interferiram positivamente e mudaram sua vida e isso a 

estimulou a seguir a carreira docente. O Docente Doc7 reitera que o professor “está lá para 

transmitir aquilo que sabe, auxiliar outras pessoas, os alunos [...] para uma formação, uma 

profissão, apesar de ser uma profissão que até desvalorizada é” (Doc7), embora ser professor 

seja extremamente gratificante ao seu ver, principalmente quando vê os alunos que passaram 

por ali bem sucedidos e ele, como professor, teve uma certa contribuição para aquilo, então é 

muito bom. 

O seguimento da docência por ser um presente de Deus (Doc1), uma profissão bonita 

(Doc3), fazer com que os acadêmicos tenham  melhoria em sua vida (Doc4), para transformar 

a realidade a vida das pessoas (Doc5), fazer a diferença na vida das pessoas (Doc6), auxiliar 

os alunos para formação apesar de ser uma profissão desvalorizada (Doc7), denota o interesse 

em parecer desinteressado, em uma mistificação dos enunciados para defender uma 

aristocracia generosa que subordina o próprio interesse ao das pessoas ao seu redor para 

justificar seu título, em uma forma de “privilégio do desinteresse” (Grenfell, 2018). Esse 

habitus professoral desinteressado torna a illusio de deixar o legado, de fazer a diferença na 

vida das pessoas, mesmo sendo uma profissão desvalorizada, ainda mais detentora da 

simbologia própria adjacente, uma vez que o interesse é altruísta e almeja o bem público em 

detrimento da repressão dos interesses particulares.  

Essa illusio é o que envolve e o que faz esse jogo valer a pena para eles e que os 

colocam em uma posição privilegiada quando alcançam essa gratidão dos discentes, quando 

veem que contribuíram para que estes alcancem um emprego melhor, semelhante ao que as 

Docentes Doc5 e Doc6 explicitam em seus discursos, seja em razão de estar como docente 

para fazer pelos outros o que seus professores fizeram para ela, ou porque o professor disse 

que via nela uma boa professora, ou, simplesmente, porque todos relatos daqueles professores 

participantes da pesquisa, que anteriormente eram detentores de menor volume de capitais, 

expressaram essa gratidão pelos professores que os auxiliaram em sua trajetória. Esses 

argumentos fortalecem, então, o já exposto sobre a illusio dos docentes do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon. 

Um ponto a ser destacado é que, em razão de sua origem social, e a entrada no curso 

pela busca do mantimento ou melhoria da sua posição social, nenhum dos docentes adentrou o 
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ensino superior em contabilidade almejando ser docente, conforme explanado por eles no 

questionamento sobre as expectativas profissionais ao entrarem no curso: a Docente Doc1 

menciona que todas as suas expectativas quando entrou no curso se concretizaram, pois já 

desenvolveu atividades em pequena empresa, em escritório, em grande empresa, em 

cooperativa e pode classificar que “se fosse profissionalmente hoje eu poderia morrer e dizer 

que eu fiz o que precisava o que eu gostei, o que necessariamente me trouxe alegria na 

profissão” (Doc1), reforça, ainda, que ganhou a profissão de professora de presente e que é 

considerado por ela como um elemento surpresa bom. O Docente Doc2 explica que não 

lembra muito bem quais expectativas tinha traçando na época da entrada do curso, mas que, 

com certeza, realizou tudo o que pudesse ter pensado. A Docente Doc3 explica que, quando 

entrou no curso, já pôde trabalhar na área, chegando a um ponto de saber executar as 

atividades que na época seus chefes executavam, de uma maneira melhor e que almejava um 

salário melhor, objetivo que também se concretizou, e que se sente realizada. O Docente Doc4 

relata que, quando entrou no curso, tinha a expectativa de melhorar sua função no local onde 

trabalhava e que alcançou muito além dessa expectativa. 

A Docente Doc5 menciona que, na época que cursava Ciências Contábeis, almejava 

ganhar um pouco mais para conseguir cursar psicologia, e o curso, ao invés disso, possibilitou 

a abertura de portas para outras áreas, a mudança da realidade de vida da docente, e afirma 

que até muito mais do que suas expectativas foram concretizadas por ter feito esse curso 

superior. A Docente Doc6 diz que, quando iniciou o curso, não tinha muitas expectativas e 

que almejava principalmente a melhoria de salário e que isso foi alcançado de certa forma. O 

Docente Doc7 disse que, quando entrou no curso, almejava abrir um escritório contábil, e que 

conseguiu alcançar esse objetivo depois de um determinado tempo, só que o direcionamento 

depois disso foi outro, pois seguiu para área da docência. 

Como já foi mencionado, os agentes detentores de menor volume de capital 

adentraram ao curso almejando a melhoria da empregabilidade ou do salário, aspecto que se 

nota na trajetória dos Docentes Doc3, Doc4, Doc5 e Doc6, enquanto os Docentes Doc1 e 

Doc7 mantiveram estratégias voltadas ao aumento de conhecimento prático da área, na 

atuação em empresas diversas ou a posse de um escritório contábil, o que possibilitou o 

alcance da atual posição no campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon. A doxa 

da melhoria de vida pelo curso predominou, aliada a illusio dos docentes com menor volume 

de capital global, ou seja, a illusio da educação superior como meio para uma sociedade 

inclusiva, o que mudou a realidade de vida dos docentes com um menor volume de capital, se 

comparado com a sua origem e a origem dos seus pais e avós. 
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Essa doxa da melhoria de vida pelo curso, aliada a illusio da educação superior como 

meio para inclusão social, é o elemento responsável pela formação de um habitus do contador 

que é predisposto ao cumprimento de regras e não ao questionamento da ação ou das próprias 

regras, que agem como uma espécie de nomos próprios da profissão contábil e, 

consequentemente, dos docentes da área, que, desde a sua formação acadêmica, foram 

moldados por meio desta inculcação reproduzida e perpetuada à geração dessa lógica da 

prática. Tais explanações são fortalecidas pelos relatos dos docentes quando questionados 

sobre o interesse ou sobre a busca em conhecer o currículo do curso, em razão de sua entrada 

na universidade, e se hoje, após estarem formados, mudariam alguma coisa do currículo, 

obteve-se, então, as seguintes respostas: 

A Docente Doc1 menciona que, na época da graduação, não buscou conhecer o 

currículo do curso, relata que: “nem sabia que isso existia” (Doc1), e gostaria de poder estar 

cursando atualmente Ciências Contábeis, em razão das facilidades tecnológicas. O Docente 

Doc2 explica que, na época da graduação não existia essa questão de currículo e se pudesse 

voltar no tempo e mudar alguma coisa, mudaria a questão tecnológica que era precária na 

época. A Docente Doc3 também não procurou conhecer o currículo do curso quando entrou 

na graduação, talvez por imaturidade na época e que hoje não mudaria o currículo estudado, 

mas tentaria colocar mais qualidade no que já existe, por exemplo, melhorando a metodologia 

dos docentes, inserindo mais prática. O Docente Doc4, assim como os Docentes Doc1, Doc2 

e Doc3, não procurou conhecer o currículo do curso na época da graduação e que mudaria o 

currículo cursado, se fosse possível, com a inserção de mais prática, mais conteúdo sobre a 

área tributária e que hoje esse currículo já está mais alinhado, com isso, aplica esse desejo, 

atualmente, em sua atuação profissional. 

Docente Doc5 também menciona que não olhou o currículo do curso na época que 

ingressou na graduação, entrou sem saber o que era e que, se fosse possível, cursaria hoje 

novamente, pois, agora, entende a importância de cada uma das disciplinas, uma vez que, 

como não trabalhava na área, tinha a visão de fazer as disciplinas só para passar e que hoje 

entende a relevância de algumas disciplinas para atuação no mercado de trabalho. A Docente 

Doc6 relata que procurou conhecer o currículo do curso por curiosidade de saber o que se 

estudava em Ciências Contábeis e que hoje, somente hoje, compreende a importância das 

disciplinas teóricas, como sociologia e filosofia, e menciona que o fato de os professores não 

abordarem tais disciplinas de maneira voltada à contabilidade contribui para a postura de 

desvalorização das disciplinas de cunho teórico e filosófico. O Docente Doc7 não procurou 

conhecer o currículo do curso na época que entrou na graduação e que hoje mudaria apenas a 
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questão tecnológica que era precária na época e gostaria de ter tido mais a aplicação prática, a 

junção entre teoria e prática. 

Uma vez apresentado o fundamento da doxa da melhoria de vida pelo curso, que é a 

necessidade do agente em se adaptar às necessidades do mercado ou de clientes, para que 

ocorra sua melhoria de vida pelo aumento da empregabilidade ou do salário, e essa doxa reger 

a illusio da perpetuação ou melhoria social, torna-se possível a tomada de ações voltadas ao 

enfraquecimento da doxa, e, consequentemente, a passagem do mero discurso da formação 

integral de um cidadão crítico para ação. Vejam, era de se esperar, por parte dos docentes, 

atuais formadores, que alguma crítica fosse levantada em relação ao processo formativo que 

vivenciaram no passado, com sugestões de melhorias, o que, de fato, não ocorreu em seus 

relatos, que se voltaram à explanação das deficiências tecnológicas da época e à necessidade 

de inserção de mais prática. Afinal, o conhecimento prático real da técnica contábil constituía-

se como um capital simbólico acadêmico na época, e, atualmente, constitui-se como um 

capital cultural próprio do campo e sua posse está relacionada a sua posição no campo e às 

estratégias de melhoria dessa posição pelos agentes. 

Um ponto que merece destaque é o exposto pela Docente Doc6 em relação à 

irrelevância direcionada por ela às disciplinas de cunho teórico como: sociologia e filosofia 

em sua trajetória acadêmica, em razão de os docentes não abordarem tais disciplinas a partir 

da relação com a contabilidade. A fim de efetuar a discussão, retoma-se o explanado pelos 

Acadêmicos Ac2 e Ac7 sobre o professor de sociologia ter conseguido, por meio da 

metodologia de debates de temas atuais, prender a atenção da turma de tal forma que saíam da 

sala comentando sobre o que foi discutido em sala e, também, o explanado pelos discentes em 

relação ao seu desejo de que as disciplinas de cunho não relacionado diretamente à prática da 

contabilidade fossem optativas. 

Além disso, como forma de complementar a discussão, é digno de destaque que as 

notas de campo feitas durante a observação das disciplinas de Psicologia Organizacional, no 

quinto ano do curso, e de Economia, no segundo ano do curso, apresentam que a abordagem 

dos professores não são direcionadas à aplicação do conteúdo na área contábil ou no cotidiano 

dos acadêmicos, e abordam, claramente, a área de formação do professor que leciona, pois as 

características das aulas representam um direcionamento a futuros psicólogos ou futuros 

economistas. Neste ponto, cabe enfatizar sobre a abordagem utilizada pelo professor de 

sociologia que os acadêmicos do quinto ano e do segundo ano mencionaram como válidas 

para sua aprendizagem: o debate sobre assuntos polêmicos da atualidade que envolvem 

questões éticas e morais, por exemplo. Mesmo não se tratando de uma abordagem voltada à 
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área contábil, segundo relatos, a utilização desta metodologia possibilitou aos acadêmicos a 

reflexão e a formação de opinião sobre questões de cunho sociológico, e, consequentemente, 

o aumento ou aquisição de criticidade. 

 De posse dos relatos apresentados, eis que se apresenta mais uma possibilidade de o 

docente aumentar a sua AuP: a utilização de temas atuais e polêmicos nas aulas que prendem 

a atenção dos acadêmicos e que possibilitem sua participação, uma vez que, conforme já 

mencionado, os assuntos relacionados à prática contábil, desde que apresentados aos 

acadêmicos de maneira que reflita a organização e domínio sobre o assunto dos docentes, a 

estipulação de prazos e haja o acompanhamento da realização das atividades pelo docente, 

possibilitam a aquisição da AuP como capital simbólico do campo, em razão do habitus 

incorporado dos discentes. 

A Docente Doc6, em razão da doxa imanenente a sua atuação, defende que os assuntos 

das disciplinas teóricas deveriam ser abordados sob a ótica contábil, contudo, a abordagem de 

assuntos polêmicos e atuais, mesmo que não relacionados à contabilidade, também 

conseguem prender a atenção dos discentes e possibilitam o aumento da AuP do docente, ou a 

aquisição da AuP como capital simbólico,  aumentando o poder simbólico do docente em 

razão de esse capital estar relacionado à illusio do docente de deixar seu legado, fazer a 

diferença na vida dos discentes ou contribuir para sua melhoria de vida. 

Quando questionados sobre os desafios que, na visão dos docentes, os discentes irão 

enfrentar após a formação e o que diriam para que eles superem tais desafios, novamente, o 

discurso meritocrático faz-se presente nos relatos dos docentes e reafirma o que já foi 

explanado, sobre tal discurso integrar a doxa dos docentes, e, portanto, a lógica da prática dos 

destes na Universidade Partenon, seguem as respostas: 

A Docente Doc1 explica que o principal desafio dos discentes após a formação será a 

redução do valor dos honorários e, em razão disso, defende que a pergunta a ser feita pelos 

acadêmicos, futuros contadores, não deveria ser: como conseguir mais clientes? Mas sim 

quais serviços ele poderia ofertar para fazer com que seu cliente crie a necessidade daquele 

serviço? Ressalta, ainda, que, atualmente, os acadêmicos saem da universidade com uma 

visão moldada à replicação de modelos, à replicação das práticas dos escritórios da região, e 

que eles precisam inovar e pensar na oferta de serviços que aumentem a renda e diversifique 

receitas. Menciona que, desde o primeiro dia, tenta trabalhar com esse direcionamento aos 

alunos de que a contabilidade não se resume às atividades de atendimento ao fisco. O Docente 

Doc2 expõe que o maior desafio dos discentes será o de encontrar um emprego, pois, se eles 

não se preocuparem com sua formação, serão apenas mais um na multidão, uma vez que estes 
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almejam profissões que não exigem um diferencial por serem de cunho operacional e que 

sempre tenta alertar os acadêmicos a buscarem o seu diferencial, o destaque, e não querer ser 

mais um na multidão, pois isso, segundo ele, é mediocridade. 

A Docente Doc3 vê como principal desafio que os discentes irão enfrentar a questão 

da especialização, porque, como a graduação oferta uma visão geral de tudo, eles terão que 

buscar alguma área para se especializar, além da questão salarial que é um desafio na 

profissão, e pode ser melhorado somente se o acadêmico for proprietário de escritório e 

ressalta: “mas vai de cada um, ir atrás de melhores cargos e depois ir crescendo” (Doc3). Para 

superar os desafios elencados, a professora menciona que é essencial cursar uma pós-

graduação e, em relação ao salário, já tenta trabalhar desde agora com os acadêmicos, 

dizendo: “vocês podem ser um aluno sete, mas podem ser um aluno dez [...] aquela pessoa 

que [...] sabe responder, consegue resolver [...] tem mais probabilidade de ter melhores 

funções, melhores salários” (Doc3) e complementa que depende, portanto, de cada um. 

O Docente Doc4 expõe que os acadêmicos enfrentarão desafios de cunho ético, e 

relacionados à necessidade de transformar a contabilidade em algo mais acessível, mais usual 

e que diria a eles para refletirem sobre tudo o que aprenderam e como a contabilidade poderia 

ajudar mais as pessoas e o que poderiam fazer para isso. A Docente Doc5 relata que um dos 

primeiros desafios que os discentes enfretarão após sua formação consiste em ter um 

diferencial, ser o melhor dentre tantos que estarão se formando ou já estão formados na área e 

que, embora tenha o desejo de que todos se destaquem, explicita que: “no fundo você sabe 

que isso não vai ser possível, vai ser para alguns, aqueles que realmente se dedicarem mais” 

(Doc5) e que tenta trabalhar com os acadêmicos no sentido de incentivar sempre que estudem 

que façam mais do que o solicitado, que não se contentem com o básico, que lutem sempre e 

não desistam nunca de lutar. 

A Docente Doc6 principia sua explanação sobre os desafios que os acadêmicos irão 

enfrentar após a formação mencionando que algo que sempre incentiva e recomenda é que já 

entrem na área no segundo ou terceiro ano da faculdade, porque, depois de formado, isso se 

torna mais difícil, já que o acadêmico não tem experiência. Ademais, depois de formado, 

talvez, esteja menos disposto a ganhar menos, porque o desafio de entrar no mercado de 

trabalho aumenta depois de formado, relata, ainda, que orienta os acadêmicos a nunca 

pararem de estudar, a seguirem com uma pós-graduação, já que todo o conhecimento é o que 

fará a diferença. O Docente Doc7 expõe que, como o campo das Ciências Contábeis é muito 

amplo, e que o acadêmico sai plenamente capacitado para atuação profissional, o desafio é 

esse: não menosprezar aquilo que sabe e ter confiança nele e naquilo que aprendeu, e também 
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demonstrar o quanto sabe, por isso, a necessidade de autoconfiança também é 

importantíssima. E diria para os seus alunos: “saiam e vão em busca do seu espaço no 

mercado, porque vocês vão conseguir e a existência de dúvida, na hora da execução de 

determinada atividade ou profissão faz parte desse processo” (Doc7). 

Enquanto a doxa meritocrática conduzir a ação docente, as relações de poder 

existentes nos moldes apresentados, do sistema educacional como instância de seleção, serão 

perpetuamente reproduzidas, pois essa é a naturalização necessária para que ocorra o 

privilégio dos privilegiados e a eliminação dos já eliminados justamente por desconsiderar a 

diferença cultural dos discentes, como explanado por Bourdieu e Passeron (2014): 

 

Numa sociedade em que a obtenção dos privilégios sociais depende cada vez mais 

estritamente da posse de títulos escolares, a Escola tem apenas por função assegurar a 

sucessão discreta a direitos de burguesia que não poderiam mais se transmitir de uma maneira 

direta e declarada. Instrumento privilegiado da sociodiceia burguesa que confere aos 

privilegiados o privilégio supremo de não aparecer como privilegiados, ela consegue tanto 

mais facilmente convencer os deserdados que eles devem seu destino escolar e social à sua 

ausência de dons ou de méritos quanto em matéria de cultura a absoluta privação de posse 

exclui a consciência da privação de posse [...] observam-se universidades que, assumindo-se 

de modo quase explícito como um caso particular do sistema das instituições de polícia 

simbólica, se dotariam de toda a instrumentação institucional (testes, sistemas de orientações e 

de opções que constituem uma universidade sutilmente hierarquizada sob as aparências da 

diversidade) e de pessoal especializado (psicólogos, psiquiatras, conselheiros em orientação, 

psicanalistas) que permitem a manipulação discreta e sorridente daqueles que a instituição 

condena, exclui ou relega [...] ocultando os princípios de sua seleção, obtém a adesão a essa 

seleção e os princípios que a fundamentam [itálico nosso] (Bourdieu & Passeron, 2014, p. 

251). 

 

A doxa da meritocracia ganhou força quando o jogo social passou a privilegiar a posse 

de títulos escolares e a escola, como mecanismo de reprodução das desigualdades sociais, 

oculta os princípios de seleção e obtém a adesão a essa seleção por meio do convencimento 

dos deserdados que eles devem seu destino escolar e social a sua ausência de dons ou méritos. 

Vejam, em razão de o sistema escolar possuir uma estrutura objetiva que dissimula suas reais 

intenções e os docentes terem um habitus moldado a essas estruturas é que contribui para sua 

perpetuação, e sendo os docentes detentores do direito de Violência Simbólica, dada sua AuP 

na AP, eles se tornam porta-vozes ou um instrumento institucional que manipulam 

discretamente aqueles que a instituição condena, exclui ou relega. 

A partir da apresentação do fundamento desta doxa, são possíveis ações que a 

enfraqueçam, uma vez que os discursos dos docentes, conforme observado nos relatos, 

atualmente apenas fortalecem a doxa meritocrática e legitimam a função da universidade 

como instância de seleção. Por exemplo, a Docente Doc1 explica que os acadêmicos saem da 
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universidade com uma visão moldada à replicação de modelos e das práticas dos escritórios 

da região e que eles precisam inovar... Como inovar se a criticidade da prática executada não 

é estimulada? Como inovar se as estruturas objetivas oferecem os moldes para o futuro de um 

profissional executor e não questionador? Como ser um agente diferente do que a 

universidade reproduz se as práticas dos docentes geram ações robotizadas e acríticas, pois 

assim também foram moldados? Vejam que os desafios que são elencados pelos docentes 

caracterizam o profissional executor sem criatividade e sem criticidade, reafirmando a doxa já 

mencionada da formação do contador para o operacional, para o escritório... o que fortalece a 

doxa meritocrática que reproduz as desigualdades escolares e sociais. 

O que se vê é uma grande dissonância entre discurso e prática, pois quesitos como 

inovação, criticidade, criatividade e autoconfiança poderiam ser valores discutidos na 

universidade com vistas à preparação não para adequação às necessidades dos clientes ou do 

mercado, mas que preparasse esse cidadão para a vida... mas, como vencer essa doxa 

arraigada ao habitus dos docentes e inculcados aos discentes? Principia-se com a apresentação 

do fundamento dessa doxa, o que se faz aqui por meio de tais reflexões e que, ao ser 

questionada e enfraquecida, possibilita a geração de novas estruturas estruturantes e de um 

novo habitus. 

Em suma, as questões do Bloco 3 do roteiro de entrevistas servem como chancela das 

discussões anteriormente apresentadas sobre o habitus, doxa e illusio dos docentes, tendo 

como elemento inovador a apresentação da hexis corporal dos docentes e discentes e, para que 

se faça o fechamento das discussões para posterior apresentação da síntese dos achados dos 

Blocos 3 e 4, que almejaram identificar e discutir sobre as relações de poder no campo de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon, as Figuras 48, 49 e 50 apresentam os principais 

achados em relação ao habitus, hexis, doxa e illusio dos discentes: 
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Figura 48 – Discentes: Habitus, Hexis, Doxa e Illusio: (Parte I) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 49 – Discentes: Habitus, Hexis, Doxa e Illusio: (Parte II) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 50 – Discentes: Habitus, Hexis, Doxa e Illusio: (Parte III) 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

Objetivando compreender o habitus, doxa e illusio dos discentes, solicitou-se que os 

entrevistados fizessem uma breve descrição sobre o perfil dos colegas da sua sala, e obteve-se 

as seguintes respostas: 

O Acadêmico Ac1 relata que os acadêmicos que sentam na parte da frente da sala têm 

um maior interesse na matéria e uma outra parte talvez não demonstre tanto interesse assim, 

talvez pela falta de tempo de efetuar a leitura prévia dos materiais. A Acadêmica Ac2 relata 

que há colegas que são focados e conseguem prestar mais atenção, e outros que, por qualquer 

motivo, distraem-se “e vão para um mundo paralelo” (Ac2) e que depende dos dias ela está 

mais focada e tem dias que os problemas relacionados à vida pessoal dispersam sua atenção 

nas aulas. A Acadêmica Ac3 relata que seus colegas de sala são egoístas e focados somente 

em nota (o que, segundo ela, é natural dos acadêmicos), e que é frequente que os discentes, a 

maioria, ao tomarem decisões pelo grupo, desconsiderem aqueles colegas que fazem somente 

determinada disciplina, por exemplo, quando entrou para votação de quatro aulas da mesma 

disciplina em um mesmo dia da semana. 
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O Acadêmico Ac4 expõe que seus colegas de sala são, na maioria, jovens, todos 

trabalham e são bem reservados. O Acadêmico Ac5 explicita que a maioria daqueles que 

mantêm associação na universidade não gostam de contabilidade, contudo, não param com o 

curso, pois desistir atualmente, no quarto ano, não compensa. O Acadêmico Ac6 expõe que 

percebe claramente a diferença de um aluno do diurno para o aluno do noturno. Segundo ele, 

o aluno do noturno tem perfil passivo e vai se formar para trabalhar como chão de fábrica, 

porque, uma vez a contabilidade tendo esse perfil de formar mão de obra para o mercado de 

trabalho, impossibilita a transformação desse mercado de trabalho, e a maioria, senão todos, 

sairá da universidade unicamente com esse desejo de servir o mercado e não de transformá-lo. 

O Acadêmico Ac6 menciona que isso não é bom para a profissão, não é bom para a 

sociedade, não é bom para a universidade, tampouco para o mercado de trabalho, e que já 

escolheu seguir a carreira pública por ser um espaço mais democrático. 

O Acadêmico Ac7 relata que a turma é subdividida em grupos de amigos, e que esses 

grupos não interagem, e que a preocupação dos acadêmicos é muito mais com a nota do que 

com o aprendizado ou com a formação acadêmica. A Acadêmica Ac8 descreve que grande 

parte dos colegas, assim como ela, caíram de paraquedas no curso, mas que se identificaram e 

gostam do que trabalham e que só uma minoria almeja abrir escritório e deseja, de fato, fazer 

o curso. A Acadêmica Ac9 descreve que seus colegas são, na maioria, inteligentes, mas não 

são dedicados para graduação e acredita que essa falta de dedicação deles se dá em razão de 

não ter algo novo, uma vez que a universidade tem foco voltado à pesquisa e, 

consequentemente, o aprendizado da contabilidade se dê na prática em um escritório. 

Dos relatos dos discentes destacam-se alguns pontos em relação ao habitus que vai 

sendo moldado nos discentes com o passar dos anos na universidade: os discentes do segundo 

ano, que é uma série inicial, enfatizam que o perfil dos colegas resume-se segundo o 

Acadêmico Ac1, aos que têm mais e menos interesse, e justifica essa ausência de interesse dos 

colegas por não conseguirem efetuar as leituras prévias (uma vez que fica implícito em seu 

discurso que esses acadêmicos são os que trabalham, e por isso não têm tempo de fazer as 

leituras para as aulas). A Acadêmica Ac2 destaca que tem colegas que, por qualquer motivo, 

distraem-se e “vão para um mundo pararelo” durante as aulas e que problemas da vida pessoal 

interferem no cotidiano da universidade. Já os acadêmicos de séries finais, como quarto e 

quinto ano, em uma postura extremamente negativa, enfatizam que os colegas pensam 

somente em nota e são egoístas (Ac3 e Ac7); buscam se associar com aqueles que também 

não gostam de contabilidade, mas a essa altura é inviável a desistência do curso (Ac5); que a 

contabilidade forma o acadêmico para servir o mercado e não para transformá-lo (Ac6); que 
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apenas uma minoria desejava fazer o curso, os demais caíram de paraquedas e não têm 

interesse em abrir escritório (Ac8); e que o aprendizado da prática real da técnica contábil se 

dá unicamente no escritório (Ac9). 

Os três pontos que serão objetos dessa discussão são: o fato de os acadêmicos 

pensarem em nota e não na formação, uma vez que o domínio da crença de que a 

contabilidade real, propriamente dita, é aprendida somente em escritórios; a formação dos 

discentes para servir ao mercado e não para transformá-lo; e, por fim, a associação com 

aqueles que não gostam de contabilidade, mas que não desistem dos estudos em razão de ser 

inviável nesta altura do curso. 

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que quanto mais na reta final do curso, mais 

negativa é a postura dos acadêmicos, pois, enquanto os acadêmicos das séries iniciais 

descrevem colegas que se distraem facilmente ou não têm interesse nas aulas, possivelmente 

em razão de não terem tempo para efetuar as leituras prévias, os acadêmicos do quarto e 

quinto ano enfatizam a busca estrita por notas, uma vez que a contabilidade se aprende, de 

fato, em escritórios, o que reflete uma estrutura objetiva voltada para a formação do 

profissional executor e que esteja preparado para servir o mercado e não transformá-lo. Ainda 

não é de se estranhar que aqueles que não gostam do curso busquem associação com agentes 

que também não gostam, uma vez seu habitus estar em dessintonia com o campo, como o 

relatado pelo Acadêmico Ac5. 

O que se observa é que, com o passar dos anos, a postura negativa dos discentes vai 

sendo cristalizada e a posse desses achados possibilita uma reflexão sobre os motivos que 

possivelmente levam os acadêmicos à adoção dessa postura negativa aliada a práticas, como 

as já discutidas, sobre a realização de jogos de computador e visitação em sites de compras 

durante as aulas e o total desleixo com o que está sendo abordado pelo professor. Fica nítido 

que, até o segundo ano do curso, os discentes permanecem na expectativa de adentrar a área 

para conciliar o que se aprende na universidade com a realidade contábil, por isso, ainda 

mencionam sobre aspectos da vida pessoal que interferem no cotidiano da universidade, 

embora, como mencionado pelo Acadêmico Ac1, já ocorra indícios do desinteresse intrínseco 

dos acadêmicos pelas aulas a partir da sua entrada no mercado de trabalho.  

Quando os acadêmicos começam a se dar conta das diferenças existentes entre o que a 

universidade ensina e o que o mercado de trabalho exige, suas estratégias voltam-se à 

aquisição do conhecimento prático no mercado, levando-os a ações voltadas a secundarizar os 

ensinos universitários em sala, e, portanto, estes ensinamentos passam a ser unicamente a 

porta de entrada para a profissão. Eis o motivo pelo qual as disciplinas práticas são tidas como 



352 

 

 

mais valorizadas pelos discentes, uma vez que a concepção errônea de que a prática se 

aprende no escritório ou no mercado se faça presente, as estratégias dos agentes voltam-se 

para uma formação que atenda e sirva o que o mercado necessita, levando-os à postura e 

ações que reflitam essa crença, como: o desleixo pelas aulas e a realização de jogos em sala, a 

indisciplina, as conversas paralelas e, como mencionado pelos Acadêmicos Ac3 e Ac7, a 

busca única de notas e não do aprendizado propriamente dito. 

Ressalte-se que não se objetiva com essa explanação que o foco seja voltado às 

diferenças entre o que o mercado de trabalho exige e o que a universidade oferece, mas 

objetiva a revelação desse mecanismo de reprodução que vai moldando o habitus dos 

discentes com o passar dos anos na universidade na cristalização de uma postura negativa. 

Ora, uma vez a doxa da melhoria de vida estar relacionada à illusio de melhoria (inclusão) ou 

perpetuação da posição social do agente, e sendo a prática real da técnica contábil um capital 

simbólico dos discentes dado o prestígio intrínseco à sua posse, era de se esperar que a lógica 

da sua prática fosse direcionada a ações voltadas à aquisição desse capital, uma vez que essa 

aquisição pode melhorar as chances do alcance da illusio dos acadêmicos... acaso não é a 

illusio dos docentes em deixar o legado, fazer a diferença na vida dos acadêmicos que move 

sua vontade de jogar e permanecer nesse jogo?  

É esse acordo tácito que move os agentes nesse jogo social, e uma vez sendo revelado 

esse mecanismo de reprodução dos discentes na geração desse habitus de uma postura 

negativa, é possível que sejam feitos questionamentos e reflexões voltados ao 

enfraquecimento desta doxa, para que a posse do título escolar (o diploma) não seja apenas a 

aquisição do direito de execução da profissão, mas o caminho para questionamentos das 

práticas e ideais que regem essa profissão, que, por sua vez, envolvem a formação integral e 

crítica do acadêmico. 

Tão forte são os indicativos para a realização da afirmação apresentada que, conforme 

apresentado pelo Acadêmico Ac5, sua associação social passa a ser com colegas que 

apresentam a mesma crença da descrença na profissão, mas que pretendem ir até o fim no 

curso, unicamente por não valer a pena desistir dele em sua reta final. Vejam que a descrença 

na profissão do Acadêmico Ac5 deu-se após sua inserção no mercado de trabalho e a 

consequente concepção errônea de que é no escritório que se aprende a prática real da técnica 

contábil, uma vez que a realidade apresentada não ser condizente com seu objetivo de 

melhoria de vida e inserção social, a sua disposição para ação é voltada à autoeliminação da 

faculdade ou do mercado de trabalho. E o aspecto que o impede de desistir do curso, ao se 

analisar as estruturas subjetivas e objetivas, continua sendo a illusio da melhoria (inclusão) ou 
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perpetuação social pela posse do diploma, já que, como comentado, o curso já possibilitou 

certa melhoria de vida ao acadêmico que antes realizava atividades braçais e desqualificadas. 

É digno de nota que é a origem social dos acadêmicos que define esse destino escolar 

padrão. Essa concepção errônea de que se aprende a técnica real da contabilidade no escritório 

integra a doxa daquela formação profissional voltada para o escritório, para o operacional, 

para o chão de fábrica, levando-os a ações que contemplem o mantimento desta doxa como o 

desleixo pelas atividades universitárias e a supervalorização das atividades profissionais. Ao 

se adquirir consciência desses mecanismos amalgamados às relações de poder na 

universidade, tal instituição, como instância formadora, passa a ser a principal responsável 

para transformação dessa realidade. E os docentes, neste processo, constituem-se como porta-

vozes ou instrumentos institucionais, denotando uma relevância ainda maior para o 

fortalecimento das CPA’s institucionais na formação continuada desses agentes. 

Por fim, ressalta-se que, enquanto a doxa da formação do contador para servir o 

mercado e não transformá-lo, fazer parte do ideário e ação docente,  a ação empreendedora 

dos discentes está restrita aos acadêmicos automaticamente selecionados pelo sistema: 

aqueles abastados de um maior volume de capital global e principalmente cultural... o que 

justifica a baixa adesão a atividades empreendedoras dos acadêmicos de Ciências Contábeis, 

realidade esta que é reproduzida continuamente, graças à doxa meritocrática que integra a 

ação docente. Essa crença que move a ação docente os impede de buscar compreender as 

desigualdades culturais dos discentes, que, por sua vez, vivenciam uma realidade absoluta da 

privação de posses e têm seu aprendizado dificultado pelas preocupações e problemas 

pessoais, dissimulados pela realidade do gasto econômico manifesto que contribuem para 

mortalidade escolar e que favorecem a autoeliminação desses agentes que têm sua origem 

social em classes desfavorecidas. 

Objetivando fornecer mais argumentos que chancelam a explanação efetuada sobre a 

doxa da formação voltada para o mercado perpetuar na formação dos contadores e a doxa 

meritocrática estar inculcada na trajetória e habitus dos discentes, já que esta integra a lógica 

da ação dos docentes, tomou-se a liberdade de apresentar as respostas dos acadêmicos quando 

questionados sobre os desafios que irão enfrentar após a formação e como pretendem superar 

tais desafios, eis as respostas: 

O Acadêmico Ac1 acredita que o peso da responsabilidade será o maior desafio, pois, 

uma vez sendo formado na Universidade Partenon, logicamente os empresários tenderão a 

acreditar que ele tem um padrão mais elevado, o que está relacionado ao prestígio da 

universidade, e pretende superar esses desafios com comprometimento, atualização constante 
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e interesse, também demonstrando o que tem, o que sabe. A Acadêmica Ac2 comenta que os 

principais desafios que irá enfrentar são as mudanças e, em sua explanação, utiliza-se do 

discurso que, em outro momento da entrevista, relata ter ouvido de uma docente: “está tudo se 

modernizando, e tudo virando máquina e está tudo sendo substituído e os contadores terão 

que dar um jeito nisso” (Ac2). Explica, ainda, que pretende superar esses desafios se 

especializando em alguma área. 

A Acadêmica Ac3 acredita que conseguir um bom emprego será o maior desafio que 

enfrentará após formada, pois os escritórios de contabilidade não remuneram bem, então, 

pensou em trabalhar ajudando o pai na empresa da família, ou ainda trabalhar com grandes 

empresas, mas que entende que o nível de dificuldade para entrar em empresas de grande 

porte é elevado, então, mudou o foco para seguimento de uma carreira docente. Diz que 

pretende superar esse desafio tendo um diferencial, que vá além do diferencial de ter o nome 

da Universidade Partenon no currículo, como, por exemplo, o intercâmbio em empresas 

juniores de outros países que ajudaria também na aquisição de mais experiência. O 

Acadêmico Ac4 acredita que terá dificuldades na área de contabilidade tributária, e que 

pretende superar esse desafio estudando muito, errando e acertando. 

O acadêmico Ac5 relata que, como em boa parte da graduação levou as disciplinas de 

forma desleixada, talvez isso possa fazer algum tipo de falta futuramente, mas que pretende 

superar isso fazendo cursos, embora ressalte que na área não pretende atuar. O Acadêmico 

Ac6 menciona que o principal desafio vai ser superar a distância entre a prática e o estudo da 

contabilidade, pois algumas disciplinas esbarram na prática como ela efetivamente é feita, e 

que, quando o acadêmico passa a atuar profissionalmente, essa distância diminui, foi como 

ocorreu com ele, que aprendeu muito da contabilidade trabalhando na prática, pois, dentro 

do escritório, há certo conforto e possibilidade de esclarecer dúvidas, e esse processo de 

aprendizado fornece segurança para uma atuação autônoma. O Acadêmico Ac7 acredita que 

os desafios serão de cunho técnico, como ter que executar um cálculo que nunca fez, uma 

apuração de resultado ou lançamento que nunca fez ou nunca viu e como tudo tem prazo tem 

que resolver e saber onde procurar e que não faz a mínima ideia sobre como superar isso, 

talvez procurando alguém que entenda.  

A Acadêmica Ac8 acredita que o seu principal desafio após a formação será o de se 

colocar no mercado de trabalho de maneira mais estável e que pretende superar esses desafios 

sempre buscando maior atualização, especificamente na área que pretende atuar já que a 

contabilidade é uma área muito ampla. A Acadêmica Ac9 acredita que, como trabalhou 

pouquíssimo tempo na área, o maior desafio será a falta de experiência, que trabalhar na área 
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durante o curso é muito importante e defende: “você aprende mais lá [...] isso conta muito” 

(Ac9) e relata que não sabe como pretende superar esses desafios, uma vez que não pretende 

atuar na área. 

Por meio dos relatos, observa-se que os Acadêmicos Ac1, Ac3 e Ac4 explanam ações 

voltadas ao que se espera do agente vítima da violência simbólica pelo agente porta-voz do 

discurso da meritocracia (o docente), como a apresentação de comprometimento e interesse, 

estudar muito para aprender e a busca por um diferencial. Os Acadêmicos Ac2, Ac6, Ac7, 

Ac8 e Ac9, por sua vez, explicitam em seus discursos a doxa da formação para servir o 

mercado de trabalho, a partir da busca por especialização em determinada área e a 

necessidade desenfreada da obtenção da prática. Fica explícito, também, nos discursos dos 

agentes, a compreensão errônea que determina suas estratégias para ação voltadas à aquisição 

desse capital: a de que a contabilidade propriamente dita só se aprende em escritório, 

compreensão esta que  acaba por fortalecer a doxa da formação para o mercado, uma vez que, 

a partir do entendimento de que é no escritório que se aprende a prática real da técnica 

contábil, o seu habitus tende a agir de forma a justificar a ação, em razão da distância entre a 

teoria da contabilidade aprendida na universidade e a prática da contabilidade aprendida no 

mercado. 

Como um campo específico sempre está subordinado a uma metacampo de poder, 

cabe levantar os seguintes questionamentos reflexivos: a instituição detentora dos direitos de 

criação de exigibilidades fiscais e tributárias tem interesse na transformação da realidade 

vivenciada? Acaso tais instituições não são desejosas apenas da entrega das obrigações e 

pagamento dos impostos por meio da execução e seguimento da normatização pré-

determinada, sem que hajam questionamentos? Quem cria impostos no Brasil? Quem 

fiscaliza? Ou ainda: qual é o papel real do CFC que prega o discurso da valorização do 

profissional concomitante à ideologia de internacionalização mediante, estritamente ao 

seguimento de uma normatização base? Acaso ao se trazer à luz tal mecanismo de dominação, 

não seria possível a tão sonhada e almejada revolução tributária no Brasil? Qual seria o 

interesse dos dominantes dos metacampos de poder político e contábil neste feito? 

A inculcação do contador como profissional executor é tão forte e serve tanto aos 

interesses neoliberais que as questões tributárias, não raro, são resolvidas por advogados... por 

falar nisso, não são os advogados detentores do direito de atendimento sem agendamento na 

Receita Federal? E os contadores, por que não fazem jus a esse direito, mesmo sendo os 

principais executores das obrigações fiscais e tributárias? Estaria a doxa de servir o mercado, 

a qual o contador foi inserido desde tenra formação, cegando a visão dos contadores gestores 
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do órgão máximo da classe em relação a essa realidade? Ou seria de interesse do mercado o 

mantimento de meros executores braçais, para que as relações de poder que regem o sistema 

tributário brasileiro sejam perpetuamente reproduzidas em benefício dos dominantes? Até 

quando os contadores serão meros executores operacionais ou meros braçais de um sistema 

que abafa sua voz, dissimula seus reais interesses e fixa uma identidade desvalorizada que 

deve piamente representar? 

Tais questionamentos levam a enfatizar que essa doxa da formação para servir ao 

mercado de trabalho move os discentes, futuros contadores, para ações e estratégias voltadas 

principalmente à aquisição da prática real da técnica no escritório, e, consequentemente, ao 

desleixo das atividades universitárias, ações que apenas contribuem para o mantimento da 

ordem estabelecida, do status quo dominante na realidade da profissão contábil e da formação 

universitária. Por isso, defende-se veemente que, a partir da revelação desse mecanismo de 

reprodução, os fundamentos dessa doxa sejam questionados na CPA institucional nas 

universidades e passem a integrar os programas de formação continuada dos docentes de 

Ciências Contábeis, para que, ao se questionar os fundamentos dessa doxa, ocorra seu 

enfraquecimento e a minimização dos seus efeitos, até a geração de novas estruturas, 

estruturadas, e, consequentemente, novas estruturas estruturadas e estruturantes (habitus) 

voltados à formação crítica e integral dos acadêmicos... o que posibilitará a transformação da 

realidade profissional do contador... 

...Eis que se apresenta outro embate que vale a pena nos batermos para superação do 

neoliberalismo na formação do contador! Aspecto que será abordado em momento oportuno e 

com maior profundidade. 

Como forma de complementar as questões que podem auxiliar as reflexões e 

discussões de um programa de formação continuada a partir da CPA do curso, questionou-se 

aos discentes o que é um bom professor de contabilidade, e os acadêmicos apresentaram as 

seguintes características: 

Um bom professor de contabilidade, na opinião do acadêmico Ac1, é aquele que 

consegue simplificar o que é difícil e repassar o conteúdo de forma didática, conciliando a 

teoria e a prática. A Acadêmica Ac2 explica que um bom professor de contabilidade se 

importa se o aluno está aprendendo e se preocupa se o acadêmico está conseguindo entender 

suas explanações, dedicando-se ao máximo para que a aprendizagem ocorra. A Acadêmica 

Ac3 explica que um bom professor ama o que faz, uma vez que é nítido quando o professor 

ensina algo que não é do seu agrado. Um bom professor, segundo ela, faz você gostar da 

disciplina, deixa ela mais bonita para te apresentar e tem também bastante paciência. E que, 
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embora a Universidade Partenon tenha realmente muitos bons professores, alguns não são 

abertos aos alunos, não cativam o aluno, e não deixam clara a matéria que está sendo 

estudada. 

Sobre um bom professor de contabilidade, o Acadêmico Ac4 expõe que não somente o 

professor, mas também os profissionais de contabilidade, têm muita dificuldade em ter uma 

relação pessoal com as pessoas, e que a relação se torna mecânica. Além disso, menciona que 

talvez falte um pouco de didática aos professores, ou talvez falta de planejamento, não há uma 

sequência lógica, não há organização, e que isso, segundo ele, possa ocorrer em razão da 

dificuldade social dos professores “está no local errado acho que é isso” (Ac4), ou seja, não 

mencionou características de um bom professor, mas características que possivelmente um 

bom professor não teria, dada a crítica levantada. Um bom professor de contabilidade, na 

opinião do Acadêmico Ac5, conhece bastante a teoria, sabe das leis, também sabe como é a 

realidade no escritório na prática, e tem exemplos reais para dar sobre determinado assunto, 

por já ter vivenciado a realidade. 

O Acadêmico Ac6 explica que, se fosse professor e almejasse ser um bom professor 

da área, iria mostrar no quadro ou slide como é a contabilidade e, em seguida, traria um 

exemplo prático de uma possiblidade de ocorrer aquilo na realidade. Segundo ele, como a 

maioria dos alunos já trabalham na área, os acadêmicos iriam se identificar com sua exposição 

e incitaria o acadêmico a olhar a prática que ele já conhece, pela teoria. O Acadêmico Ac7 

explica que o bom professor domina o conteúdo, distribui a dificuldade dele de forma 

gradativa, preocupa-se com o aprendizado de todos os alunos e, em relação a todo o conteúdo, 

não desperdiça tempo em sala de aula e tem boas técnicas de comunicação, importa-se se o 

aluno está prestando atenção, e que, embora seja uma universidade, essa autonomia dada aos 

alunos acaba atrapalhando. 

Para Acadêmica Ac8, um bom professor precisa conhecer da prática contábil e estar 

atualizado nela e se preocupar em passar o conhecimento para o aluno. A Acadêmica Ac9 

defende que um bom professor de contabilidade é dedicado a ensinar os alunos, a dominar o 

conteúdo e tem uma boa metodologia que abrange isso, como, por exemplo, a explicação da 

teoria e dos conceitos e a aplicação prática de exercícios. 

O professor que simplifica o que é difícil, tem didática e concilia a teoria e prática 

(Ac1, Ac5, Ac6, Ac8 e Ac9), e se importa se o acadêmico está aprendendo (Ac2 e Ac7), 

compreende o conteúdo a ponto de deixar a disciplina mais bonita para o aluno (Ac3) e a 

distribui de maneira gradativa de acordo com o nível de dificuldade (Ac7) são tidos como 

bons professores de contabilidade pelos acadêmicos de Ciências Contábeis da Universidade 
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Partenon. Cabe mencionar que o Acadêmico Ac4 relaciona as características de um bom 

professor não teria, remetendo à sua realidade cotidiana na universidade, como a falta de 

habilidades de relação pessoal e uma relação mecânica e que a falta de organização e 

planejamento lógico das disciplinas, características que, segundo ele, são de alguns, senão da 

maioria dos docentes da instituição. A Acadêmica Ac3, por sua vez, e em razão de sua 

estratégia estar voltada para atuação como docente na área, e consequentemente estar 

moldando seu habitus a tais inculcações, apresenta em seu relato um discurso semelhante ao 

dos docentes do curso como quando explana: “ama o que faz, faz o aluno gostar da disciplina, 

deixa ela mais bonita [...] para o aluno” (Ac3). 

Novamente se apresenta o domínio das questões práticas aparece como sendo uma das 

características de um bom professor, corroborando o já exposto sobre sua posse constituir um 

capital cultural próprio do campo, inclusive em relação à necessidade que os acadêmicos 

apresentam de o professor fazer a ligação entre teoria e prática durante as aulas para que o seu 

aprendizado melhore. Esse achado pode auxiliar os docentes no aumento da possibilidade da 

transformação de sua informação em formação, por legitimar a AP do docente que farão os 

acadêmicos ouvirem (no sentido de compreender) e escutarem (no sentido de prestar atenção, 

conceder crédito), o que está sendo explanado pelo professor durante as aulas, possibilitando 

que a sua suposta AuP seja legitimada, ou até mesmo alcançada como capital simbólico. 

As características elencadas pelos discentes relacionam-se ao seu habitus de 

necessidade de que os docentes os percebam, ou seja, do interesse altruísta do professor com 

uma certa rigidez própria da AuP, por isso mencionam sobre a necessidade de o professor 

preocupar-se com o aprendizado dele, apresentar a disciplina de maneira coerente e lógica, 

passar o conhecimento para o aluno de maneira que reflita um bom planejamento e uma boa 

organização, também boa didática, que são aspectos de ações esperadas por docentes bons que 

têm interesse altruísta por seus discípulos ou aprendentes e, portanto, por integrarem o ideário 

dos discentes, são tidos como elementos chave para os docentes que almejam aumentar sua 

AuP ou obtê-la como forma de capital simbólico. 

De posse das características de um bom professor, os acadêmicos foram estimulados a 

elencarem quais são as habilidades e competências necessárias que um profissional da área 

contábil deve ter para atuação, e obteve-se as seguintes respostas: 

O Acadêmico Ac1 defende que um profissional da área contábil deve ter foco e 

atenção, inclusive aos detalhes, ter organização, comprometimento e atualização constante, 

também ter liderança (embora seja elencada como uma característica de menor relevância) e 

boa relação interpessoal. A Acadêmica Ac2 expõe que um profissional da área contábil deve 



359 

 

 

ter atenção e foco no que está fazendo, ter bastante concentração, ter comprometimento e 

responsabilidade com o trabalho executado. Tem que ter conhecimento da legislação, 

conhecimento aprofundado nas demonstrações contábeis e ter paciência, além de saber de 

áreas correlatas como a de Recursos Humanos e ressalta que não observou os professores 

trabalharem com esse tipo de desenvolvimento em sala.  

Para a Acadêmica Ac3, um bom profissional da contabilidade não se resume ao mero 

lançador de notas, pois tem que entender das demonstrações contábeis, tem que ter domínio 

da legislação da área, ser paciente, enfim, segundo ela, o contador é como um professor que 

tem que ter paciência, entender do assunto para sentar, mostrar e explicar, por isso precisa ter 

domínio da técnica. A Acadêmica Ac3 é categórica em dizer que os professores trabalham em 

sala com o desenvolvimento dessas habilidades e competências e que, caso não consiga fazer 

a análise de alguma demonstração, será por responsabilidade dela, embora tenha se mostrado 

desejosa de maior aplicação prática durante o andamento da disciplina.  

O Acadêmico Ac4 explicita que, por mais estudioso que um acadêmico seja, o que 

vale no mercado de trabalho é a experiência, e um dos desafios da profissão é romper a 

barreira existente de ser contador só de registro para ser um contador que possa ajudar na 

administração da empresa. Isso, então, deveria ser um requisito mínimo em termos de 

habilidades de um contador, e também entender minimamente do funcionamento de uma 

empresa e que os professores não trabalham esse tipo de desenvolvimento durante o curso, 

pois o acadêmico “entra travado e sai travado” (Ac4).  O Acadêmico Ac5 reitera que o 

profissional da área contábil deve ter concentração, tem que gostar de ler e de se manter 

atualizado e que os professores do curso geralmente não trabalham com o desenvolvimento 

dessas habilidades, pois focam na teoria, mostram o que foi e não dão exemplo prático sobre o 

funcionamento, nem destacam que as coisas mudaram. O curso, segundo ele, também não 

ensina o acadêmico a calcular os honorários, de forma que o escritório consiga se manter. 

O Acadêmico Ac6 defende que um profissional da área contábil deve ser responsável, 

sigiloso, ético, tanto na atuação quanto no seguimento da regulamentação e das leis, e que 

esse é o ponto fundamental que manterá a contabilidade respeitada no futuro, a questão ética, 

uma vez que sua postura deveria ser, segundo defende: “a regra é essa, a lei é essa”, sem “mas 

se” isso fortalece a profissão e o profissional deve ser firme nesse ponto. Além disso, o 

profissional da área deve conhecer de administração, de gestão, tem que entender o 

funcionamento de uma empresa, uma vez que a profissão contábil está reformulando-se. 

Ressalta, porém, que essas disciplinas como administração e economia são desprezadas pelos 

alunos como disciplinas secundárias, o que ao seu ver não é aceitável. O Acadêmico Ac7 
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ressalta que o profissional contábil, no mínimo, deve dominar as técnicas contábeis de registro 

de patrimônios, deve saber pontos essenciais da legislação, deve saber trabalhar em equipe, 

saber lidar com pressão, no caso de um profissional de alto nível, contudo, se for um mero 

lançador de notas, ai precisa ter rapidez. Ressalta que as questões técnicas os professores 

trabalham em sala de aula, mas que as competências necessárias a um profissional de alto 

nível não.  

A Acadêmica AC8 menciona que um profissional da área contábil precisa ter 

conhecimento em várias áreas e ter muita paciência, porque a profissão é estressante, também 

saber trabalhar com pessoas. E ressalta que os professores, na medida do possível, explicam 

que o profissional deve ter esse conhecimento mais amplo e formam grupos heterogêneos 

(que por sinal odeia) na tentativa de ensinar a trabalhar com pessoas, mas, segundo ela, o 

curso deveria ensinar como os futuros contadores poderiam vender seus serviços e a sua 

imagem, ter uma publicidade maior. A Acadêmica Ac9 expõe que o profissional contábil tem 

que ter dedicação e ser um bom pesquisador de leis, também ter muita responsabilidade, ser 

dinâmico e ter uma visão mais gerencial. A acadêmica explica que os professores trabalham 

essas habilidades ou competências em abordagens que, às vezes, não existe uma resposta 

certa, que depende do caso. 

Foco, atenção, organização, concentração, comprometimento, responsabilidade, 

paciência, gosto pela leitura e pesquisa, ética, dinamismo, conhecimento das técnicas e 

demonstrações contábeis, conhecimento das leis, atualização constante e bom relacionamento 

interpessoal são características elencadas pelos discentes como as habilidades ou 

competências necessárias que um profissional contábil deve ter para atuação. E os 

Acadêmicos Ac3, Ac4 e Ac9 defendem a necessidade que o profissional contábil tenha visão 

voltada ao gerenciamento e não à execução, além disso, os Acadêmicos Ac5 e Ac8 ressaltam 

sobre a necessidade de o curso ensinar os contadores a venderem seus serviços e como 

calcular os honorários de maneira que seja possível o mantimento de um escritório no 

mercado. 

O que se observa é que as habilidades ou competências explicitadas pelos discentes 

como necessárias para um profissional da área sempre remetem às atividades do escritório em 

razão em seu habitus reger a doxa da preparação para as atividades profissionais em 

escritórios contábeis. Mesmo os Acadêmicos Ac3, Ac4 e Ac9 que defedem a necessidade de 

uma maior visão de cunho gerencial pelos contadores, em algum momento do seu discurso 

elencam uma característica necessária ao profissional executor como ter que entender das 

demonstrações contábeis, legislação e principalmente técnica (elencado pela Acadêmica Ac3), 
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o fato de mencionar que no mercado o que vale mesmo é a experiência e não o conhecimento 

teórico dos estudos (elencado pelo Acadêmico Ac4) ou ainda ser bom pesquisador de leis, ter 

responsabilidade e dedicação (mencionado pela Acadêmica Ac9). 

É digno de nota que, com exceção da Acadêmica Ac3, que defende que os professores 

trabalham o desenvolvimento das demonstrações contábeis, o domínio das técnicas, da 

legislação, ser paciente e que caso não consiga efetuar a análise de alguma demonstração, 

será por responsabilidade dela, os demais acadêmicos mencionam que os professores não 

trabalham com o desenvolvimento dessas habilidades ou competências em sala, quando 

muito, formam grupos heterogêneos para o desenvolvimento de trabalhos ou não superam a 

visão da técnica, ainda explicitam sobre o desejo de questões voltadas ao empreendedorismo e 

ao marketing no curso. O que justifica a posição da Acadêmica Ac3 em seu discurso é a 

inculcação do habitus professoral presente em sua trajetória, que determina uma lógica da 

prática movida pela doxa meritocrática dos docentes, por isso defende categoricamente que os 

professores trabalham com o desenvolvimento das habilidades e competências mencionadas 

em sala e que é sua, e somente sua, responsabilidade, caso não consiga efetuar a análise de um 

demonstrativo contábil, por exemplo.  

A Acadêmica Ac3 é a detentora de um maior volume de capital global durante toda 

sua trajetória de vida, e tendo a universidade a função de assegurar o privilégio dos 

privilegiados, este é seu privilégio supremo: o de não aparecer como privilegiada, o que 

justifica seu discurso em defesa dos docentes e da autorresponsabilização como forma de 

dissimular um privilégio: a sua diferenciação já obtida. Vejam, esta acadêmica sempre teve 

maior posse do capital cultural desejado pelo sistema escolar e sempre foi a mais abastada de 

capitais sociais, culturais e econômicos. O discurso desta agente é diferente daquele emitido 

para execução de uma ação que é esperada pelo detentor do discurso da meritocracia, como o 

comprometimento, o estudar mais, a dedicação... seu discurso apresenta o fato de não 

conseguir analisar como um fato possível, uma consequência, em razão da doxa meritocrática 

tão arraigada em seu habitus, que já a direciona para ações próprias de um docente que é 

detentor do direito de violência simbólica.   

Interessante notar que os discentes mencionaram habilidades e competências que são 

semelhantes àquelas elencadas pelos docentes, possibilitando a afirmativa de que estes agem 

como porta-vozes que manipulam e inculcam a identidade profissional dos discentes. 

Ressalte-se, porém, que, nesse sentido, os próprios docentes também são vítimas de violência 

simbólica no que tange à determinação da identidade profissional dos contadores, violência 
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essa advinda do metacampo de poder político, conforme será discutido adiante no tópico 

sobre identidade profissional. 

Fica nítida a influência que os docentes detêm sobre os discursos dos discentes e que 

refletem uma inculcação bem-sucedida no campo, sobre quais habilidades e competências um 

contador deve ter, inculcação esta que molda o habitus dos discentes em relação à sua futura 

atuação profissional e que contribuem para o mantimento do status quo. Além disso, os 

achados corroboram os aspectos anteriormente discutidos sobre a doxa vigente da formação 

para servir o mercado (e não questionar os seus fundamentos), sobre a crença de que é no 

mercado que se obtêm o conhecimento valorizado pelo mercado, e não na universidade. Um 

ponto que merece destaque e pode ser considerado um novo achado refere-se ao desejo dos 

discentes em questões voltadas ao marketing e à venda de serviços, mesmo que, em sua fala 

esteja explícito o desejo de mais um conhecimento para uma atuação voltada estritamente a 

escritórios contábeis. 

Buscando conhecer os objetivos dos discentes sobre esse habitus voltado à atuação em 

escritório, e não ao seu gerenciamento ou posse (em razão da doxa do ajustamento as 

necessidades do mercado), questionou-se aos discentes quais eram suas expectativas ao 

ingressar no curso e se estas estariam se concretizando, obteve-se, então, as seguintes 

respostas: 

Acadêmico Ac1 menciona que sua expectativa de entrar na área ainda não se 

concretizou, mas que busca constantemente que se concretize, pois almeja, no próximo ano, 

estar atuando profissionalmente em áreas correlatas à contabilidade. A Acadêmica Ac2 

explica que, quando entrou no curso, não sabia muito bem o que seria, tampouco observou o 

currículo, então acredita que se concretizaram, pois já está atuando na área e entrou no curso 

sem nem saber o que era contabilidade. A Acadêmica Ac3 explica que não tinha expectativas 

quando entrou no curso, e que caiu de paraquedas nele, e que agora cria algumas expectativas 

e acredita que está bom, pois, quando cursou a disciplina de Pesquisa I, passou a gostar da 

área científica. 

O Acadêmico Ac4 relata não ser uma pessoa de gerar muita expectativa, mas sua ideia 

inicial era de se capacitar e romper alguns vícios que tinha da contabilidade e aprendesse os 

princípios contábeis e isso o curso está ajudando bastante. Contudo, esperava que o curso 

também tivesse um viés voltado à área social, de cooperativa e que isso deixou um pouco a 

desejar. O Acadêmico Ac5 relata que sua expectativa quando começou o curso era de 

trabalhar em escritório de terno e gravata, mas na metade do curso já abandonou esse objetivo 

porque não gostou do curso. O Acadêmico Ac6 disse que, quando começou o curso, tinha 
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interesse de atuar na área como contador, e que isso não irá se concretizar, mas que se formará 

em Ciências Contábeis com o diploma que será seu orgulho, mas permanecerá na carreira 

pública. 

O Acadêmico Ac7 diz que sua expectativa de aumentar a empregabilidade melhorou 

após a entrada no curso e que essa era sua principal expectativa e objetivo, mas que ainda 

almeja atuar na profissão, como contador. A Acadêmica Ac8 tinha expectativa de trabalhar na 

área, o que já alcançou, e acreditava que ia gostar mais do curso e da área, e que uma maior 

experiência prática talvez tivesse contribuído para gostar mais do curso, contudo, gostou de 

aprender as questões voltadas à elaboração de folha de pagamento e passou a ter expectativa 

de que essa seria uma boa área para atuar, embora esse desejo ainda não tenha se 

concretizado. A Acadêmica Ac9 relata que, de acordo com suas expectativas, era para estar 

trabalhando na área ou estudando para concurso e que está surpresa por não ter seguido o 

ramo que achou que seguiria e, portanto, nenhuma expectativa se concretizou. 

Os objetivos ou expectativas dos discentes ao ingressarem no curso basicamente 

resumem-se a: entrar na área ou atuar em áreas correlatas à contabilidade, como em bancos 

(Ac1 e Ac8), não ter expectativa ou desenvolver expectativas após a entrada no curso (Ac3 e 

Ac4), atuar como contador que veste terno e gravata (expectativa abandonada pelos discentes 

Ac5 e Ac6), aumentar a empregabilidade e atuar como contador (Ac7), concursos públicos ou 

atuar na área (expectativa abandonada pela Acadêmica Ac9), ou ainda como não sabia nem o 

que era o curso, o fato de já estar na área já traduz o alcance de uma expectativa (Ac2). Como 

forma de complementar a discussão que será levantada, apresenta-se as respostas dos 

discentes quando questionados se procuraram conhecer o currículo do curso e se mudaria 

alguma coisa para melhorá-lo: 

O Acadêmico Ac1 relata que buscou conhecer o currículo do curso quando ingressou, 

na busca de tentar se adiantar em algum estudo e para saber quais matérias para ver a 

bibliografia e não entrar sem carga na universidade. Ressalta que não sabe se é possível 

mudar algo em relação ao currículo do curso, mas se fosse possível, extinguiria disciplinas 

como administração, e estenderia a carga horária de uma disciplina específica, pois não vê 

tanta aplicabilidade da administração na contabilidade, então, estenderia a carga horária das 

disciplinas mais relevantes. A Acadêmica Ac2 explana que não olhou o currículo do curso em 

sua entrada na universidade, mas expõe sobre a necessidade de revisar as disciplinas de 

empreendedorismo e administração que estavam trabalhando coisas semelhantes, e sugere que 

a disciplina de empreendedorismo seja redirecionada para o final do curso.  
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A Acadêmica Ac3 diz que olhou apenas superficialmente o currículo do curso e que 

colocaria as disciplinas de Teoria da Contabilidade e História do Pensamento Contábil juntas, 

e que colocaria a Introdução à Contabilidade em anos separados, já que o primeiro ano é 

pesado em termos de teorias. O Acadêmico Ac4 disse que não olhou o currículo do curso, 

pois queria fazer o curso, então, tinha que seguir as normas que estavam colocadas, não tinha 

muito o que escolher. E ressalta que mudaria o foco da universidade, que, por ser pública, 

deveria focar na realidade que está inserida, que é a gestão de pequenos negócios, pequenas e 

grandes cooperativas. O Acadêmico Ac5 também não olhou o currículo do curso, mas que, na 

Universidade Partenon, sem dúvidas, reduziria o período de formação para quatro anos, 

integrando também as disciplinas teóricas com as práticas, já que tem matérias que não são 

necessárias e que, se juntar com matérias semelhantes, o acadêmico não perde nada e ainda o 

processo seria agilizado. 

O Acadêmico Ac6 menciona que teve acesso a um livro que era produzido na 

universidade que fazia a apresentação e o objetivo da formação profissional de todos os 

cursos e que olhou isso cuidadosamente para verificar por quais disciplinas iria passar no 

curso. E ressalta que não mudaria a grade curricular, principalmente por já ser um curso 

consolidado e acredita que todas as disciplinas são válidas para formação. Relata ainda que 

tem disciplinas que o conteúdo estudado é tão superficial, que leva o acadêmico a se 

questionar sobre a relevância daquela disciplina, porque ela não está sendo ministrada como 

deveria, talvez o professor que está ministrando essa disciplina não gosta dela, não domina, ou 

ainda, simplesmente porque essa disciplina foi e será dele a vida toda e ele já está cansado. 

O Acadêmico Ac6 ressalva que é muito difícil sugerir mudança para um professor por 

ser um “pobre aluno”, e que acha ruim querer propor mudança às pessoas, e, por isso, salienta 

que em momento algum suas sugestões tiveram qualquer conotação pejorativa no sentido de 

desmerecer o mérito e de não reconhecer que o professor também tem qualidades, pois o 

professor tem seus defeitos, mas tem suas qualidades, e estudou muito para estar ali. Explica 

que os pontos explanados não foram no sentido de sentir raiva ou vingança de alguém, e que o 

fato deste acadêmico almejar apenas o diploma e não almejar seguir na área, o conforta, pois 

se tivesse atuando na área ou tivesse pretensão de atuar, talvez tivesse apresentado respostas 

mais duras. O Acadêmico Ac7 expõe que, como era da filosofia, olhou o currículo do curso 

calmamente, o que criou expectativas positivas em relação ao curso, mas ressalva: “você lê é 

uma coisa, e vai assistir à aula não tem nada a ver, parece interessante quando você lê [...] não 

é tudo aquilo que parece ser na ementa” (Ac7), contudo, diz que não teria condições de 

avaliar alterações nesse currículo e explica que grupos de estudos poderiam auxiliar até 
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mesmo os professores que não têm tanto domínio a se desenvolver na questão técnica, uma 

vez que, segundo ele, também são contadores e não avançam em questões técnicas. 

A Acadêmica Ac8 não procurou conhecer o currículo do curso em sua entrada na 

graduação e, agora que está na reta final do curso, sugere as seguintes mudanças: mudar o 

pré-projeto ou o estágio para o terceiro ano, mudaria a disciplina de Pesquisa I com 

abordagens gradativas de conteúdo, porque, segundo ela, no primeiro ano já tinham que fazer 

resenha de epistemologia científica, deixaria só uma das disciplinas teóricas: ou Teoria da 

Contabilidade ou História do Pensamento Contábil porque as duas disciplinas, segundo ela, 

são a mesma coisa. A Acadêmica AC9 relata que olhou o currículo do curso para ver qual o 

sentido da profissão, embora na época não tivesse uma real noção do que seria, e aponta uma 

reestruturação de colocar disciplinas mais teóricas no primeiro ano e estatística nos últimos 

anos, mas que o currículo é bem estruturado, na sua opinião. 

Em suma, não é uma prática comum dos discentes (assim como os docentes), sugerir 

mudanças críticas no currículo ou consultá-lo para conhecê-lo antes ou durante o curso. 

Apenas os Acadêmicos Ac1, Ac6 e Ac7 relatam ter consultado cuidadosamente o currículo do 

curso, objetivando: a recuperação de um capital cultural herdado não alcançado, tendo em 

vista o desejo de “não entrar sem bagagem na universidade” (Ac1) e o desejo de conhecer as 

disciplinas que estudaria (Ac6 e Ac7), embora, segundo o Acadêmico Ac7, o currículo denote 

uma coisa, a realidade outra, uma vez que criou expectativas positivas ao olhar o currículo, 

mas os conteúdos abordados em sala, não raro, distanciam-se do que foi proposto. Mesmo os 

discentes que observaram o currículo cuidadosamente não sugeriram mudanças, ou criticaram 

o currículo, apenas mencionaram questões voltadas à abordagem do professor sobre 

determinado conteúdo que pode não refletir o aprofundamento necessário (Ac6 e Ac7) ou a 

exclusão de disciplinas não práticas do curso (Ac6). 

Um ponto relevante foi o mencionado pelo Acadêmico Ac7 sobre a formação de um 

grupo de estudos que possibilitasse também aos docentes atualização, já que, segundo ele, os 

docentes não buscam essa qualificação técnica sendo notável a ausência do domínio técnico, 

outro ponto relevante foi o mencionado pelo Acadêmico Ac6 sobre algumas disciplinas 

apresentarem conteúdo superficial a ponto de os discentes se questionarem sobre a relevância 

daquela determinada disciplina e justifica que isso possa ocorrer em razão de o professor não 

gostar da disciplina, não dominá-la ou porque a disciplina foi dele por “toda a vida” e está 

cansado. 

 Os demais discentes sugeriram a extinção de disciplinas não práticas do currículo 

(Ac1); a mudança da disciplina de empreendedorismo para o final do curso, já que a 
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disciplina de administração trabalha conteúdo semelhante (Ac2); colocaria as disciplinas de 

Teoria da Contabilidade e História do pensamento contábil juntas e introdução à contabilidade 

em outra série, já que o primeiro ano é carregado de teorias (Ac3); mudaria o foco da 

universidade que deveria formar para atendimento das necessidades locais: pequenas e médias 

empresas, pequenas e grandes cooperativas (Ac4); reduziria o curso para quatro anos e 

juntaria matérias semelhantes integrando disciplinas teóricas e práticas (Ac5); mudaria o pré-

projeto do TCC ou estágio para o terceiro ano do curso, e colocaria abordagens gradativas de 

conteúdo, por exemplo na disciplina de Pesquisa I (Ac8); colocaria disciplinas mais teóricas 

no início do curso e estatística no final do curso, por ser uma disciplina útil para o TCC. 

A extinção de disciplinas não práticas do currículo a diminuição de carga horária a 

ponto de reduzir para um curso de quatro anos integram os discursos moldados pelo habitus 

dos discentes, pois é a doxa que age, em conjunto com o habitus para formação de tais 

padrões de pensamentos e falas. A doxa da formação para servir ao mercado impõe 

necessidades práticas de uma formação rápida, de disciplinas de cunho estritamente prático, 

pois, assim, suas chances de alcançar a illusio da melhoria de vida assume conotação real, já 

que a própria illusio determina tais padrões.  

É essa mesma illusio que cega os discentes em relação à possibilidade do 

levantamento de críticas relacionadas ao currículo, já que os pontos levantados se relacionam 

unicamente àquela formação robotizada e acrítica, que almeja arduamente o conhecimento 

prático e a colocação no mercado de trabalho. É a illusio em conjunto com a doxa que torna o 

acordo tácito de aceitar as regras do jogo como apresentadas, sem questioná-las, que faz dos 

discentes de Ciências Contábeis agentes sem objetivos, sem expectativas, como ficou nítido 

ao serem questionados sobre as expectativas quando adentraram ao curso. A illusio e as doxas 

vigentes assumem tamanha dominação a ponto de não os induzir a conhecer o currículo, 

tampouco traçar objetivos reais para sua trajetória da universidade, deixando os discentes à 

mercê do próprio habitus. 

Sim, à mercê do próprio habitus, pois é notável o quanto as expectativas explanadas 

são fúteis, o que os tornam agentes sem expectativas durante e após a realização do curso, já 

que a sua formação, já que o seu esforço, não necessita superar a mera adaptação ao que o 

mercado exige, deixando-o à mercê da tentativa de entrar no mercado dos escritórios ou da 

área contábil durante a graduação, quando muito da atuação em bancos, e, mesmo assim, 

mesmo após a entrada no mercado, não se ouve falar em expectativas de “possuir o próprio 

escritório” ou de trabalhar com mercado de ações, ou como consultor tributarista ou fiscal, ou 

como gestor de uma grande empresa, ou como um consultor da área de recursos humanos, ou 
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simplesmente com a contabilidade internacional ou CPC’s, pudera, como este feito seria 

possível? A formação versa para a preparação do agente em servir ao mercado e se adaptar as 

necessidades dele, e não na imposição desse profissional, que foi plenamente capacitado a 

exercer seu ofício e apto para sugerir transformações para esse mercado. Algo precisa 

urgentemente ser revisto! 

Os relatos também corroboram o já explanado sobre o habitus do professor no trabalho 

autônomo e isolado, pois, conforme os discentes relatam, ainda há disciplinas que, abordadas 

pelo mesmo professor ou por professores distintos como Teoria da Contabilidade e História 

do Pensamento Contábil, também administração e empreendedorismo, possuem choque de 

conteúdos, levando-me a sugerir que os planos de ensino sejam elaborados em conjunto, 

talvez por meio de uma semana pedagógica do curso, que ainda é uma ação inexistente, o que 

causa certa estranheza de minha parte, ao se pensar que a maioria dos docentes possuem 

designação de quarenta horas semanais em seus concursos e tais aspectos poderiam ser 

discutidos ao início e final de cada semestre letivo. 

Há que se ressaltar que esta ausência de ação se dá em razão da lógica da prática 

moldada pelo habitus docente que entra em ação novamente, pois o seu foco altamente 

voltado à pesquisa, em razão da sua illusio de deixar o seu legado, o impede de tomar ações 

relacionadas à docência, levando-nos à realidade objetiva de baixa participação nas reuniões 

do colegiado, à ausência de atuação assídua (prática) para transformação da realidade da 

educação contábil vigente, e que contribui para a reprodução do status quo que é próprio do 

campo político educacional: a secundarização do ensino, a alta valorização da pesquisa e a 

consequente desvalorização da profissão docente.  

Retornando às questões mencionadas sobre a ausência de objetivos dos discentes, 

consequência da ação da doxa e illusio da melhoria ou mantimento da posição social 

alcançada e que integram o seu habitus, sugere-se que, a partir do conhecimento dessas 

relações de dominação, tais aspectos sejam discutidos em âmbito da CPA institucional do 

curso, para formulação de estratégias voltadas a se trabalhar a criação de objetivos 

profissionais aos discentes, e que essa criação de objetivos seja condicionada ao 

questionamento da prática contábil vigente, e as necessidades de avanço e transformação das 

estruturas que regem a profissão a contábil, para que esses mesmos agentes façam do curso o 

seu projeto de vida e não a mera aquisição de um diploma para o exercício de uma profissão 

executora, mera cumpridora de obrigações.  

Por meio do objetivo de possibilitar objetivos aos discentes em relação a sua formação 

universitária, os docentes poderão, por meio de um perfil almejado para o egresso, trabalhar 
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nas disciplinas essa formação crítica, o questionamento da profissão do contador e da própria 

imagem que rege o contador hoje, para que o acadêmico possa traçar suas estratégias sem 

estarem pautadas nesse objetivo padrão de adentrar o mercado, ajustar-se a suas necessidades, 

e quando muito ser contador de um escritório. Essa sugestão sem dúvidas, minimizará as 

diferenças culturais dos discentes, pois, ao serem trabalhados, gradativamente, tais objetivos, 

durante seu período de formação, estes se tornarão agentes capazes de propor mudanças e 

transformações para a realidade vigente, o que, sem dúvidas, possibilitará transformações 

profissionais na área contábil. 

Ao se trabalhar um perfil almejado pelo egresso, a partir das sugestões mencionadas, 

colocar-se-á na berlinda a doxa da formação para servir ao mercado, o que possibilitará a 

geração de novas estruturas estruturantes (estruturas objetivas) e consequentemente novas 

estruturas estruturadas e estruturantes (um novo habitus). Essa realidade da ausência de 

objetivos dos discentes ao adentrarem o curso faz com que as expectativas destes sejam mais 

otimistas com os acadêmicos iniciantes do curso, e mais pessimistas com o passar dos anos, 

em razão da cristalização de uma postura negativa dos discentes no decorrer do curso, por 

razões já discutidas. Tais aspectos são observados nos relatos dos discentes quando 

questionados sobre qual área pretendem atuar após a formação, momento que se obteve as 

seguintes respostas: 

O Acadêmico Ac1 relata que tem três áreas de interesse de atuação: a área bancária, 

área pública em prefeituras ou instituições de ensino e perícia contábil. A Acadêmica Ac2 

deseja atuar na área de perícia contábil. A Acadêmica Ac3 almeja atuar na área de docência 

do ensino superior após sua formação. O Acadêmico Ac4 almeja atuar na área de 

cooperativas. O Acadêmico Ac5 explica que, quando começou a cursar contabilidade, 

almejava trabalhar com auditoria, mas depois que foi desanimando do curso, não pretende 

trabalhar com contabilidade e se existir a possibilidade de trabalhar em outra área, vai 

trabalhar em outra área. O Acadêmico Ac6 relata que almeja apenas o diploma e que seguirá 

com carreira pública. O Acadêmico Ac7 gostaria de atuar na área contábil, mas que sua 

decisão será de acordo com as oportunidades. A Acadêmica Ac8 disse que ainda não saber 

dizer certamente em que área pretende atuar, talvez na área fiscal ou de departamento pessoal. 

A Acadêmica Ac9 relata que vai para a área de educação, pois almeja trabalhar com turmas de 

ensino médio, então acredita que fará uma licenciatura. 

Como forma de complementar a discussão, elenca-se as respostas dadas quando 

questionados sobre o porquê os discentes escolheram ser contadores: o Acadêmico Ac1 relata 

que escolheu ser contador, “sem dúvida, pela vasta gama que ela cobre de áreas de trabalho, 
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mas também um pouquinho de prestígio na área” (Ac1).  A Acadêmica Ac2 explica que 

escolheu contabilidade por envolver ações complexas que exigem bastante conhecimento, 

também porque toda a empresa precisa de um contador. A Acadêmica Ac3 diz que sempre 

gostou de empresas, de organizar empresas, não no sentido de gestão, mas de organização de 

cuidar da burocracia e relata que se achou no curso porque o curso proporciona essa atuação.  

O Acadêmico Ac4 escolheu ser contador para ajudar a desenvolver uma cooperativa de 

pequenos produtores rurais dos assentados da reforma agrária e uma vez que o ramo 

cooperativista possui certas peculiaridades, pensou em se desafiar e cursar contabilidade para 

ter um contador próprio na cooperativa. 

O Acadêmico Ac5 relata que escolheu ser contador no impulso. O Acadêmico Ac6 

explica que escolheu ser contador por necessidade, pois devido à dificuldades financeiras 

tinha que trabalhar durante o dia e estudar a noite e como já tinha o técnico decidiu seguir 

com a graduação na mesma área. O Acadêmico Ac7 diz que não escolheu ser contador, mas a 

contabilidade ofereceu uma oportunidade para ele e ele pegou. A Acadêmica Ac8 diz que não 

escolheu ser contadora, mas decidiu continuar até se formar, uma vez que a profissão abre 

muitas portas e é uma excelente oportunidade para crescimento profissional e financeiro. A 

Acadêmica Ac9 relata que nunca quis ser contadora, mas isso era requisito para trabalhar em 

banco que achava na época que entrou uma boa área, mas desistiu de seguir a área, talvez em 

áreas correlatas futuramente em um concurso, mas enfatiza que nunca almejou ser contadora 

proprietária de escritório. 

Os discentes das séries iniciais do curso almejam atuações profissionais como 

contadores de prefeituras ou instituições de ensino ou na área de perícia, como explanado 

pelos Acadêmicos Ac1 e Ac2 que estão no segundo ano do curso. Os Acadêmicos Ac5 e Ac6 

que cursam o quarto ano do curso, almejavam atuar como contadores “de terno e gravata” 

como defendido pelo Acadêmico Ac5, contudo, ambos desistiram dessa expectativa, o 

Acadêmico Ac6, em razão de estar atuando em carreira pública, e o Acadêmico Ac5 por não 

gostar do curso e da área, e pretende buscar outra área de formação ou atuação. Ainda, os 

Acadêmicos Ac7 e Ac8, mesmo que estejam no quinto ano do curso, ainda não possuem um 

direcionamento sobre o que almejam, e embora o Acadêmico Ac7 explicite seu desejo em 

atuar como contador, declara que o que definirá sua atuação serão as oportunidades (ficando à 

mercê do próprio habitus), assim como a Acadêmica Ac8 que embora almeje se especializar 

em Recursos Humanos ou fiscal, apresenta em seu discurso o seu habitus moldado de uma 

formação para servir o mercado. 
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A Acadêmica Ac9, ao mencionar que nunca almejou ser proprietária de escritório, 

explicita que fez Ciências Contábeis pensando em trabalhar em banco, contudo, na reta final 

do curso, decidiu atuar na Educação Infantil e relata que pretende cursar uma licenciatura para 

futuramente seguir na educação, com alunos do ensino médio, ressalte-se que a Acadêmica 

Ac9 foi fortemente influenciada pelo pai durante a infância e adolescência a atuar na 

educação, tanto que chegou a cursar o magistério. 

Ou seja, enquanto os Acadêmicos Ac1 e Ac2 iniciantes do curso almejam carreiras 

voltadas à área pública ou perícia, os acadêmicos das séries finais, quando almejam 

permanecer na área, transparecem certa insegurança sobre o que pretendem atuar, ficando à 

mercê do próprio habitus de ajustamento às necessidades do mercado e sua formação voltada 

à execução, em razão da sua illusio de melhoria ou mantimento da posição social alcançada. 

Ressalte-se, porém, que os Acadêmicos Ac5, Ac6 e Ac9 desistiram de atuar profissionalmente 

na área por razões diversas. 

Fato é que quando questionados sobre os motivos que levaram os discentes 

entrevistados a “ser contador”, ou seja, quando foi levantado o questionamento: “por que ser 

contador?” todos eles remeteram suas estratégias, ao seu ethos de classe, em conjunto com o 

habitus adquirido na universidade que é regido pela doxa da adequação às necessidades do 

mercado e pela illusio de mantimento ou melhoria da posição social alcançada, tendo em vista 

que o capital cultural e o ethos de classe agem como fatores que definem a posição dos grupos 

e/ou classes sociais que os agentes pertencem, pois, como explicita Bourdieu (2015a), ao se 

combinarem, concorrem para definir as condutas escolares e atitudes diante da escola. Isso é 

dito em razão de justificativas apresentadas como: vasta gama de trabalho, toda empresa 

precisa de um contador, necessidades e dificuldades financeiras, a contabilidade ofertou 

oportunidades, o curso abre portas. 

Tal fato é observado também em relação aos únicos discentes que possuem um 

direcionamento mais específico no curso como os Acadêmicos Ac3 e Ac4. A Acadêmica Ac3 

relata que entrou no curso sem expectativas, mas que objetiva seguir na área de docência e 

pesquisa em contabilidade, o que, de certa forma, a remete a seu habitus e ethos de origem, 

visto que uma parente próxima também tem a atuação profissional semelhante ao que aspira, 

remetendo-a a sua origem social. Filha de empresários, relata que sempre gostou de 

“organizar empresas e não de gestão” (Ac3), nesta afirmativa fica explícito o seu discurso ao 

habitus incorporado pelo ethos de origem e a presença do habitus inculcado na universidade 

ao mencionar que não gosta de gestão (entrando em ação o habitus da execução, de servir ao 

que o mercado de trabalho deseja). O Acadêmico Ac4 já adentrou o curso almejando atuar 
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como contador da cooperativa que fundou com os reassentados da reforma agrária, aspecto já 

discutido em relação ao alcance do poder simbólico no grupo social que pertence, objetivo 

que, assim como a Acadêmica Ac3, o remete à sua origem social e ao seu ethos de classe em 

conjunto com o habitus inculcado e adquirido na universidade, em razão da doxa, da illusio 

em ação. 

Novamente, os achados relacionados ao habitus, hexis, doxa e illusio dos discentes 

serviram como chancela das discussões efetuadas no decorrer do estudo, em relação ao padrão 

de ações dos agentes, que é moldada pelo habitus. 

Os blocos 3 e 4 do roteiro de entrevistas possibilitaram a chancela de questões que 

talvez tivessem ficado obscuras em relação às afirmativas apresentadas a partir da ótica 

bourdiana, e serviram, de certa forma, para sintetizar os principais achados no que se refere ao 

fato de que todas as ações e práticas dos agentes os remetem ao seu habitus de origem, 

embora tenha parecido redundante algumas explanações, entende-se que elas foram 

necessárias, tendo em vista o objetivo desta seção de identificar a lógica da prática que orienta 

a ação dos docentes e discentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, 

como será explanado, sem o desejo de repetição, no próximo tópico. 

 

4.1.4. A lógica da prática dos docentes e discentes do Curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Partenon 

 

Em todos os tópicos que objetivaram identificar os elementos que integram a lógica da 

prática dos agentes do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, assim como 

apontado por Grenfell (2018), privilegiou-se a reflexividade de Bourdieu, partindo da ideia de 

ruptura epistemológica para apresentar as origens sociais das descrições “objetivas” do social, 

pois essa relação estrutural fenomenológica é um produto de condições estruturais do 

ambiente que oferecem regularidades objetivas para guiar o pensamento e a ação - modos de 

fazer coisas. Para tanto, utilizou-se das trajetórias de vidas dos agentes desde os relatos sobre 

a trajetória dos seus avós, até a sua trajetória no campo de Ciências Contábeis da 

Universidade Partenon.  

A escolha desta abordagem justifica-se por estar em consonância com o sugerido por 

Grenfell (2018) de que os dados coletados por meio de entrevistas, questionários ou 

observação servem a duas funções principais e distintas: como informação sobre as práticas e 

atitudes dos indivíduos que são partes constituintes do habitus e permitem a identificação 

daquilo que age como capital simbólico específico de um campo, e essas características dos 
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participantes do campo é utilizada, como um meio de avaliar o capital cultural e econômico 

que cada agente acumulou, de modo a posicioná-los em termos da configurações e volume do 

capital. 

Os elementos que compõem a lógica da prática dos docentes e discentes de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon foram identificados, portanto, a partir dos moldes 

apresentados e, em relação ao habitus primários dos docentes e discentes, pode-se destacar os 

seguintes achados: 

As tendências comuns das práticas dos avós dos docentes e discentes do campo de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon são prevalentes de sua origem social, tendo em 

vista que, tanto aqueles mais abastados de um volume global de capital quanto aqueles 

detentores de um menor volume, pautaram suas ações em um posicionamento estratégico com 

vistas à maximização das posses individuais. Por exemplo, enquanto os avós menos abastados 

de capital mudaram-se para cidade objetivando maximizar as possibilidades de subsistência 

familiar, os detentores de maior volume de capital fizeram um cálculo inconsciente do seu 

lucro ou ganho no que tange à troca de atividades agropecuárias para a serraria ou fazenda, ou 

simplesmente por manterem-se em suas posições originárias, realidade que se refletiu na 

realidade dos pais dos agentes. 

A partir do seguimento de um senso tático dos pais dos docentes e discentes em 

relação ao seu lugar no mundo, estes vivenciaram uma mudança nos moldes econômicos 

vigentes que mudou de uma base econômica oriunda predominantemente das atividades da 

agricultura, para a execução de atividades técnicas, pequenos comércios ou atividades 

operacionais, em razão do aumento de produção capitalista. A realidade vivida por seus pais 

(avós dos docentes do curso), antes movida pela doxa do trabalho como forma de progresso, 

passa por alterações em razão de uma mudança de estruturas objetivas, e da doxa adjacente, 

uma vez que a educação começa a ser relacionada a um meio para inclusão ou melhoria da 

posição social. Apesar disso, a escolaridade dos pais dos docentes do curso ainda é 

relativamente baixa ou extemporânea, ou seja, adquirida após a idade adulta. 

Em razão do abandono das atividades rurais e da troca dos meios de subsistência para 

o progresso econômico capitalista, o senso tático dos pais dos docentes e discentes de 

Ciências Contábeis posicionou esses a tomadas de ações de acordo com suas origens, pois, os 

agentes desprovidos de um volume considerável de CE e cultural voltaram-se a atividades 

técnicas, operacionais, braçais ou pequenos comércios, enquanto aqueles detentores de um 

maior volume desses capitais investiram na acumulação de mais capitais, seja pela aquisição 

de capitais econômicos (terras, fazendas ou bens), aumento do relacionamento social (com 
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auxílio a construção de igrejas ou escolas, ou fundação de um clube) ou ainda a aquisição de 

capital cultural institucionalizado como a posse de diplomas. Há aqueles agentes (pais dos 

docentes e discentes) que o seu senso tático os direcionou a manter o ethos de classe das 

atividades agrícolas e baixa escolaridade. 

Ou seja, a estruturação social e acumulação de capitais dos docentes e acadêmicos de 

Ciências Contábeis, embora tratando-se de um intervalo de tempo considerável em alguns 

casos, constituem-se pelos mesmos princípios socialmente definidores dos pais deles ou avós 

deles, uma vez que aqueles que tiveram maior posse de um volume considerável de capital 

global tiveram suas ações voltadas ao aumento do CE, atuação ativa na política e religião para 

aumentar sua posse de capital social e cultural. Aqueles agentes oriundos de classes menos 

desprovidas da posse de um certo volume de capital global, estando mais próximos de ações 

voltadas ao atendimento da necessidade de subsistência, voltaram-se à execução de atividades 

manuais, braçais, técnicas ou agrícolas, buscando formação escolar ou aumento da posse de 

capital cultural institucionalizado, após idade adulta. 

Com uma estruturação social constituída principalmente pela socialização com 

parentes, primos, primas, tios, avós ou amigos da vizinhança ou comunidade local, as 

características sociais dos docentes e discentes apresentam relação com a sua posição no 

espaço social e ao volume de capital global possuído. Pode-se dizer que os docentes, 

provenientes de uma origem familiar menos abastada de capitais, mesmo que detentores de 

uma considerável posse de capitais culturais objetivados (como livros e coleções de objetos 

não valorizados pela cultura erudita), permanecem durante o seu período de socialização 

escolar na busca pela recuperação de um capital cultural não herdado de sua família, como 

relatado no histórico de alguns docentes e discentes, que clarificam também sobre a ausência 

ou baixo acompanhamento das atividades escolares e estímulo à leitura durante sua 

socialização primária, aspectos não percebidos nos discursos dos docentes detentores de um 

maior volume de capital.  

Ainda, um aspecto relevante é a baixa frequência a teatros, cinemas e  musicais, 

mesmo na trajetória dos agentes (docentes e discentes) detentores de um maior volume global 

de capitais, embora estes ainda apresentam indícios de uma maior acumulação de capitais 

culturais incorporados (gostos, habilidades) e objetivados (livros, coleções e objetos 

trabalhados), tidos como próximos daqueles considerados próprios da cultura erudita: o gosto 

pela música e a posse de instrumentos musicais, a coleção de pedras conchinhas ou objetos 

trabalhados, a coleção de lembrancinhas de viagens, e o gosto por trabalhos manuais. 
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Os docentes e discentes de Ciências Contábeis, netos de agentes que possuíam o 

trabalho como doxa para a melhoria ou perpetuação da posição social, tiveram uma infância e 

adolescência marcadas pela presença de um novo jogo (anteriormente apresentado aos seus 

pais com menor intensidade) no campo social/político: a necessidade de preparação (estudo) 

para o trabalho, dado o avanço da economia capitalista. Esse novo jogo acarretou vida dura 

para os pais dos docentes e discentes que, em sua maioria, deixaram o campo em busca de 

subsistência familiar, com privações econômicas e dificuldades. A doxa que norteou esse 

novo jogo passou a ser a necessidade de preparação, de estudo, de preparação técnica para os 

detentores de menor volume de capital global e de preparação universitária para os mais 

abastados de capitais.  

A illusio, que passa a dominar as ações dos agentes com menor volume de capital 

global, ou seja, que estão mais próximos da necessidade de subsistência, está pautada na 

educação como meio de obtenção de uma sociedade inclusiva, que mudaria a realidade 

duramente vivida por aqueles que, em busca da subsistência, vieram do campo para a cidade. 

A illusio dos agentes com maior volume de capital global, por sua vez, está pautada na 

educação como forma de perpetuar a posição social alcançada. Em razão do alto valor 

simbólico dos diplomas e títulos, passou a reger com maior força a doxa meritocrática que 

fundamenta a ação docente. Essa doxa é tida como um mecanismo de dissimulação do 

privilégio direcionado aos privilegiados de não aparecer como privilegiados, concomitante ao 

convencimento dos deserdados que eles devem seu destino escolar e social à sua ausência de 

dons ou méritos (Bourdieu & Passeron, 2014). 

A mudança da realidade duramente vivida pela classe dos trabalhadores fica nítida 

quando os agentes entrevistados mencionam o privilégio dado aos estudos em detrimento das 

atividades profissionais, seguido da justificativa de tal feito com o objetivo de melhorar as 

condições de vida, ter um bom emprego. No discurso dos agentes que são detentores de um 

maior volume de capital global, movidos pela illusio de mantimento da posição social 

alcançada, transparece uma inversão dessa ordem com o privilégio do trabalho em detrimento 

aos estudos, porque, com muito trabalho, somente com muito trabalho, foi possível alcançar 

os bens que se tem hoje (em se tratando de uma posição discursal, que não reflete 

necessariamente a prática, uma vez que a busca por títulos escolares é algo natural para 

aqueles detentores de maiores posses). 

É um característica comum da vivência familiar dos docentes e discentes de Ciências 

Contábeis o baixo gosto pela leitura e a ausência ou baixo acompanhamento dos pais nas 

atividades escolares, sendo raros os agentes que trazem consigo um capital cultural 
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incorporado do gosto pela leitura, e pela frequência a teatros, musicais ou atividades manuais, 

aspecto notado principalmente por aqueles oriundos de famílias de poucas posses. 

A vivência no Campo Escolar dos docentes e discentes do curso, moldados pela illusio 

da melhoria ou perpetuação social, dada a posse de títulos escolares, foi marcada por uma 

característica comum de busca por melhores notas e boa disciplina e comportamento, também 

respeito aos professores, embora dos sete docentes e dos nove discentes entrevistados, um 

docente e quatro discentes apresentam em seu habitus ações voltadas ao processo de 

autoeliminação escolar. Como a socialização primária é altamente formadora e o sistema de 

ensino não bloqueia o acesso dos agentes de origens não tradicionais, eles mesmos se afastam 

do sistema, sob a característica de desmotivação, excesso de faltas ou abandono propriamente 

dito, dos estudos. 

Os acadêmicos que apresentam um habitus voltado à autoeliminação, não obstante, 

são aqueles tidos pelo discurso professoral como um acadêmico faltoso, desmotivado, 

indisciplinado que não consegue acompanhar a turma (isso numa realidade dissimulada), mas 

que, na realidade (real), a situação de abandono se dá em razão do gasto econômico 

manifesto, em razão de um baixo volume de capitais culturais, sociais e principalmente 

econômicos.  

A partir das questões voltadas à identificação do habitus primário dos docentes e 

discentes do campo, e em razão desse habitus moldar as ações futuras dos agentes, é possível 

afirmar que, embora os docentes e discentes tenham objetivamente origens distintas, suas 

ações sempre remeteram ao seu ethos de origem e a formulação de estratégias voltadas à 

melhoria ou perpetuação de sua posição social de origem. Os elementos identificados nesta 

primeira etapa, em conjunto com o acúmulo de capitais decorrentes de sua socialização 

secundária, movem esses agentes a ações no campo de Ciências Contábeis da Universidade 

Partenon, levando-nos aos achados referentes à identificação sobre a acumulação de capitais 

que os docentes e discentes alcançaram no período de sua socialização secundária. 

A estruturação social dos docentes e discentes, que constituem o seu capital social 

acumulado, são formados pela associação com colegas de trabalho, colegas da época do 

ensino médio ou da faculdade, familiares e cônjuges, ou vizinhos, que, inclusive, compõem 

alguns dos principais relacionamentos sociais influentes durante a trajetória de vida dos 

docentes e discentes incentivando-os, inclusive, à escolha do curso. 

Aqueles agentes detentores de um maior volume de capital acumulado no período de 

socialização primária escolheram o curso em razão da influência de familiares bem-sucedidos 

na área ou por incentivo de ex-professor que era amigo da família, detentor de um poder 
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simbólico sobre o agente, que escolheu o curso como uma forma de gratidão a este professor. 

Aqueles agentes oriundos de famílias com menor volume de capital global escolheram o curso 

prioritariamente em razão da alta empregabilidade proporcionada e da rápida inserção no 

mercado de trabalho, além das chances de ascensão profissional que o curso proporciona, 

realidade que moveu a ação dos docentes e discentes do curso. 

Dos nove discentes entrevistados, quatro deles não adentraram à Universidade pelo 

vestibular tradicional, pois dois deles fizeram parte de um programa de preenchimento de 

vagas ociosas e dois deles adentraram a universidade por meio do SISU, realidade que não se 

fazia presente na vivência dos docentes quando acadêmicos, cabe ressaltar, inclusive, que dois 

desses acadêmicos não pretendem seguir a área contábil e estão em processo de finalização da 

universidade, somente porque, segundo eles, não vale a pena desistir, já que estão cursando o 

quinto ano do curso. Além disso, dois desses discentes possuem um habitus voltado ao 

abandono escolar, em razão do baixo volume de capitais que vivenciaram em sua trajetória de 

socialização primária e secundária, que careceu de acesso à cultura erudita valorizada pela 

escola. 

Os docentes do curso sempre tiveram auxílio de ex-professores em sua trajetória 

acadêmica e profissional, realidade que não se faz presente hoje no relato dos discentes que 

tiveram como capitais sociais influentes amigos ou parentes, práticas que podem ser 

explicadas pelo efeito da meritocracia na atuação dos docentes de hoje, que foi fortalecida 

com o decorrer dos anos moldando seu habitus, uma vez que todos os docentes que tiveram 

uma maior acumulação de capitais sociais influentes sempre destacam, em seus relatos, a 

posse de algum dom ou mérito, que o tornava merecedor desse auxílio. 

 Os discentes, em sua maioria, com o habitus moldado para soluções rápidas e de 

pouca reflexão (próprios de um habitus moldado pela busca pela subsistência), advindos de 

uma origem social com baixo volume de capitais, e que em razão do baixo acompanhamento 

escolar durante a infância e adolescência, baixo nível cultural erudito, que são práticas e ações 

que refletem as restrições econômicas e sociais vivenciadas, dificultam sua atuação em sala e, 

impossibilita, sob a característica dissimulada de desmotivação, que estes “brilhem” como 

diferentes, como bons e dedicados alunos, e, por isso, não são merecedores dos prêmios da 

meritocracia, o que pode justificar a baixa influência dos docentes em sua trajetória social. 

Outra doxa que integra o jogo social, e inclusive a escolha pelo Curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon, é a doxa da melhoria de vida pelo curso. Essa crença 

que move a ações dos discentes (e moveu a dos docentes, quando discentes) é fortalecida pelo 

aumento sutil do volume do capital global dos acadêmicos, que originalmente advinham de 
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atividades braçais ou desqualificadas, e o curso possibilitou a inserção profissional na área ou 

em áreas correlatas à contabilidade, melhorando sua realidade de vida.  

Ressalte-se, porém, que a presença de capitais sociais influentes agem como 

moderadores na melhoria de vida desses agentes, uma vez que aqueles com maior posse de 

capitais sociais influentes tiveram uma melhoria de vida e até mesmo ascensão social de 

maneira mais facilitada e mais rápida em relação aqueles que iniciaram suas trajetórias 

profissionais por agências de emprego, uma vez que estes, não raro, e mesmo tendo iniciado 

sua trajetória profissional com tenra idade, ainda buscam sua colocação no mercado de 

trabalho, ou a simples iniciação profissional na área contábil. 

O fato de conciliar trabalho e estudo integra a prática dos agentes, independentemente 

do volume de capital global que possuem, já que a illusio do jogo se pauta na melhoria ou 

mantimento da posição social alcançada. Além disso, esta estratégia dos agentes é voltada à 

aquisição ou aumento de um capital cultural próprio do campo de Ciências Contábeis: o 

conhecimento real da prática contábil. Este capital específico possui elevado desejo de posse, 

e proporciona aos seus detentores um certo prestígio, sendo considerado, também, um capital 

simbólico dos discentes, uma vez que é objeto de violência simbólica no campo universitário. 

A busca por esse capital, dada a relevância de sua posse no campo molda pensamentos 

e ações de forma que a crença da formação para servir o mercado, de preparar-se para o 

mercado e não de questioná-lo ou transformá-lo, o que integra a doxa de que a formação dos 

discentes, é unicamente voltada para atuação em escritórios contábeis. Outro ponto que é 

consequência da busca por esse capital é o excessivo valor direcionado às disciplinas 

aplicadas, ou tidas como práticas, uma vez que tanto docentes quando discentes relatam que 

não compreendiam ou não compreendem a relevância das disciplinas teóricas para sua 

formação.  

A posse do capital cultural próprio do campo que é a prática real da técnica contábil, 

aliada à posse de disciplinas tidas pelos discentes como úteis para formação profissional, dota 

o professor de certa AuP, pois dispor destes capitais possibilita um certo poder sobre os que 

estão dispostos a dar crédito para esse docente, credibilidade esta que se traduz também como 

legitimidade da AuP, alcançada pelo reconhecimento aos docentes por parte dos discentes, em 

razão de que as disciplinas práticas proporcionam melhores garantias simbólicas e materiais 

para os discentes, dada a sua doxa de melhoria de vida e formação para o mercado. A 

legitimação dessa AuP, que aumenta a posse de capital simbólico, deve estar relacionada ao 

interesse altruísta do professor pelo aluno, aliada a uma certa rigidez do professor que denote 

determinada preocupação pelo aprendizado do aluno.  



378 

 

 

Tal constatação se dá em razão dos acadêmicos de Ciências Contábeis, em sua 

maioria, terem seus professores como modelos a serem seguidos, também em razão de um 

habitus marcado pela ausência de acompanhamento escolar por parte dos pais durante o 

período de socialização primária e secundária, ausência esta que culminou em uma deturpação 

da AuP que é própria da relação entre pais e filhos. Em razão da necessidade de subsistência e 

da busca por proporcionar aos filhos uma vida melhor do que a que eles tiveram, os discentes 

tiveram uma trajetória marcada por pais ausentes, liberais, que delegaram parte de sua AuP às 

tecnologias da época, como forma de suprir sua ausência, e que, em razão dessa ausência 

necessária, tiveram sua atuação como pais dificultada.  

Esta realidade própria deste arbitrário cultural presente nas relações sociais destas 

gerações reflete no cotidiano universitário, pois a tendência é que esses os discentes 

reinstaurem com toda a pessoa investida de uma suposta AuP a relação tida com os pais 

(Bourdieu & Passeron, 2014), o que constitui essa necessidade por parte do aluno do interesse 

altruísta do professor e uma certa rigidez, e que constitui, ainda, a presença do uso 

desenfreado das tecnologias pelos discentes, dada a dificuldade de legitimação da AuP do 

professor. Ou seja, no caso de o professor apresentar características similares a dos seus pais, 

de ausência, e de liberdade, o habitus moldado desses discentes os direcionará à utilização de 

tecnologias como celulares e computadores (jogos) durante o período de aula. 

Por meio dos relatos dos docentes, e em razão da elevada posse de capital cultural 

institucionalizado, identificou-se uma doxa predominante ao habitus docente: a de que o 

professor deve saber todas as coisas. A ação dessa doxa move a ações e relações isoladas no 

campo em relação à atuação docente, gerando ausência de sinergia nas atividades docentes, 

um trabalho autônomo, sem trocas de experiências, realidade prática que intensificada pela 

ação da illusio dos docentes, aspecto que foi abordado no tópico que discutiu sobre a 

hegemonia, heterodoxia e relações de poder no campo universitário, adentrando-se as relações 

do campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon propriamente ditas, e que se 

destacam os seguintes achados: 

A taxa de câmbio possibilitada pela posse de capital social acumulados durante sua 

trajetória contribuíram fortemente para entrada ou permanência dos docentes na área. Além 

disso, os docentes detentores de um maior volume de capital global são detentores de posições 

dominantes ou um certo tipo de vantagem no Campo Universitário de Ciências Contábeis da 

Universidade Partenon, possibilitando que estes escolham as disciplinas que desejam lecionar 

e os acadêmicos que desejam orientar no TCC, além de sua atuação marcante na pós-

graduação do curso, privilégios que não são comuns a todos os docentes do curso. 
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Uma vez a posse de determinadas disciplinas possibilitarem uma maior chance de 

aquisição de AuP, o processo de distribuição das disciplinas que é vigente, aliada à 

impossibilidade de escolha por parte dos docentes das disciplinas que desejam lecionar, pode 

ser tido como uma forma de violência simbólica, pois os docentes que não podem escolher a 

disciplina que desejam lecionar ficam limitados ao alcance da AuP como capital simbólico, 

além de aumentar a carga de trabalho dos docentes, que, conforme observado nos relatos, 

tiveram uma carga maior de estudo para conseguirem lecionar tais disciplinas.  

O habitus professoral, determina ações voltadas à aquisição daquele capital simbólico 

relacionado a sua illusio de deixar um legado de contribuir com o aprendizado e progresso dos 

discentes, denotado pela preocupação e sentimento de incompetência dos docentes neste 

processo, aliada à doxa da necessidade de preparação dos discentes para o mercado de 

trabalho. Esse habitus, revestido de preocupação, possui estreita relação com a aquisição do 

capital simbólico da AuP, aspecto ressaltado pelas justificativas levantadas pelos docentes 

após mencionar a existência de sua preocupação e sentimento de incompetência na formação 

dos discentes, justificadas que estão relacionadas ao seu desejo de deixar um legado. Os 

docentes possuem a doxa de que, com a inovação metodológica, e novas abordagens de 

ensino, conseguirão alcançar a AuP necessária, e, consequentemente, a aquisição do capital 

simbólico almejado do reconhecimento, de ter deixado um legado, por isso as técnicas de 

transmissão, metodologias adotadas e critérios de avaliação estão enraizadas ao habitus 

professoral que move suas ações no campo 

 O bom professor, na visão docente, é um indivíduo detentor de características ou 

práticas que reflitam a busca constante, também a legitimação da AuP ao descrever ações e 

práticas tomadas como essenciais para essa figura desenhada como bom professor. Além 

disso, todos os docentes entrevistados sempre relacionaram uma ou mais dessas práticas ou 

ações tidas como essenciais para a figura do bom professor, a uma prática que eles mesmos 

executam em seu cotidiano, ou seja, a lógica que move os docentes às ações pedagógicas que 

executam nada mais é que aquelas que compõem o seu imaginário do bom professor. Esse 

ideário dóxico move suas ações cotidianas.  

A partir da formação de estrutura estruturada (estruturas objetivas) advinda do bomm 

capitalista e do avanço das tecnologias, formaram-se novas estruturas estruturadas e 

estruturantes (habitus), e, consequentemente, o surgimento de novos tipos de relações, 

caracterizadas pela ausência dos pais, que lutaram para dar aos filhos aquilo que não tiveram. 

Essa ausência de limites reflete-se em uma lógica discente voltada a ações que direcionam a 

prática de chegada extemporânea na universidade uma constante, também o término 
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antecipado das aulas, já que, conforme observado nos relatos, a partir das 22h10min, os 

acadêmicos por si mesmos já começar a dar a aula por encerrada, guardando os materiais e até 

mesmo deixando de lado a explicação dada pelo docente, ignorando-a totalmente. 

O uso desenfreado de tecnologias, e grande parte dos problemas cotidianos 

enfrentados pelos docentes na universidade também se justifica em razão da formação de 

novas estruturas objetivas e um novo habitus advindos com o bomm capitalista e a mudança 

na relação com os pais que se tornaram ausentes, em razão da luta pela subsistência ou de 

ofertar para os filhos o que foram privados, ação esta que acarretou uma certa deturpação da 

AuP dos pais, que delegaram ou inconscientemente a transferiram para as tecnologias como 

computadores ou vídeo-games, que, ao invés de meros atrativos, constituíram nesses agentes 

(seus filhos) um habitus voltado à ação que refletem essa AuP deturpada, que hoje faz-se 

presente na universidade, e dificultam a legitimidade da AuP, como capital simbólico dos 

docentes, bem como a prevalência do uso das tecnologias. 

Outro ponto que foi mencionado pelos acadêmicos refere-se ao medo de participar das 

aulas em razão da represália por parte dos acadêmicos e que acaba acarretando deficiências no 

processo de formação. A partir dos relatos, e da observação participante, pode-se dizer que faz 

parte da doxa dos acadêmicos de Ciências Contábeis a recepção de informações e não o seu 

questionamento. O que se observa é que essa doxa, que integra a lógica do campo, é tão forte 

no cotidiano dos acadêmicos que a represália dos demais, direcionada aos discentes que 

buscam participação nas aulas, é uma atitude automática (por integrar o habitus dos 

discentes), principalmente quando se trata daquelas disciplinas menos relacionadas à tão 

almejada prática, ou seja, é como se a doxa do silêncio tenha sua prevalência e ação 

principalmente naquelas disciplinas tidas como menos relevantes para a formação e que não 

têm característica prática. Os efeitos deste habitus servem como uma forma de regulação nas 

aulas de caráter prático ou técnico, já que aqueles que possuem experiência na área tornam-se 

mais aptos a levantar questionamentos, logo, menos aptos a sofrerem este tipo de violência 

simbólica. 

Dos nove acadêmicos entrevistados, sete deles apresentam maior gosto e facilidade em 

disciplinas práticas por trabalharem na área ou simplesmente por contemplarem a doxa 

existente entre os acadêmicos como uma estratégia de ganho de capital cultural próprio do 

campo. Dois relatam ter dificuldades nas disciplinas teóricas, embora relatem que o que 

sentem não seria dificuldade propriamente dita, mas a necessidade de repetição e reflexão dos 

exercícios práticos para a aprendizagem, característica presente na formação acadêmica dos 

docentes, que também apresentaram maior gosto ou facilidade por disciplinas práticas. 
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A questão da utilização excessiva de slides durante as aulas pode ser justificada pela 

replicação do habitus dos docentes que foi adquirido durante o seu processo de formação, e a 

presença desse formato de aula torna-se tão arraigado em sua prática que, embora denotem em 

seus discursos o desejo de aulas diferenciadas, a lógica da prática da detenção do saber maior, 

do professor transmissor prevalece, impedindo-o à tomada de ações diferenciadas. 

A questão avaliativa gera, em todos os docentes e discentes, o amor fati de que este 

destino é imutável, e, enquanto os discentes tendem a discursar sobre a ineficiência da 

avaliação como instrumento de avaliação, a realidade avaliativa docimológica, tida como 

essencial e necessária, integra a ação docente de maneira desenfreada e natural, o que 

contribui para o fortalecimento do processo de autoeliminação do sistema universitário, como 

já mencionado. 

A atuação na pós-graduação dota os docentes do curso de certo poder simbólico que, 

aliada a illusio de os docentes de deixarem seu legado na história do programa, na 

comunidade interna e externa que usufruirá dos benefícios possíveis graças à existência do 

curso de Ciências Contábeis e da pós-graduação, fortalecem o processo de violência simbólica 

vivenciado pelos discentes que sofrem os reflexos da implantação do programa em sua 

formação, e pelos docentes não detentores do direito de atuação no programa. Além disso, a 

illusio dos docentes os movem para práticas voltadas ao endeusamento da pesquisa em 

detrimento do ensino, secundarizando-o, crença esta que contribui para a 

desprofissionalização docente, pois, não raro, apresentou-se o desejo de mais tempo ou de 

mais capacitação para a pesquisa. 

Os dados da pesquisa apontam fortemente para a afirmativa de que a lógica da prática 

dos docentes/contadores é voltada unicamente ao seguimento de padrões e normas e não ao 

questionamento destas, em uma classificação dóxica que estrutura os moldes da profissão 

contábil, que, em âmbito brasileiro, é visto como mero gerador de guias, funcionário 

terceirizado do fisco. A ausência de questionamentos sobre a ordem estabelecida e a 

inculcação vivenciada pelos docentes, desde a época de sua formação universitária no que 

tange à necessidade de servir ou de se adequar às necessidades do mercado, são os 

fundamentos desta doxa que determina a reprodução dessa mesma realidade no futuro da 

profissão. Por isso, as questões relacionadas à interdisciplinaridade, à formação crítica e à 

criatividade são questões que não perpassam o mero discurso professoral, em razão do seu 

habitus moldado à aceitação tácita da realidade apresentada. 

A illusio dos docentes de deixar um legado, de contribuir para a mudança de vida dos 

discentes, de fazer a diferença (que possui estreita ligação à doxa meritocrática) impede o 
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trabalho conjunto dos docentes, em razão de seu habitus determinar ações isoladas, afinal, um 

legado não é possível a um grupo, mas um único agente que almeja ser detentor desse 

reconhecimento simbólico. Contudo, faz-se necessário mencionar que a posse dessa illusio 

pelos docentes detentores de um menor volume de capital no campo, e dada a realidade 

apresentada do novo habitus dos discentes em razão da mudança da relação com os pais que 

foram ausentes, o desejo da realização da troca de experiências entre os professores, encontros 

pedagógicos como forma de aumentar a união do curso e, consequentemente, a superação dos 

desafios cotidianos, foi mencionado como uma forma de questionamento à realidade 

hierárquica vigente e está relacionado às estrátegias desses docentes no mantimento ou na 

melhoria de sua posição no campo. 

O desejo inértico de mudança que fortalece a doxa dos docentes é tão real e tão 

dominadora das práticas destes agentes que, embora seu discurso denote o desejo de mudança, 

suas ações voltam-se para o mantimento desta ordem, pois, além da baixa frequência em 

reuniões, os docentes não tomam ações conjuntas para mudança, e, se tomam, são ações 

isoladas em razão da ação da doxa autônoma e da sua illusio de deixar um legado, ações que 

fortalecem a ortodoxia. A formação dóxica adjacente daquele professor que sabe (o aluno não 

sabe), daquele professor que não precisa de mais capacitação para o ensino (pois já possui o 

doutorado, qual o fundamento disto?), daquele professor autônomo e independente,  torna-se 

de uma rigidez tão profunda, que fica claro o quanto tais fundamentos ameaçam o sucesso de 

um programa de formação continuada dos docentes e o quanto os discentes, sofredores de 

violência simbólica, têm suas vozes abafadas por esses fundamentos dóxicos, tornando-se 

meros executores em seu processo de aprendizagem, já que essa doxa objetiva isso, o 

fortalecimento do status quo vigente. 

É nítido o quanto os desejos dos discentes de melhoria de vida possuem estreita 

ligação com os aspectos que envolvem a prática docente, destacando-se as questões 

relacionadas: à didática, ao domínio de sala, ao domínio da técnica (atualização), isso em 

razão da mudança do habitus discente que geram discursos heréticos sobre a 

responsabilização dos professores no sucesso da sua aprendizagem (em uma tentativa de 

subversão ao dogma da meritocracia presente no habitus docente). Uma prática docente, 

respaldada em uma postura didática que melhor atenda a necessidade dos acadêmicos, 

aumenta a chance de sucesso destes, e fortalecem a doxa da melhoria de vida adjacente a 

realização do curso, também a ideia do alcance da illusio da melhoria ou mantimento da 

posição social. 
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Isso faz com que o desejo pela prática real da contabilidade sempre se sobressaia, bem 

como o desejo de aulas mais participativas e com menor utilização de slides, evidenciando os 

elementos essenciais que compõem a estratégia dos discentes no alcance da almejada 

melhoria de vida, a partir da formação universitária. Além da responsabilização do docente 

nesta busca pelo sucesso acadêmico, pois, em razão da doxa da formação para servir o 

mercado, a lógica da prática do profissional contábil é voltada unicamente para a execução 

normativa, sendo quesitos de um profissional contábil a ausência de criticidade, reflexividade 

e questionamentos sobre os fundamentos dóxicos da profissão, que principia pela aceitação 

inquestionável do currículo do curso, das diretrizes, e normatizações presentes na formação 

do currículo do contador pelos docentes, em uma postura que é inculcada também aos 

discentes, já que os dados da pesquisa possibilitam a afirmativa de que os docentes possuem 

um poder considerável na formação dos discursos e nas práticas dos discentes. 

É tão arraigada a presença doxal de seguimento de regras, e não de mudança na 

formação do contador, que, assim como os docentes, os acadêmicos, mesmo aqueles que 

aparentemente possuem uma estratégia voltada à subversão, em busca de melhorias 

necessárias no programa de graduação, que acabam por reafirmar a doxa com explanações 

como: não tem como mudar, difícil de conseguir mudar (novamente a presença do imutável), 

nunca ter tido a coragem de expor esse desejo para a turma ou coordenação do curso, ninguém 

quer mudança ou quer ser tachado como chato, ou simplesmente responde que não tem 

espírito de querer mudar (naturalizando a doxa), o que determina ações docentes isoladas, 

assim como na trajetória dos docentes em uma força doxal tamanha que um acadêmico faz 

uma alusão de que, querer mudar alguma coisa, é semelhante a querer empurrar uma parede. 

A doxa da melhoria de vida pelo curso, aliada à illusio da educação superior como 

meio para inclusão social, é o elemento responsável pela formação de um habitus do contador 

que é predisposto ao cumprimento de regras e não ao questionamento da ação ou das próprias 

regras, que agem como uma espécie de nomos próprios da profissão contábil e, 

consequentemente, dos docentes da área, que, desde a sua formação acadêmica, foram 

moldados por meio desta inculcação que será reproduzida e perpetuada, constituindo um 

ponto-chave da lógica da prática dos docentes e discentes do curso. Isso faz com que exista 

uma grande dissonância entre o discurso e a prática dos docentes, que mencionam sobre a 

necessidade de os discentes serem inovadores, críticos e autoconfiantes, contudo, se tais 

aspectos são mencionados, têm seu foco voltado à formação para servir ao mercado, e não a 

criticidade e a inovação próprias de um profissional contábil transformador da realidade 

vigente. 
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Outro achado relevante é que o habitus dos discentes vai sendo moldado, com o passar 

dos anos no Campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, para uma postura 

negativa, levando-os a ações voltadas à realização de jogos de computador e visitação em 

sites de compras durante as aulas e o total desleixo com o que está sendo abordado pelo 

professor. Uma vez que, até o segundo ano do curso, a maioria dos discentes permanecem na 

expectativa de adentrar a área, de modo a conciliar o que se aprende na universidade com a 

realidade contábil, a partir da compreensão errônea de que é no escritório que se aprende 

contabilidade. Nesse sentido, entra em ação a doxa da formação para servir o mercado de 

trabalho e da melhoria de vida pelo curso, movendo os discentes, futuros contadores, para 

ações e estratégias voltadas principalmente à aquisição da prática real da técnica no escritório, 

e, consequentemente, ao desleixo das atividades universitárias, ações que apenas contribuem 

para o mantimento da ordem estabelecida, do status quo dominante na realidade da profissão 

contábil e da formação universitária. 

O bom professor para os discentes é aquele que simplifica o que é difícil, tem didática 

e concilia a teoria e prática (Ac1, Ac5, Ac6, Ac8 e Ac9), e que se importa se o acadêmico está 

aprendendo (Ac2 e Ac7), que compreende o conteúdo a ponto de deixar a disciplina mais 

bonita para o aluno (Ac3) e que o distribui de maneira gradativa de acordo com o nível de 

dificuldade (Ac7) são tidos como bons professores de contabilidade pelos acadêmicos de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon. 

As características elencadas pelos discentes em relação ao bom professor (que 

simplifica o que é difícil, ama o que faz, tem didática, concilia teoria e prática) relacionam-se 

ao seu habitus de necessidade de que os docentes os percebam, ou seja, do interesse altruísta 

do professor com uma certa rigidez própria da AuP. Por isso mencionam sobre a necessidade 

de o professor preocupar-se com o aprendizado dele, apresentar a disciplina de maneira 

coerente e lógica, passar o conhecimento para o aluno de maneira que reflita um bom 

planejamento e uma boa organização, também boa didática, que são aspectos de ações 

esperadas por docentes bons que têm interesse altruísta por seus discípulos ou aprendentes e, 

portanto, por integrarem o ideário dos discentes, são tidos como elementos chave para os 

docentes que almejam aumentar sua AuP ou obtê-la como forma de capital simbólico. 

As habilidades ou competências explicitadas pelos discentes como necessárias para 

um profissional da área sempre remetem às atividades do escritório em razão de seu habitus 

reger a doxa da preparação para as atividades profissionais em escritórios contábeis. Além 

disso, os discentes mencionaram habilidades e competências que são semelhantes àquelas 

elencadas pelos docentes, possibilitando a afirmativa de que estes agem como porta-vozes que 
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manipulam e inculcam a identidade profissional dos discentes. Logo, isso reflete a influência 

que os docentes detêm sobre os discursos dos discentes, denotando uma inculcação bem-

sucedida no campo sobre quais habilidades e competências um contador deve ter, inculcação 

esta que molda o habitus dos discentes em relação à sua futura atuação profissional e que 

contribui para o mantimento do status quo.  

Foi explicitado no discurso dos discentes o desejo pela extinção de disciplinas não 

práticas do currículo, também a diminuição de carga horária e do período de duração do curso 

para quatro anos, dada a ação da doxa e habitus  dos discentes. A doxa da formação para 

servir ao mercado impõe necessidades práticas de uma formação rápida, de disciplinas de 

cunho estritamente prático, pois, assim, suas chances de alcançar a illusio da melhoria de vida 

assume conotação real, já que a própria illusio determina tais padrões.  É essa mesma illusio 

que cega os discentes em relação à possibilidade do levantamento de críticas relacionadas ao 

currículo, já que os pontos levantados se relacionam unicamente àquela formação robotizada e 

acrítica, que almeja, arduamente, o conhecimento prático e a colocação no mercado de 

trabalho. É a illusio, em conjunto com a doxa, que torna o acordo tácito de aceitar as regras do 

jogo como apresentadas.  

A illusio de melhoria ou mantimento da posição social, aliada à doxa de melhoria de 

vida e da formação para servir ao mercado (formação voltada à atuação em escritórios), ao 

tomarem ação, torna os discentes de Ciências Contábeis agentes sem objetivos, sem 

expectativas já na entrada do curso, perdurando em discentes que estão prestes a se formar. 

Essa necessidade de se adequar às necessidades do mercado deixa o acadêmico à mercê das 

oportunidades que virão, em uma postura passiva e não própria de um profissional que sabe o 

que quer e, portanto, já consegue traçar seus caminhos. A illusio e as doxas vigentes assumem 

tamanha dominação a ponto de não desejarem conhecer o currículo, tampouco traçar objetivos 

reais para sua trajetória da universidade, deixando os discentes vulneráveis ao próprio habitus. 

A lógica da prática dos docentes e discentes são movidas pelos mecanismos de 

dominação presentes nas doxas e na illusio do jogo, aspectos que refletem o habitus 

incorporado desde a socialização primária e secundária dos agentes, pois, mesmo que o 

habitus vá sendo ajustado de acordo com as condições atuais, as estratégias e ações sempre 

voltam-se ao seu habitus e ethos de origem, pois, conforme discutido, foi a acumulação de 

capitais econômicos, sociais, culturais e simbólicos que determinaram as ações e a posição 

dos agentes no campo estudado. Quanto maior foi a taxa de câmbio dos capitais adquiridos 

anteriormente pelos agentes, melhor foi o seu posicionamento no campo e melhor foram as 

chances de aumentar o volume de seu capital com os capitais próprios do campo. De fato, o 
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que se observa e se afirma, mesmo que pareça redundante, é que as ações de todos os agentes 

sempre o remeteram à sua origem social. 

O conhecimento dos aspectos que norteiam as práticas dos docentes e discentes pode 

auxiliar a estruturação de um programa de formação continuada voltado à capacitação dos 

docentes para atuação contra as diferenças culturais existentes entre os discentes, também, 

induzi-los a questionamentos e reflexões voltadas ao enfraquecimento das doxas vigentes para 

determinação de novas estruturas estruturadas e um novo habitus. A revelação dos 

mecanismos de reprodução, trazidos à luz por este estudo e que se fazem presentes no status 

quo do campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon, refletem o interesse 

inerentemente político de ofertá-los para ação transformadora. 

De posse desses achados, e como forma de questionar a doxa da preparação para o 

mercado e da doxa para formação dos escritórios, ao considerar que nem os docentes, 

tampouco os discentes, questionaram os fundamentos que regem a formação e profissão 

contábil, e a partir da percepção da influência que os docentes têm na formação do discurso 

dos discentes, o próximo tópico tratará da formação da identidade profissional do docente e 

do (futuro) contador, comparando a representação própria que os agentes têm da sua 

identidade profissional com as DCN’s e as Normas Internacionais de Educação Contábil. 

 

4.2. A identidade profissional do docente e do (futuro) contador segundo a representação 

própria dos agentes em comparação com as DCN’s e Normas Internacionais de Educação 

Contábil: Munindo a luta simbólica contra as competências 

 

A identidade profissional de um contador ou de um professor, como nomeação oficial 

ou rótulo, vale como definição oficial desta identidade oficial e dá a esses agentes sociais 

(detentores de tais denominações) uma perspectiva autorizada, reconhecida de todos, 

universal, pois o nome da profissão é um componente essencial da identidade social 

(Bourdieu, 1989). Essa nominação oficial é uma das manifestações típicas do monopólio de 

violência simbólica legítima, que pertence ao Estado ou aos seus mandatários, por impor uma 

perspectiva, um ponto de vista oficial enquanto ponto de vista legítimo, ou seja, aquele que 

todos devem reconhecer (Bourdieu, 2004). 

É a necessidade de um novo olhar sobre a educação contábil que direcionou esta 

discussão à apresentação dos elementos que possam subsidiar uma nova perspectiva 

educacional, em mobilização a uma ação simbólica de inculcação para reapropriação e 

legitimação do poder, sobre a construção e avaliação das identidades profissionais dos 
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docentes e dos (futuros) contadores. Assim, objetiva-se uma formação identitária, que supere 

as determinações de cunho neoliberal que se fazem presentes na formação universitária do 

contador e integram as deficiências historicamente constituídas na formação do docente do 

ensino superior.  

Em cumprimento ao objetivo específico B, que consiste em caracterizar a identidade 

profissional do docente e do acadêmico de Ciências Contábeis a partir da representação que 

estes agentes têm sobre sua formação e atuação profissional em comparação com o que 

orientam as DCN’s do curso de Ciências Contábeis e normas do IFAC, este tópico é 

organizado com a discussão sobre a identidade profissional do docente, seguido das 

discussões sobre a identidade profissional do discente ou (futuro) contador. 

As figuras 51 e 52 fornecem as bases para a discussão reflexiva sobre a identidade 

profissional do docente: 
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Figura 51 – Docentes: Identidade profissional do docente a partir da sua própria representação 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 52 – Docentes: Identidade profissional do docente a partir da representação dos 

discentes 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 

 

O bom professor de contabilidade, a partir da própria representação docente sobre o 

real, abrange as seguintes características ou competências: é antenado com a área contábil, 

está sempre em sala (no sentido de não faltar aulas), é comprometido com o plano de ensino, é 

responsável pelo aprendizado do aluno, faz link com a prática fora da sala de aula (Doc1), 

entende um pouco de contabilidade, de gestão de pessoas, entende das necessidades dos 

usuários contábeis e conhece didática (Doc2), planeja a aula, usa o tempo todo da aula, 

procura fazer com que o aluno execute as atividades propostas, cativa e envolve o aluno, 

corrige os exercícios, tira dúvidas, está aberto a reclamações dos alunos e recebe o que ele 
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expõe (Doc3), tem um bom conhecimento de didática, tem boa relação e empatia com os 

alunos, atrai os acadêmicos para a aula (Doc4). 

Além disso, possui um conhecimento aprofundado, prepara-se antes de dar aula, faz 

uma leitura antecipada do assunto da aula, coloca tópicos na apresentação de slides, contribui 

efetivamente para o aprendizado do aluno, utiliza-se de abordagens e metodologias 

diferenciadas para que ocorra o aprendizado (Doc5), tem experiência prática na área, traz para 

a aula exemplos práticos que foram vivenciados na realidade (Doc6), busca atenção dos 

alunos, consegue fazer com que o aluno aprenda, cativa os alunos, e vê o lado humano, tem 

empatia pelos discentes (Doc7). Interessante notar que os atributos que foram destacados 

pelos docentes como próprios do bom professor foram: conhecimento técnico aprofundado, 

responsabilidade pelo aprendizado do aluno, cativar e ter empatia pelos alunos, atraí-los para 

a aula, ter abordagem téorico-prática dos conteúdos, ter experiência real da técnica contábil e 

ter didática. 

Os discentes caracterizam o bom professor da seguinte maneira: simplifica o que é 

difícil, tem didática, tem dinamismo nas aulas, faz a junção entre teoria e prática (Ac1), 

importa-se com o aluno para saber se, de fato, ele aprendeu (Ac2), ama o que faz (Ac3), tem 

boa relação social com as pessoas, tem didática, planeja a aula, é organizado (Ac4), sabe a 

teoria e as leis contábeis, conhece a prática do escritório (Ac5), durante a aula traz o aluno 

para aproximação entre teoria e prática contábil (Ac6), preocupa-se com o aprendizado dos 

alunos, não desperdiça tempo em sala (Ac7), conhece as práticas e rotinas contábeis, está 

atualizado, preocupa-se em passar conhecimento para o aluno, gosta de aprender (Ac8), é 

dedicado a ensinar, tem boa metodologia, tem domínio de conteúdo (Ac9). As características 

que mais se destacaram na descrição de um bom professor para os discentes foram: tem 

didática, faz junção entre teoria e prática porque tem experiência real da técnica contábil, 

preocupa-se com o aprendizado dos alunos, tem um conhecimento técnico aprofundado. 

Considerando-se que a lógica da prática docente é movida pelo ideário do bom 

professor descrito por eles mesmos, uma vez que em suas descrições sempre mencionaram 

práticas que executam no seu cotidiano universitário e que os docentes e discentes descrevem 

figuras semelhantes do que representa o bom professor, a identidade real dos docentes, a 

partir de sua própria apresentação sobre o real, abrange as seguintes características: 

conhecimento técnico aprofundado, responsabilidade pelo aprendizado dos acadêmicos, 

utiliza-se de uma abordagem teórico-prática dos conteúdos, possui experiência real da técnica 

contábil, tem didática. 
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Para complementar o raciocínio, os docentes mencionam que utilizam as seguintes 

metodologias em sala: aula expositiva, atividade prática, atividade em grupo, abordagem de 

conteúdo do geral para o específico (Doc1), estudos dirigidos, seminário, mesa redonda, aula 

expositiva, filmes (esporadicamente) (Doc2), aula expositiva (Doc3), explicação da teoria e 

aplicação prática (Doc5), aula expositiva com abordagem teórica e aplicação prática (Doc6), 

aula expositiva com teoria e aplicação prática com exercícios (Doc7).  

Destacam-se, entre as principais práticas dos docentes, segundo relatos: a utilização de 

aula expositiva com abordagem que se utiliza do link entre teoria e prática. Considerando-se 

que os discentes elencaram que a metodologia que os docentes mais utilizam em sala é a aula 

expositiva com a utilização de slides, retoma-se o achado sobre a illusio do docente de deixar 

seu legado, de contribuir para a formação e melhoria de vida dos discentes e o achado recente 

de que o bom professor que integra o ideário docente e discente preocupa-se com o 

aprendizado do aluno, para confrontar com as respostas obtidas a partir do questionamento 

direcionado aos discentes: como gostariam que fossem as aulas para que o aprendizado 

melhorasse?  

Os discentes mencionam que as seguintes práticas dos docentes durante as aulas 

melhorariam seu aprendizado: passar o conteúdo de forma mais dinâmica e com utilização de 

exemplos da vida real (Ac1), aulas mais dinâmicas, aulas mais práticas (Ac2), não consegue 

pensar em algo que o professor necessite fazer (Ac3), aulas mais participativas (Ac4), aulas 

que apresentassem o link entre teoria e prática (Ac5), professor com maior domínio de sala, 

maior interesse no aluno, que o professor cative o aluno a aprender (Ac7), aulas mais 

dinâmicas, aplicação da teoria na realidade, execução de exercícios em sala (Ac8), não utilizar 

slides a aula toda (Ac9). As práticas docentes, que foram elencadas pelos discentes como 

essenciais para melhoria do aprendizado, sinteticamente foram:  a utilização de exemplos 

reais nas aulas (a partir da aplicação da teoria explicada na realidade técnica), aulas com 

abordagem mais prática, aulas mais dinâmicas e participativas e resolução de exercícios em 

sala. 

Novamente, há estreita similaridade entre o que os docentes descrevem de sua própria 

apresentação sobre o real, no que tange à utilização de aula expositiva com abordagem que se 

utiliza do link entre teoria e prática e o que os discentes descrevem como necessário para que 

o seu aprendizado melhore: utilização de exemplos reais nas aulas com o link entre a teoria 

explicada e a prática real da técnica contábil, seguido da abordagem prática por meio de 

exercícios e aulas dinâmicas que envolvam a participação dos alunos.  
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Vejam, os discentes não elencam nomes de metodologias, mas, ao almejarem o que os 

docentes relatam já executar, observa-se novamente o ideário do bom professor agindo de 

acordo com o habitus que move as ações destes agentes: a presença de um formato de aula 

baseado na utilização de slides e aulas expositivas que foi inculcado durante processo de 

formação desses docentes, prática que foi tão perfeitamente arraigada em sua prática, que, 

embora estes denotem em seus discursos o desejo de aulas diferenciadas, a doxa da detenção 

do saber maior, do professor transmissor prevalece, impedindo-o à tomada de práticas 

metodológicas diferenciadas. E, no caso dos discentes, nota-se a ação dóxica da formação 

para servir o mercado aliada a um habitus voltado à responsabilização do professor pelo seu 

sucesso, por isso apresentam a extrema necessidade de ligação entre teoria e prática na 

abordagem dos docentes. 

Se o objetivo fosse unicamente descrever as características atuais dos docentes da 

Universidade Partenon poderíamos fazê-lo da seguinte maneira: são docentes que almejam o 

trabalho autônomo e não em conjunto, pois suas práticas são isoladas, próprias de um desejo 

inértico de mudança. Esses professores agem de acordo com o ideário de um bom professor, 

uma vez que relacionam práticas suas com a desta figura, mas que têm suas ações e práticas 

limitadas por um habitus daquele professor catedrático, transmissor de conhecimentos, 

detentor do saber supremo, quiçá objetivam ser unicamente pesquisadores, e que, graças ao 

habitus adquirido em seu processo de formação contábil, carregam traços de um profissional 

executor, acrítico e seguidor assíduo de normas e regras. Também são agentes que denotam 

em seu discurso a preocupação pelo aprendizado do aluno, preocupação em cativar o aluno, já 

que isso está diretamente ligado à sua illusio de deixar um legado, na instituição ou na 

comunidade a que pertencem, e não possuem consciência real do quanto seu discurso e suas 

práticas influenciam a formação do habitus discente, e, consequentemente, a reprodução 

perpétua desta mesma ordem estabelecida. 

Todas essas palavras são apenas uma seleção, ainda que mais significativas, outras 

poderiam ser incluídas, e este trabalho de explicitação ou classificação, longe de manifestar 

uma acusação pública, objetiva, unicamente, apresentar alguns fundamentos dóxicos que 

devem ser superados por meio da reapropriação da identidade do docente de Ciências 

Contábeis: a doxa do trabalho autônomo; o habitus metodológico da excessiva utilização de 

slides e aulas expositivas; a doxa do contador/professor executor, seguidor de normas e 

acrítico. Ressalte-se que não se diz, em nenhum momento, que aulas expositivas são ruins, 

tampouco objetiva-se demonizar as aulas expositivas, mas objetiva-se chamar a atenção sobre 
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a excessiva utilização deste método, que se apresenta como a replicação de um habitus 

adquirido no processo de formação desse docente. 

É digno de nota, ainda, que este profissional – o professor de Ciências Contábeis - é 

um ser inexistente nas DCN’s; e, nas normas do IFAC, há a recomendação de que este 

profissional (ou como denominado pela Federação: educador) se utilize de abordagens como 

jogo de papéis, estudos de casos, seminários e discussões, com o objetivo de trazer uma maior 

conscientização aos discentes sobre as implicações éticas e potenciais conflitos para 

indivíduos e empresas que possam surgir em virtude da necessidade de tomada de decisões 

complexas de gerenciamento (IFAC, 2017). Ou seja, embora ofereça a recomendação, 

estritamente voltada ao atendimento das necessidades do mercado, direciona ainda para o 

educador/professor a responsabilidade, que, por sua vez, tem a ênfase acentuada na formação 

estritamente técnica. 

Com base no que ora foi mencionado e utilizando-se ainda do que já foi exposto 

acerca dos movimentos liberalistas e neoliberalistas que enfatizam a desoficialização do 

ensino e do que contempla a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, objeto de análise 

documental para este estudo, que prioriza, por meio do seu artigo 66, a formação de 

pesquisadores em detrimento da formação pedagógica, contemplando a mesma estrutura 

objetiva de atendimento aos interesses mercadológicos, têm-se a chancela do mecanismo de 

dominação outrora mencionado, que foi identificado por este estudo: a formação dóxica do 

professor pesquisador e não ensinante. Esta formação é a que move as práticas voltadas ao 

alcance da illusio (de deixar o legado) pela pesquisa (endeusando-a) e não pelo ensino, 

fundamento este que impede avanços no campo do ensino da contabilidade, e acaba por 

fortalecer a desvalorização da profissão, a secundarização do ensino e o 

fortalecimento/mantimento das estruturas objetivas que regem o meta-campo político-

educacional (representado pela LDB nesta situação), e, consequentemente, para a perpetuação 

do status quo vigente. 

Em se tratando, portanto, de um objetivo que não é voltado, unicamente, à descrição 

das características atuais dos docentes da Universidade Partenon, mas sim à apresentação de 

elementos que podem subsidiar a prática social complexa da docência, e a construção desse 

novo olhar sobre a formação, trabalho e atuação do professor de contabilidade, reformula-se, 

portanto, a seleção das palavras outrora descritas, escolhendo-se aquelas ainda mais 

significativas na descrição das características atuais dos docentes de Ciências Contábeis, a 

serem trabalhadas pela CPA institucional como base para reapropriação do poder dos 

docentes na formação de suas identidades. 
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São docentes que possuem conhecimento aprofundado da teoria e da técnica contábil, 

e que, cientes da sua responsabilidade e da responsabilidade que todos os docentes têm pelo 

aprendizado dos discentes e por estarem preocupados com o aprendizado destes agentes, 

utilizam-se de abordagens teórico-práticas do conteúdo, de uma maneira didática, e que 

considera os reflexos sociais das práticas contábeis. Por possuírem experiência real da 

técnica contábil, este professor faz uso de metodologias como a aula expositiva, que passa a 

ter uma conotação de apresentar aos discentes a ligação entre teoria/prática/reflexos sociais 

da atividade contábil. Além disso, este docente utiliza-se de abordagens metodológicas que 

possibilitam aos discentes o envolvimento no processo de ensino/aprendizagem, por induzi-

los à participação nas aulas, ao questionamento e à crítica dos moldes que regem as práticas 

contábeis atuais no Brasil e no Mundo. As atividades e exercícios trabalhados em sala, 

aliadas à exemplificação e apresentação da realidade que outrora os docentes vivenciaram, 

tornam as aulas dinâmicas e participativas, contribuindo fortemente para conscientização dos 

discentes sobre a necessidade de transformação da realidade profissional contábil vigente no 

Brasil. Estes docentes são movidos pela illusio de deixar seu legado, na instituição ou na 

comunidade a que pertencem, e, ciente do quanto seu discurso e práticas influenciam a 

formação do habitus discente, age em prol da transformação das estruturas ortodoxas da 

ordem estabelecida, na formação e na atuação do profissional contábil. 

Este discurso soa um tanto mais agradável aos ouvidos e aos olhos de quem lê. Mas... 

estaria a doxa do desejo inértico de mudança agindo novamente? Arrisco afirmar que, pelo 

menos em algum momento, durante a leitura da narrativa, pensamentos como: isto é utopia! 

não reflete a realidade! não passa de mera narrativa infundada! Ou ainda: isso é um feito 

impossível! Possam ter invadido a mente de alguns leitores professores. É a doxa do desejo 

inértico de mudança agindo, a doxa que fortalece o status quo vigente. 

Caso tais afirmativas tenham integrado o momento de leitura da narrativa apresentada, 

convido-o a observar novamente os grifos da primeira narrativa, que objetivou conferir 

consciência dos mecanismos de reprodução da ordem estabelecida, e também os grifos da 

segunda narrativa que refletem os achados deste item da pesquisa sobre o que integra o 

ideário do bom professor, e das práticas que contribuem para o aprendizado dos alunos. 

Obviamente e novamente poderiam ter sido escolhidas outras, palavras ainda mais 

significativas na descrição das características dos docentes da Universidade Partenon, 

contudo, a segunda narrativa apenas expõe os elencados pelos próprios docentes, e o que não 

está em destaque nela são as possíveis consequências da superação dóxica dos elementos 

grifados na primeira narrativa.  
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Além da revelação crítica dos mecanismos que perpetuam a ordem estabelecida, as 

narrativas ainda fornecem alguns elementos úteis para se trabalhar na CPA institucional do 

curso (prática que está relacionada ao enfraquecimento das doxas mencionadas): o trabalho 

conjunto dos professores, a valorização e priorização do ensino e não da pesquisa, a 

capacitação didática dos docentes (que envolve a apresentação de metodologias dinâmicas de 

ensino e do envolvimento dos alunos), a atualização técnica dos docentes, trabalhos que 

envolvam o questionamento crítico das práticas contábeis atuais (como forma de vencer o 

fundamento dóxico do desejo inértico de mudança e do professor detentor de saber pétreo).  

Em suma, o que resta enfatizar é que a segunda narrativa tornar-se-á utopia, se, e 

somente se, os esforços de revelação dos fundamentos dóxicos direcionados neste estudo 

forem totalmente desconsiderados, uma vez que a segunda narrativa contempla a 

representação real da identidade representada pelos docentes, que, assimilada, encerra o 

princípio de dominação da identidade descrita na primeira narrativa, o que contempla, 

intrinsecamente, um desafio, sem dúvidas. 

Ainda, é esplendoroso o processo de violência simbólica presente na nominação 

oficial dada pelo meta-campo político-educacional na representação da identidade profissional 

dos aspirantes a contadores, ou (futuros) contadores, haja vista a já explanada insegurança, 

acerca do futuro destes agentes, na reapropriação de sua identidade. A discussão terá por base 

o exposto nas figuras 53 e 54: 
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Figura 53 – Discentes: Identidade profissional do (futuro) contador a partir da representação 

dos docentes 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Figura 54 – Discentes: Identidade profissional do (futuro) contador a partir da representação 

dos discentes 

 
Fonte: Elaborado a partir dos dados da pesquisa (2018). 
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Alguns dos desafios da profissão contábil elencados pelos docentes foram: o contador 

antecipar-se aos problemas que podem ocorrer, o fato de o profissional contábil não atuar na 

função gerencial de auxílio ao empresário, a perda de clientes em escritórios, pois o 

fechamento das empresas acarreta redução de honorários, o contador é limitado à oferta de 

serviços já existentes no mercado (Doc1), o contador olhar para o usuário da informação, ter o 

conhecimento de tecnologias, direito, filosofia, matemática já que o que se aprende na sala de 

aula durante o curso não é suficiente para ser um grande profissional da área, uma vez que a 

atividade empresarial está mudando (Doc2), sair da graduação e buscar uma especialização 

em determinada área, já que o curso oferece uma visão do geral (Doc3). Tornar a 

contabilidade mais socializada e também mais ética (Doc4), ter conhecimento e domínio de 

tudo o que está relacionado às mudanças na contabilidade em razão da vigência das normas 

internacionais de contabilidade (Doc5), a superação do que o fisco tenta impor da profissão 

contábil como entregadora de declaração, a superação da formação voltada para a atuação 

estritamente técnica e não como professores ou gestores na área, o domínio de ferramentas 

tecnológicas que agilizem os serviços nos escritórios (Doc6), a ligação e maior relação entre o 

mercado de trabalho e o ensino superior (Doc7). 

Como já mencionado, a explanação dos docentes, mesmo que aparentemente busquem 

o desvínculo com a atuação profissional em escritórios, sempre corresponde a desafios 

relacionados a essa atividade, como consequência do fundamento dóxico da formação para 

atuação em escritórios e da formação para servir ao mercado de trabalho. Em síntese, os 

desafios da profissão contábil elencados pelos docentes foram: superar a visão e atuação do 

profissional executor que não olha para o usuário e não atua na função gerencial, ausência de 

inovação na oferta de serviços, obtenção de conhecimentos interdisciplinares, especialização 

em determinada área, tornar a contabilidade acessível e ética, obtenção do conhecimento das 

normas internacionais, domínio das ferramentas tecnológicas, relação entre formação superior 

e mercado de trabalho. 

Os discentes definem como desafios da profissão contábil atualmente: a conciliação 

das atividades contábeis com os avanços tecnológicos a alta burocracia (Ac1); a necessidade 

de o contador inovar a oferta de serviços (Ac2); a desvalorização do profissional contábil e os 

baixos salários (Ac3); superar a visão e atuação do profissional executor que não atua no 

auxílio à gestão dos pequenos empreendimentos (Ac4); a falta de ética e a oferta de serviços 

mediante pagamento de baixos honorários (Ac5); atualização constante e conhecimento 

tecnológico e da legislação (Ac6); legislação complexa, alta carga de obrigações acessórias, 

desvalorização do profissional, baixa remuneração (Ac7); conscientizar os empresários e as 
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pessoas da importância do contador (Ac8); desvalorização profissional, alta responsabilidade 

e baixa valorização, baixos salários ou remuneração. 

Novamente, o fundamento dóxico da formação para atuação em escritórios se 

apresenta na explanação dos discentes, com um discurso que se assemelha fortemente ao dos 

docentes. Em síntese, os discentes elencaram como principais desafios da profissão contábil 

atualmente: a conciliação das atividades contábeis com os avanços tecnológicos, alta 

burocracia, necessidade de inovação na oferta dos serviços, desvalorização profissional, alta 

responsabilidade e baixos salários, superação da visão e atuação do profissional executor que 

não atua na função gerencial, ética, atualização constante, conscientizar os empresários e as 

pessoas sobre a importância do contador. Os grifos representam os aspectos que se 

assemelham ao exposto pelos docentes.  

Objetivando ampliar a discussão, os docentes e discentes elencaram quais desafios que 

os (futuros) contadores enfrentarão após a formação, e os docentes definem os seguintes 

desafios: a redução de honorários e a atuação voltada à replicação de modelos já existentes 

nos escritórios (Doc1); encontrar um emprego (Doc2); questões éticas e questões voltadas a 

tornar a contabilidade mais comunitária/acessível (Doc4); excesso de profissionais formados e 

a necessidade de um diferencial para destaque no mercado de trabalho (Doc5); o fato de sair 

da universidade sem saber nada, uma vez que o diploma proporciona o conhecimento teórico 

e não a prática, por isso os discentes devem entrar na área ainda durante o curso (Doc6); o 

acadêmico ter autoconfiança e confiança no que aprendeu e demonstrar que tem capacidade 

(Doc7).  

Os discentes acreditam que enfrentarão os seguintes desafios após sua formação 

acadêmica: alta responsabilidade por ser um profissional formado pela Partenon (Ac1); as 

mudanças na profissão (Ac2); conseguir um bom emprego, já que nos escritórios não há 

valorização profissional (Ac3); dificuldade na área tributária (Ac4); dificuldades gerais em 

razão da falta de dedicação na universidade (Ac5); dificuldades relacionadas a distância entre 

prática e estudo da contabilidade (Ac6); problemas contábeis para resolver que não foram 

vistos ou discutidos na universidade (Ac7); desafio de se manter atualizado e se colocar no 

mercado de maneira estável (Ac8); falta de experiência por ter trabalhado pouco tempo na 

área (Ac9). 

Em síntese, as dificuldades que os acadêmicos da Universidade Partenon enfrentarão, 

segundo os docentes e discentes do curso, são: dificuldades relacionadas à atuação 

profissional voltada à replicação de modelos, redução do valor dos honorários, encontrar um 

emprego, questões éticas e voltadas a tornar a contabilidade mais acessível, excesso de 
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profissionais formados e a necessidade de um diferencial (tendo em vista a desvalorização do 

profissional), a distância entre o conhecimento adquirido na universidade e a prática 

contábil, autoconfiança e confiança no que aprendeu, alta responsabilidade por ser um 

profissional formado pela Partenon, mudanças na profissão, necessidade de atualização 

constante, falta de experiência prática no mercado. Novamente, os grifos sinalizam desafios 

que se assemelham na explanação dos docentes e discentes. 

Questionou-se aos participantes da pesquisa sobre quais habilidades ou competências 

os profissionais da área contábil devem ter para atuação. Segundo os docentes do curso, os 

acadêmicos precisam descobrir o que o faz ser bom (Doc1); deve ser gestor, apaziguador, pró-

ativo, flexível, autodidata, encaixar-se onde abrir necessidade (Doc2); entender de várias 

áreas (interdisciplinar), ser dinâmico, atuar em diversas áreas, atualizar-se constantemente, ser 

responsável, ser dedicado (Doc3); ter conhecimento técnico aprofundado, habilidade para 

trabalhar em equipe, ter habilidade para divulgação do seu trabalho, ser ético, tornar a 

contabilidade mais acessível (Doc4); ter conhecimento técnico aprofundado, saber se 

relacionar em sociedade e no ambiente de trabalho (Doc5); ter boa comunicação, ter liderança 

para gestão de pessoas e de clientes, ser dedicado, ser comprometido, ter controle emocional, 

atualizar-se constantemente (Doc6); demonstrar que entende do assunto e é bem-sucedido, 

demonstrar que tem capacidade de agregar ao empresário, ter boa comunicação, ter a visão do 

empresário, ter conhecimento tecnológico e de softwares para facilitar a rotina contábil, saber 

repassar informações (Doc7). 

Os discentes do curso explicitam que os profissionais da área contábil devem ter as 

seguintes habilidades e competências para atuação: organização, foco, comprometimento, ter 

liderança (embora essa competência não seja tão relevante), foco em resultado, comunicação, 

saber trabalhar em equipe (Ac1); foco, atenção, concentração, comprometimento, 

responsabilidade, cumprir prazos, conhecimento da legislação, conhecimento dos 

demonstrativos contábeis, paciência, conhecimento em outras áreas (Ac2); saber analisar as 

demonstrações contábeis, ter boa comunicação, ter domínio da técnica, ter paciência (Ac3); 

ter experiência (já que é o que vale no mercado), romper a barreira do contador de registro 

para ser o que ajuda na gestão da empresa, ter conhecimento da técnica e dos princípios 

contábeis, ter conhecimento tributário, ter conhecimento sobre a abertura e funcionamento de 

uma empresa (Ac4); ter concentração, gostar de ler, manter-se atualizado (Ac5). 

Ainda, ser responsável, sigiloso, ético, atuar de acordo com a regulamentação, ter 

competência de administrador, gestor, ter conhecimento sobre o funcionamento das 

organizações empresariais, ser um conselheiro (Ac6);  dominar as técnicas contábeis de 
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registro do patrimônio, dominar a legislação, conhecer as normas da contabilidade e trabalhar 

conforme elas, trabalhar em equipe, saber lidar com a pressão dos prazos e de entregar 

resultado em curto prazo e, se for um mero lançador de notas, precisa ser rápido (Ac7); ter 

agilidade, conhecer de várias áreas, ter paciência, trabalhar em equipe (Ac8); ser dedicado, 

bom pesquisador, responsável, pois está trabalhando com um patrimônio que não é dele. 

Em síntese, os docentes e os discentes mencionam como relevantes as seguintes 

habilidades e competências necessárias para atuação do profissional contábil: descobrir o que 

o faz ser bom (ter um diferencial), habilidades de gestão, ser apaziguador, pró-ativo, flexível, 

autodidata, encaixar-se onde abrir a necessidade (ser dinâmico), atuar e conhecer diversas 

áreas, atualizar-se constantemente, ser responsável, ser dedicado, ter conhecimento técnico 

aprofundado, ter habilidade de trabalhar em equipe, ter habilidade de divulgar o trabalho, ser 

ético, tornar a contabilidade mais acessível, ter habilidade de relacionamento interpessoal, ter 

boa comunicação, liderança, ter comprometimento, ter controle emocional (para lidar com os 

prazos), ter a visão do empresário, ter conhecimento tecnológico de softwares da 

contabilidade, gostar de ler, ter organização, foco, concentração, atenção, conhecimento da 

legislação, ser paciente, ter experiência, romper a barreira do contador de registro, conhecer o 

funcionamento de uma empresa, gostar de ler, manter-se atualizado, ser sigiloso, ser um 

conselheiro, ser ágil, ser bom pesquisador, atuar de acordo com a regulamentação. Os grifos 

refletem o dito tanto pelos docentes  quanto pelos discentes do curso. 

A partir desses achados, apresenta-se um quadro comparativo com o exposto pelos 

docentes e discentes do curso em relação aos desafios da profissão contábil atualmente, os 

desafios que os discentes enfrentarão após a formação e as habilidades e competências 

necessárias para atuação do profissional contábil, com as determinações elencadas pelas 

DCNs e as Normas Internacionais de Educação Contábil, no que tange à presença do que foi 

dito pelos docentes e discentes nestas duas bases documentais, conforme apresentado no 

Quadro 9: 
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Quadro 9 - Habilidades ou competências necessárias ao profissional contábil na representação 

docente e discente 
Quesito elencado pelos docentes ou discentes DCN’s IFAC 

Superar a visão e atuação do profissional executor 

que replica modelos existentes 

Não contempla Não contempla 

Habilidades de gestão Artigos 4 IES3 

Inovação na oferta de serviços Não contempla IES3 

Aquisição de conhecimentos interdisciplinares Artigo 4 IES3 

Especialização na área Não contempla Contempla formação 

para auditores 

Tornar a contabilidade acessível Não contempla Não contempla 

Ética profissional Artigo 4 IES4 

Ter conhecimento das normas internacionais de 

contabilidade e dos princípios contábeis 

Artigos 3e 4 IES2 

Ter domínio das ferramentas tecnológicas e softwares Artigo 3  IES2, IES3 

Maior relação entre o ensino superior e mercado de 

trabalho (superar a distância dos dois) 

Artigo 5 Recomendado pelo 

IFAc 

Alta burocracia Não contempla Não contempla 

Baixos salários/ honorários Não contempla Não contempla 

Atualização constante Não contempla IES3 

Conscientização da sociedade sobre a importância do 

contador 

Não contempla Não contempla 

Encontrar um emprego  Não contempla Não contempla 

Desvalorização profissional existente Não contempla Não contempla 

Ser dinâmico  Artigos 3e 4 IES3 

Alta responsabilidade Artigos 3 e 4 IES3 

Mudanças na profissão/Falta de experiência prática Não contempla IES 5 

Descobrir o seu diferencial Não contempla Não contempla 

Ser apaziguador/paciente Não contempla IES3 

Ser proativo Não contempla IES3 

Ser flexível Não contempla IES3 

Ser autodidata Não contempla IES3 

Profissional interdisciplinar Artigos 3e 4 IES2 

Ser responsável Artigo 3 IES3 

Ser dedicado/ Ter comprometimento Não contempla IES3 

Ter conhecimento técnico contábil aprofundado Artigos 3 e 4 IES2 

Saber trabalhar em equipe Artigo 4 IES3 

Ter bom relacionamento interpessoal Artigo 4 IES3 

Boa comunicação/ divulgação dos serviços Não contempla IES3 

Liderança Artigos 4 IES3 

Controle emocional/ cumprimento de prazos Não contempla IES3 

Gostar de ler/ pesquisar Não contempla Não contempla 

Ser organizado Não contempla IES3 

Ter foco/concentração/atenção Não contempla IES3 

Dominar a legislação Artigos 3e 4 IES2 

Conhecer o funcionamento de uma empresa Artigo 3 IES2 

Ser sigiloso Não contempla IES3 

Ser um conselheiro Não contempla IES3, IES4 

Ser ágil Não contempla Não contempla 

Atuar de acordo com a regulamentação Artigos 3e 4 IES2 

Ter conhecimento aprofundado da área tributária Artigo 4 IES2 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
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De acordo com o estipulado pelas DCN’s e normas do IFAC na construção identitária 

oficial dos profissionais contábeis, em uma abordagem por competências, o futuro 

profissional deve contemplar as seguintes habilidades que foram elencadas pelos docentes e 

discentes: inovação na oferta de serviços, aquisição de conhecimentos interdisciplinares, 

especialização na área (especificamente para auditoria), ética profissional, ter conhecimento 

das normas internacionais de contabilidade e dos princípios contábeis, ter domínio das 

ferramentas tecnológicas e softwares, maior relação entre o ensino superior e mercado de 

trabalho (superar a distância dos dois), atualização constante, ser dinâmico, alta 

responsabilidade, ser apaziguador/paciente, ser proativo, ser flexível, ser autodidata, 

profissional interdisciplinar, ser responsável, ser dedicado/ter comprometimento, ter 

conhecimento técnico contábil aprofundado, saber trabalhar em equipe, ter bom 

relacionamento interpessoal, boa comunicação/ divulgação dos serviços, liderança, controle 

emocional/ cumprimento de prazos, ser organizado, ter foco/concentração/atenção, dominar a 

legislação, conhecer o funcionamento de uma empresa, ser sigiloso, ser um conselheiro, atuar 

de acordo com a regulamentação, ter conhecimento aprofundado da área tributária. 

As habilidades ou competências intrínsecas aos discursos dos docentes e discentes 

sobre os desafios profissionais não contemplaram tais determinações, quais sejam: superar a 

visão e atuação do profissional executor que replica modelos existentes, tornar a contabilidade 

acessível, alta burocracia, baixos salários/ honorários, conscientização da sociedade sobre a 

importância do contador, encontrar um emprego, desvalorização profissional existente, 

mudanças na profissão, descobrir o seu diferencial, gostar de ler/ pesquisar, ser ágil. 

Além disso, tanto as DCNs quanto as normas do IFAC contemplam inúmeros atributos 

necessários ao profissional que não foram mencionados diretamente pelos agentes 

entrevistados, embora tais explanações apresentem um alinhamento considerável entre o que 

determinam as DCN’s e normas do IFAC e o discurso dos docentes e discentes, o que 

manifesta o monopólio de violência simbólica na construção e avaliação da identidade do 

próprio dominado que abdica e nega sua própria identidade para se fazer reconhecer. Esse é 

um aspecto notado no discurso dos docentes e dos discentes, pois, como em um círculo 

vicioso, as autoridades apresentam um ponto de vista instituído como ponto de vista legítimo, 

ou seja, aquele que todos devem reconhecer. Os docentes, por sua vez, tornam-se porta-voz 

desse mecanismo de dominação utilizado em sua comunicação pedagógica com os discentes, 

que, na posição de dominados, reproduzem o discurso e assumem para si essa identidade pré-

concebida, negando a sua própria identidade, perpetuando esse mecanismo de reprodução que 

mantém o status quo vigente na formação e na atuação do profissional contábil. 
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Vejam, esse ponto de vista legítimo que fortalece a doxa meritocrática nas instituições 

de ensino, e que é dado sob a forma de habilitação ou inabilitação, confere direitos que são 

universalmente reconhecidos por meio de classificações, que organizam a percepção do 

mundo social e podem até organizar o próprio mundo. É esse ponto de vista legítimo que 

confere ao contador a necessidade de possuir tantas habilidades, competências e aptidões 

necessárias para a execução da profissão que acaba por agir como um mecanismo de seleção 

legitimado que tende a eliminar aqueles que não atingem ou que não possuem tais 

determinações. 

Ora, em se tratando de filhos de operários, técnicos, pequenos comerciantes, 

trabalhadores agrícolas ou braçais, os capitais acumulados no decorrer da vida propiciam o 

alcance de tantas habilidades e competências, como as elencadas, em um curto período de 

tempo durante a trajetória universitária? A universidade, por sua vez, possibilita que os 

docentes trabalhem em prol da utilização de uma pedagogia racional e universal que se 

obrigaria a tudo em favor de todos e se organizaria metodicamente em referência ao fim 

explícito de dar a todos os meios de adquirir aquilo que não é dado, sob a aparência de dom 

natural? Ou, ainda, desejam tais autoridades que as universidades se organizem 

metodicamente em referência ao fim explícito de dar a todos os meios de adquirir aquilo que 

não é dado, sob a aparência de dom natural? 

Arrisca-se afirmar que não, uma vez que a tradição pedagógica se dirige somente por 

trás das ideias inquestionáveis da igualdade e de universalidade aos educandos (Bourdieu, 

2015a), igualmente aos padrões definidos pelas DCN’s e normas do IFAC que, ao efetuarem 

uma definição oficial de uma identidade oficial, impõem uma perspectiva de possibilidade de 

igualdade e de universalidade aos profissionais, não receberam a formação pautada em base 

curricular semelhante, ou pelo menos sob os mesmos princípios? 

Por falar em padrões identitários que são definidos pelas DCN’s e Normas do IFAC, 

consideram estas, em suas definições, as singularidades culturais de uma determinada região, 

de uma determinada classe, de um determinado povo, de um determinado agente? Como 

forma de responder a esse questionamento, retome-se o achado de que as habilidades, 

competências ou aptidões intrínsecas aos discursos dos docentes e discentes sobre os desafios 

profissionais não estão contemplados nas determinações de tais autoridades, que 

desconsideram em suas explanações, a realidade vigente sobre a superação da visão e atuação 

do profissional contábil executor que replica os modelos existentes, que necessita trabalhar 

cotidianamente com a alta burocracia e a baixa remuneração, em consequência à 
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desvalorização profissional da classe, que necessita e deseja trabalhar a conscientização do 

quanto sua atividade é importante para a sociedade. 

Além disso, tais padrões desconsideram a lógica da prática dos discentes (futuros) 

contadores, considerando-se que os agentes que integram o curso de Ciências Contábeis, 

oriundos, em sua maioria, de famílias com baixo volume de capital global, escolheram o curso 

prioritariamente em razão da alta empregabilidade proporcionada e da rápida inserção no 

mercado de trabalho. Esse habitus que reflete as restrições econômicas, culturais e sociais 

vivenciadas faz com que estes agentes tenham dificuldades cotidianas na universidade e 

impossibilita (sob a característica dissimulada de desmotivação) que estes encontrem seu 

diferencial e “brilhem”, tornando-os não merecedores dos prêmios da meritocracia, 

dificultando, ainda mais, a aquisição das habilidades elencadas pelas DCN’s e IFAC. A doxa 

meritocrática presente em tais determinações e nas ações pedagógicas dos docentes faz com 

que aqueles que não se sintam aptos, ou detentores desse “dom natural”, autoeliminem-se da 

profissão ou durante o processo formativo na universidade. 

Tais características estão tão arraigadas no ideário dos docentes (porta-vozes) e dos 

discentes que a aceitação tácita e replicação deste discurso refletem apenas o mantimento da 

ortodoxia presente em uma formação voltada para servir o mercado de trabalho, e 

prioritariamente voltada para a atuação em escritórios (execução normativa), justificada pela 

illusio da melhoria ou mantimento da posição social alcançada pelo curso. Tão fortes são tais 

indicativos que os desafios elencados denotam aspectos que podem ameaçar a illusio, e, 

portanto, leva os agentes a ações voltadas ao aumento do capital cultural próprio do campo, 

como: a busca pela a prática real da técnica contábil, a priorização de disciplinas práticas e a 

busca por carreiras com inserção rápida, como forma de minimizar os baixos salários 

advindos de uma possível ausência de prática, o temido desemprego, e preparar-se para lidar 

com a alta burocracia e a desvalorização profissional. 

Tais ações integram o ideário de aumento de chance de alcance da illusio e, portanto, 

movem esses agentes a determinadas práticas que estão relacionadas às estratégias utilizadas 

por estes para melhoria ou mantimento de sua posição no campo universitário e 

consequentemente profissional. A doxa de servir ao mercado como forma de aumentar a 

chance de alcance da illusio de melhoria ou mantimento da posição social tem tamanha 

dominação no ideário e nas ações dos docentes e discentes que levam estes à aceitação tácita 

da realidade apresentada, principalmente no que tange à definição da identidade profissional 

efetuada pelas autoridades legítimas representadas pela Câmara Nacional de Educação 

Superior e pelo IFAC. Essas são confirmadas pela similaridade entre o que constam em tais 
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determinações, o discurso dos agentes e as práticas voltadas ao seguimento de padrões e 

normas, e não o seu questionamento. 

Além disso, o desejo dos discentes em atuações na área bancária, contabilidade 

pública, perícia, docência, pequenas cooperativas, de acordo com as oportunidades, área fiscal 

ou de departamento pessoal, quando existentes, corroboram com o exposto sobre essa 

formação acrítica, sistemática, padronizada e de adequação às necessidades do mercado que 

os levam à aceitação tácita dessa identidade pré-concebida. Isso faz com que eles se tornem 

agentes sem objetivos e com motivações profissionais que refletem a incapacidade do sistema 

de ensino no desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para objetivos que 

possam ir além do mero servimento ao mercado e atuação técnica. Por isso, afirma-se que tais 

determinações servem unicamente como instância de seleção para privilegiar aqueles com 

maior volume de capital global, pois, por não contemplarem as carências culturais que 

formam o habitus dos acadêmicos de Ciências Contábeis, acaba por legitimar a eliminação 

destes de atuações que não contemplem a mera execução, em uma aparência dissimulada de 

ausência das habilidades, competências ou características necessárias, próprias de um “dom 

natural”. 

Eis o motivo pelo qual o sistema educacional não deveria servir unicamente aos 

anseios mercadológicos, pois, ao assumir tal conotação, apenas contribui para a reprodução 

das desigualdades sociais e a autoeliminação daqueles já eliminados, de uma forma legítima, 

que molda a arbitrariedade cultural que naturaliza e dissimula o privilégio dos privilegiados e 

a autoeliminação dos excluídos. O estado e seus mandatários, sob os moldes de uma violência 

simbólica esplendorosa, possuem tamanha dominação no processo de formação universitária e 

na atuação do profissional contábil que a representação que esses agentes têm do real 

contemplam, quase que unicamente o que é desejado ou o que é imposto por estes 

organismos. É esta categorização arbitrária que é reforçada discursivamente que representa 

fielmente a doxa predominante, em uma forma “culta” de ignorância, já que é desconhecida 

as condições de produção desta doxa dominante, que dominados assumem para si reforçando 

o poder simbólico dos dominantes, a qual Borduieu considera como allodoxa (Deer, 2018) e 

que os docentes (dominados no campo político educacional) e discentes (dominados no 

campo universitário e político educacional) propagam, movendo a lógica da sua prática. 

A partir do exposto questiona-se: É justo o direito de cercear a capacidade 

transformativa de um agente? É justo determinar padrões identitários que abafam as vozes dos 

agentes dominados de tal forma a determinar padrões de pensamento de ações que refletem o 

mantimento da ordem estabelecida?  
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É esse processo de dominação na definição identitária do contador, por parte do 

Estado e seus mandatários, que rege o sentimento de insegurança acerca do futuro destes na 

reapropriação de sua identidade, como forma de uma revolução simbólica contra a dominação 

simbólica vigente, que, por continuarem regendo tal sentimento, impõem a necessidade de 

utilizar, ainda, os termos “(futuro) contador”, dada a incapacidade de propor uma narrativa 

que contemple uma identidade real a partir da representação que esses agentes têm do real 

acerca da sua formação, profissão e atuação, em razão de as explanações reais destes agentes, 

contemplarem unicamente o esquema de dominação e formação identitária determinado por 

tais organismos.  

Obviamente, a necessidade de desenvolvimento de habilidades e competências 

profissionais devem integrar a formação do (futuro) contador, mas claramente não deveriam 

simplesmente ser determinadas como único objetivo, e com o único objetivo de servir ao 

mercado. O questionamento da realidade presente, a crítica às práticas utilizadas, o exame das 

determinações tributárias e legais que regem a profissão, o julgamento às atribuições 

necessárias para atuação profissional, a compreensão dos reflexos da prática contábil e do 

contador no conjunto das relações sociais, devem superar a lógica das competências e do 

conhecimento utilitarista que atualmente determinam as características da identidade 

profissional e social do contador.  

Dada a ausência de criticidade dos agentes entrevistados, além das recomendações 

elencadas, ressalta-se veementemente que a formação por competências, nos moldes 

determinados, responsáveis por determinar a identidade de um profissional contábil acrítico e 

passivo, apenas contribuem para a desvalorização da classe e a baixa remuneração, já que, em 

uma lógica paradoxal, o mercado tende a valorizar prioritariamente aqueles profissionais 

transformadores, críticos e revolucionários, detentores de certos “dons naturais” que são 

próprios daqueles oriundos de origens sociais privilegiadas.  

Não sendo possível a emancipação entre sistema econômico e o sistema de ensino, 

espera-se que a apresentação de tais fundamentos de dominação possam integrar as discussões 

e reflexões da CPA institucional, dado o contexto de necessidade de reapropriação do poder 

de construção e avaliação da identidade do (futuro) contador. Pois, ao se fazer valer em nível 

coletivo a realidade representada, atinge-se o nível propriamente político, isto é, o poder de 

transformar, por meio de palavras que descrevem e designam a profissão e o profissional 

contábil, os princípios objetivos das classificações anteriores, reapropriando coletivamente o 

poder de construção e avaliação das identidades dos (futuros) contadores, classificações estas 

que, atualmente, são determinadas arbitrariamente pelo estado e seus mandatários. 
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Nada simples, sem dúvida, mas esse embate pode ser principiado com a superação dos 

elementos dóxicos que integram a atuação docente, pois a valorização e priorização do ensino 

e não da pesquisa, a capacitação didática dos docentes, a atualização técnica dos docentes, a 

execução de atividades que envolvam o questionamento crítico das práticas contábeis atuais, 

aliadas a um trabalho conjunto dos docentes, possibilitarão a reapropriação do poder de 

construção e avaliação da sua identidade como docentes de Ciências Contábeis, munindo-os 

nesta luta simbólica em prol de uma formação identitária do (futuro) contador que vá além, 

muito além, das competências. 

 

4.3. Avaliação docente à luz de Pierre Bourdieu: Elementos para reestruturação do processo 

com foco à formação continuada dos professores 

 

Ao se considerar a vigência de uma política educacional que desestimula 

veementemente a cultura da avaliação formativa, que, ao utilizar uma perspectiva neoliberal, 

ressalta a perícia do aparato legal na dissimulação da imperícia do estado avaliador com uma 

atuação que considera unicamente o cumprimento dos próprios interesses pela utilização de 

índices e rankings voltados à mensuração de uma pseudo-qualidade educacional; 

Ao se considerar, que nessa dissimulação dos reais interesses do estado avaliador a 

CPA também tem sua atuação dificultada e ameaçada no contexto do SINAES vigente, este 

tópico objetiva apresentar uma tentativa de resgate da avaliação com viés formativo, com 

vistas ao fortalecimento das CPA’s como base do processo de transformação da educação 

contábil, na constituição de um espaço voltado à  apresentação, discussão, reflexão e 

construção de elementos que subsidiam e subsidiarão a prática social complexa da docência. 

Além do fato de que agirá como princípio formal da reapropriação do poder de constituição e 

avaliação das identidades docente e do (futuro) contador. Para tanto, sua atuação tem como 

premissa a realização de um processo avaliativo que ultrapasse o mero cumprimento de uma 

obrigação legal, com a utilização de instrumento democrático no resgate à essência 

emancipadora da avaliação, aliada ao objetivo mister de neutralizar o interesse neoliberal na 

massificação desenfreada do ensino superior, e de gerar os movimentos necessários para 

superação das deficiências das políticas públicas elaboradas para a formação dos professores 

do ensino superior. Formação esta que é objeto de escárnio desde a concepção histórica da 

universidade no Brasil, dada a submissão do sistema escolar ao sistema econômico. 

Em se tratando do interesse inerentemente político de fortalecer a CPA para o 

incentivo da reformulação e criação de políticas para a formação inicial e continuada dos 
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professores por meio da geração dos movimentos necessários para isso, o processo avaliativo, 

de viés formativo que tem como base a avaliação do docente pelo discente, pautou-se na 

apresentação de um instrumento coerente em sua composição interna, também válido e 

confiável. Considerando-se que, quanto mais próximo o alfa estiver de 1, maior a consistência 

interna dos itens do instrumento avaliado, tem-se que o instrumento utilizado apresentou um 

alfa que pode ser classificado como excelente, pois atingiu a marca de 0,99 (George & 

Mallery, 2003; Gliem & Gliem, 2003; Pestana & Gageiro, 2014), o que significa que o 

instrumento apresenta alta confiabilidade, validade e coerência interna, sendo, portanto, um 

instrumento avaliativo consistente internamente. 

O processo de avaliação vigente na CPA do Curso de Ciências Contábeis é realizado 

semestralmente com a aplicação de questionários para que os discentes avaliem os docentes e 

para que os docentes se autoavaliem. O questionário é segregado em cinco categorias 

principais, sendo: a categoria 1 de identificação; a categoria 2 de avaliação dos aspectos gerais 

da disciplina; a categoria 3 de avaliação da conduta e prática pedagógica do docente; a 

categoria 4 avaliação do aproveitamento/desenvolvimento na disciplina; e a categoria 5 

contempla cinco questões dissertativas para levantamento de evidências adicionais sobre o 

docente, turma, disciplina e processo educacional. O instrumento de avaliação do docente 

pelo discente contempla 38 questões em escala likert de 1 a 10, o instrumento de 

autoavaliação do docente contempla 37 questões em escala likert 1-10 e as questões 

dissertativas contemplam conteúdo semelhante, investigam os mesmos quesitos e foram 

ajustadas de acordo com o contexto do avaliador (docente/discente). 

Após a coleta dos questionários, tabulação e sumarização dos dados, a apresentação 

dos resultados seguiu as categorias bases do questionário, de acordo com a série, ou seja: a 

Tabela 1 apresenta a média e o desvio padrão das respostas obtidas na categoria 2 de 

avaliação dos aspectos gerais da disciplina; as Tabelas 2 e 3 apresentam a média e desvio 

padrão das respostas obtidas na categoria 3 de avaliação da conduta e prática pedagógica do 

docente; a Tabela 4 apresenta a média e o desvio padrão das respostas obtidas na categoria 4 

de avaliação do aproveitamento/desenvolvimento na disciplina. Ressalte-se, ainda, que as 

tabelas apresentam as respostas obtidas por meio da avaliação do docente pelo discente e as 

respostas da autoavaliação docente serão confrontadas, no decorrer da discussão, com os 

resultados apurados na avaliação efetuada pelos discentes. Além disso, as respostas 

dissertativas também servirão como um parâmetro para a triangulação de informações. 

O padrão para apresentação dos resultados com a média e o desvio padrão justifica-se 

por seguir o formato utilizado pela CPA vigente, inclusive no que se refere à classificação 
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efetuada em relação às notas obtidas, pois as médias abaixo de 7,0 são indicativos de 

necessidades formativas na questão analisada. Seguindo, ainda, o padrão do Relatório 1 de 

síntese do processo avaliativo da CPA do primeiro semestre de 2017, adotou-se o critério de 

considerar as médias com desvio padrão igual ou superior 2,5, como indicativo de atenção da 

CPA, uma vez que a alta variação nas notas recebidas (representada pelo desvio padrão), 

refletem uma avaliação que contempla o recebimento de notas boas, mas também notas ruins, 

e, portanto, apresentam fortes evidências de alguma necessidade formativa. Os resultados são 

apresentados fazendo referência às séries, sendo 1 relacionado às disciplinas cursadas no 

primeiro ano, 3 as disciplinas cursadas no terceiro ano, e 4 as disciplinas cursadas no quarto 

ano, do período letivo de 2017. 

Apenas três docentes que lecionam quatro disciplinas participaram do processo de 

autoavaliação, são os que lecionam as seguintes disciplinas: Contabilidade Tributária (3º ano 

em 2017); Contabilidade Avançada (4º ano em 2017); Contabilidade e Orçamento Público (4º 

ano em 2017); Pesquisa em Contabilidade II (4º ano em 2017). O que não pode ser tratado 

como mera coincidência é o fato de que justamente os docentes que contemplam o maior 

número de quesitos com notas entre 8,0 e 9,0 ou acima de 9,0 são justamente aqueles (únicos) 

que participaram do processo de avaliação, aspecto discutido em momento oportuno. 

Segue-se os principais resultados obtidos na categoria 2 de avaliação dos aspectos 

gerais da disciplina, conforme apresentado na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Avaliação dos aspectos gerais da disciplina 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
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1 

Contabilidade de Custos 8,9 1,8 8,7 1,6 8,8 1,8 8,6 1,7 8,6 1,5 8,3 1,7 8,8 1,6 8,5 2,0 5,9 3,9 8,8 1,7 8,8 1,3 8,4 1,9 

Noções de Direito 7,9 1,8 7,4 1,5 8,4 1,5 8,3 1,6 7,6 1,8 8,2 1,6 8,6 1,5 7,6 2,6 4,9 3,9 7,8 1,4 7,6 1,5 7,7 1,9 

Ciências Sociais II 8,5 1,8 7,8 1,8 8,5 1,7 8,3 2,0 8,4 1,5 8,7 1,6 8,4 1,8 7,7 2,5 4,5 4,4 8,6 1,5 8,5 1,8 8,0 2,0 

Contabilidade Intermediária I 8,8 1,7 8,8 1,5 8,9 1,5 8,3 2,6 8,5 1,8 8,9 1,4 9,1 1,5 8,8 1,8 6,4 3,8 8,8 1,7 8,9 1,6 8,6 1,9 

3 

Análise Contábil de  

Viabilidade de Projetos 
6,2 2,6 6,0 3,2 6,7 2,9 6,5 3,2 6,6 2,9 6,9 2,9 6,7 3,1 4,8 3,7 4,3 3,2 6,2 3,2 6,1 3,1 6,1 3,1 

Análise das  

Demonstrações Contábeis 
7,1 2,5 5,7 2,8 6,3 2,9 6,8 2,8 6,4 3,0 6,7 2,7 8,5 2,0 8,8 1,8 8,5 2,3 7,9 2,3 7,2 2,5 7,3 2,5 

Análise de Custos 7,9 1,8 6,9 2,3 7,0 2,9 6,7 3,1 7,0 2,9 7,0 2,9 7,5 2,3 7,5 2,8 7,3 3,0 6,8 3,0 7,0 2,6 7,2 2,7 

Auditoria 4,6 3,0 4,6 3,0 4,8 3,1 5,8 3,2 4,4 2,9 4,2 3,0 4,6 2,9 5,2 3,3 5,4 3,4 4,4 3,1 4,7 2,7 4,8 3,1 

Contabilidade Tributária 9,6 0,5 9,5 0,8 9,6 0,7 9,4 0,9 9,7 0,7 9,0 1,2 9,7 0,7 8,6 1,9 9,8 0,4 9,4 1,2 9,4 0,7 9,4 0,9 

Ética Geral e Profissional 9,1 0,8 8,8 1,1 8,8 1,4 8,9 1,1 9,0 1,5 8,9 1,3 9,5 0,8 7,9 2,5 8,1 1,8 8,9 1,2 9,1 1,1 8,8 1,3 

Introdução a Controladoria 4,7 2,7 4,5 3,0 4,3 2,7 5,6 2,9 4,1 3,1 4,3 3,0 4,3 2,6 5,5 3,3 5,7 3,2 4,2 3,0 4,4 2,6 4,7 2,9 

4 

Contabilidade Avançada 9,4 1,1 8,8 1,4 9,3 1,1 8,9 1,8 9,0 1,6 9,1 1,0 9,7 0,8 8,8 1,8 9,3 1,1 9,0 1,4 9,2 1,4 9,1 1,3 

Contabilidade e  

Orçamento Público  
9,3 1,0 9,1 0,9 9,3 1,0 9,0 1,1 9,3 0,8 8,8 1,1 9,2 1,0 9,2 1,3 9,5 0,9 9,4 0,9 9,3 0,8 9,2 1,0 

Contabilidade Gerencial 7,1 2,0 7,4 2,1 7,2 2,1 7,8 2,0 6,9 2,6 7,2 2,3 7,6 2,2 6,2 3,3 8,7 1,8 7,4 2,7 7,2 2,4 7,3 2,3 

Pesquisa em Contabilidade II 9,7 1,1 7,7 1,8 9,4 1,1 9,4 1,1 8,6 1,5 9,0 1,4 9,5 1,1 8,5 2,0 9,6 0,7 7,8 2,1 8,1 1,8 8,8 1,4 

Teoria da Contabilidade 6,7 2,4 6,1 2,4 6,9 2,3 6,7 2,3 6,3 2,4 6,3 2,5 8,1 2,3 7,3 2,7 7,8 2,1 6,9 2,2 6,7 2,4 6,9 2,4 
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Na categoria 2, Avaliação dos aspectos gerais da disciplina, os docentes que lecionam 

as seguintes disciplinas receberam as melhores médias gerais: Contabilidade Tributária (9,4), 

Contabilidade e Orçamento Público (9,2); Contabilidade Avançada (9,1). Os docentes que 

leciona as seguintes disciplinas receberam as menores médias gerais: Introdução à 

Controladoria (4,7), Auditoria (4,8), Análise Contábil eViabilidade de Projetos (6,1) e Teoria 

da Contabilidade (6,9). 

Na categoria 2, os docentes que lecionam as disciplinas de: Contabilidade e 

Orçamento Público; Contabilidade Tributária; Contabilidade Avançada e Pesquisa em 

Contabilidade II destacaram-se no que se refere à qualidade percebida na estrutura e 

operacionalização da disciplina. Por exemplo, a disciplina de Contabilidade e Orçamento 

Público recebeu a melhor avaliação em dez dos onze quesitos avaliados; a disciplina de 

Contabilidade Tributária em nove de onze quesitos; a disciplina de Contabilidade Avançada 

em oito de onze quesitos; a disciplina de Pesquisa em Contabilidade II, em seis de onze 

quesitos. Além disso, ficaram muito próximas as notas atribuídas pelos discentes aos docentes 

e as notas que os docentes se autoatribuíram. Observou-se que os docentes de Pesquisa em 

Contabilidade II e Contabilidade e Orçamento Público, mesmo recebendo notas próximas a 

10, autoavaliaram-se, respectivamente, com 7,0 em relação ao item (2.3) de organização do 

material de apoio e (2.10) formas de avaliação de aprendizagem executadas, o que pode 

significar certa insegurança dos docentes em relação a esses itens. 

Os docentes melhores avaliados apresentam práticas percebidas pelos acadêmicos 

como relevantes no cotidiano universitário e sugere-se que, por meio de um compartilhamento 

de informações e trocas de experiências, as boas práticas deles nos quesitos em destaque 

possam ser compartilhadas por estarem relacionadas à possibilidade de sucesso no processo 

de aprendizagem dos discentes. Por outro lado, as disciplinas que necessitam de maior 

atenção ou foco da CPA na categoria 2, em razão do recebimento de médias inferiores a sete 

ou que apresentam um desvio padrão igual ou maior que 2,5, foram  os docentes que lecionam 

as disciplinas de: Auditoria (4,6 e desvio padrão 3,0); Introdução à Controladoria (4,7 e 

desvio padrão de 2,7); Análise Contábil de Viabilidade de Projetos (6,2 e desvio padrão de 

2,6); Teoria da Contabilidade (6,7); Análise das Demonstrações Contábeis (7,1 e desvio 

padrão de 2,5) no quesito (2.1) planejamento da disciplina. As disciplinas de Introdução à 

Controladoria (4,5 e desvio padrão de 3,0); Auditoria (4,6 e desvio padrão 3,0); Análise das 

Demonstrações Contábeis (5,7 e desvio padrão de 2,8); Análise Contábil de Viabilidade de 

Projetos (6,0 e desvio padrão de 3,2); Teoria da Contabilidade (6,1); Análise de Custos (6,9 e 

desvio padrão de 2,3), no item (2.2) metodologia utilizada nas aulas ministradas. As 
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disciplinas de Introdução à Controladoria (4,3 e desvio padrão de 2,7); Auditoria (4,8 e desvio 

padrão 3,1); Análise Contábil de Viabilidade de Projetos (6,7 e desvio padrão de 2,9); Teoria 

da Contabilidade (6,9 e desvio padrão 2,3); Análise das Demonstrações Contábeis (7,0 e 

desvio padrão de 2,9); Análise de Custos (7,0 e desvio padrão de 2,9), em relação ao quesito 

(2.3) organização do material de apoio. Esses docentes não participaram do processo de 

autoavaliação efetuado. 

No quesito (2.4) qualidade do material de apoio oferecido, as disciplinas de: 

Introdução à Controladoria (5,6 e desvio padrão de 2,9); Auditoria (5,8 e desvio padrão 3,2); 

Análise Contábil de Viabilidade de Projetos (6,5 e desvio padrão de 3,2); Teoria da 

Contabilidade (6,7 e desvio padrão de 2,3); Análise de Custos (6,7 e desvio padrão de 3,1); 

Análise das Demonstrações Contábeis (6,8 e desvio padrão de 2,8). As disciplinas de 

Auditoria (4,4; 4,2) e Introdução à Controladoria (4,1; 3,1) são as que receberam as menores 

médias em relação aos quesitos (2.5) organização das atividades de aprendizagem e (2.6) 

nível de profundidade dos assuntos e atividades de aprendizagem, respectivamente. No item 

(2.7) assiduidade e cumprimento das normas da instituição, novamente se destacam as 

disciplinas de Introdução à Controladoria (4,3); Auditoria (4,6) e Análise Contábil de 

Viabilidade de Projetos (6,7 e desvio padrão 3,1). No que tange ao item (2.8) manutenção 

atualizada de notas e frequências no sistema da Universidade, os docentes que lecionam as 

seguintes disciplinas receberam as menores notas: Análise Contábil de Viabilidade de 

Projetos (4,8 e desvio padrão de 3,7); Auditoria (5,2 e desvio padrão de 3,3); Introdução à 

Controladoria (5,5 e desvio padrão de 3,3) e Contabilidade Gerencial (6,2 e desvio padrão 

3,3). Esses docentes não participaram do processo de autoavaliação. 

As disciplinas de Análise Contábil de Viabilidade de Projetos (4,3 e desvio padrão de 

3,2); Ciências Sociais II (4,5 e desvio padrão 4,4); Noções de Direito (4,9 e desvio padrão 

3,9); Análise Contábil de Auditoria (5,4 e desvio padrão de 3,4); Introdução à Controladoria 

(5,7 e desvio padrão 3,2); Análise de Custos (5,9 e desvio padrão de 3,9); Contabilidade 

Intermediária I (6,4 e desvio padrão de 3,8) e Análise de Custos (7,3 e desvio padrão 3,0) 

receberam as menores notas em relação ao quesito (2.9) utilização da plataforma moodle no 

apoio à disciplina. Em relação ao quesito (2,10) formas de avaliação de aprendizagem 

executadas e ao quesito (2.11) avaliação geral da disciplina, destacam-se novamente os 

docentes das seguintes disciplinas, respectivamente: Introdução à Controladoria (4,2; 4,4); 

Auditoria (4,4; 4,7); Análise Contábil de Viabilidade de Projetos (6,2; 6,1). Os docentes que 

lecionam as disciplinas que receberam as menores notas nos itens 2.9, 2.10 e 2.11 não 

participaram da autoavaliação. 
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Os docentes que lecionam as disciplinas de: Auditoria; Introdução à Controladoria e 

Análise Contábil de Viabilidade de Projetos receberam as menores notas em onze de onze 

quesitos avaliados, indicando a necessidade de programas de capacitação voltados à 

preparação para aspectos que envolvem: o planejamento da disciplina, metodologias de 

ensino, preparação e organização de material de apoio, preparação e organização de 

atividades de aprendizagem, utilização da plataforma moodle no apoio à disciplina e avaliação 

de aprendizagem. Os docentes que lecionam as disciplinas de Análise de Custos e Teoria da 

Contabilidade receberam as menores notas em nove de onze quesitos e o docente que leciona 

Análise das Demonstrações Contábeis em sete de onze quesitos, indicando igualmente 

necessidade de capacitação. 

Enquanto os docentes das disciplinas melhores avaliadas podem servir como ponto de 

referência para determinada ação ou prática, no auxílio e troca de experiências, recomenda-se 

a atuação da CPA em ações pontuais de auxílio principalmente aos docentes que foram 

avaliados com as menores notas em vários quesitos: Auditoria, Introdução à Controladoria; 

Análise Contábil de Viabilidade de Projetos; Análise das Demonstrações Contábeis Análise 

de Custos e Teoria da Contabilidade. Ainda, os docentes das disciplinas de Noções de Direito, 

Contabilidade Gerencial, na maioria dos quesitos ficaram com notas entre 7,0 e 8,0, 

indicando, igualmente, a necessidade de capacitação. 

Cabe ressaltar que, em relação à Categoria 2, cabe atuação da CPA e coordenação do 

curso em relação à investigação dos docentes das disciplinas Análise Contábil e Viabilidade 

de Projetos, Auditoria e Introdução a Controladoria em relação à (2.7) assiduidade destes, ao 

cumprimento das normas e também em atividades básicas como o (2.8) lançamento de notas e 

frequências no sistema da instituição, pois, além de se tratar de quesitos básicos que 

contemplam a atividade docente, em diversos momentos a avaliação destas disciplinas nestes 

itens não ultrapassou nota 5,0.  

Por ordem de prioridades, cabe mencionar que os itens que contemplaram o maior 

número de notas médias e ruins foram: (2.2) Metodologia utilizada nas aulas ministradas, que 

contempla as seguintes disciplinas: Noções de Direito, Ciências Sociais II, Análise Contábil e 

Viabilidade de Projetos, Análise das Demonstrações Contábeis, Análise de Custos, Auditoria, 

Introdução à Controladoria, Contabilidade Gerencial, Pesquisa em Contabilidade II e Teoria 

da Contabilidade. Este achado indica a dificuldade dos docentes em variar suas abordagens e 

estratégias de ensino, aspecto que será retomado na apresentação da tabela 3. 

Seguindo a ordem de prioridades em relação aos itens avaliados da categoria 2, tem-

se: (2.8) manutenção atualizada das frequências e notas no sistema, (2.9) utilização da 
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plataforma moodle no apoio à disciplina e (2.10) formas de avaliação da aprendizagem 

executadas, que contemplam os docentes, avaliados com notas médias e ruins, das seguintes 

disciplinas: Contabilidade de Custos (2.9), Noções de Direito (2.8, 2.9, 2.10), Ciências Sociais 

II (2.8, 2.9), Contabilidade Intermediária I (2.9), Análise Contábil e Viabilidade de Projetos 

(2.8, 2.9, 2.10), Análise das Demonstrações Contábeis (2.10), Análise de Custos (2.8, 2.9, 

2.10), Auditoria (2.8, 2.9, 2.10), Introdução à Controladoria (2.8, 2.9, 2.10), Contabilidade 

Gerencial (2.8, 2.10), e Teoria da Contabilidade (2.8, 2.9, 2.10)  Há que se ressaltar uma certa 

estranheza em relação ao fato de nove de dezesseis disciplinas avaliadas apresentarem notas 

médias ou ruins em relação à (2.9) manutenção das frequências e notas no sistema, por 

considerar que isto se trata de um quesito básico nas obrigações do docente. Cabe, portanto, 

que a coordenação do curso oriente e efetue as exigências necessárias em relação a esse 

quesito e no caso de percepção de dificuldade dos docentes em relação à manipulação do 

sistema, a CPA pode entrar com uma ação de capacitação voltada ao uso do sistema. Os 

achados referentes ao item 2.10 serão retomados na discussão dos itens da categoria 3, itens 

3.10 e 3.11. 

Em relação ao item (2.9) utilização da plataforma moodle no apoio à disciplina, a CPA 

do Curso de Ciências Contábeis já tomou ações voltadas à capacitação docente neste quesito, 

durante o calendário letivo de 2018, com a realização de um curso sobre as principais 

funcionalidades da plataforma moodle. O curso foi ministrado pelo docente de Contabilidade 

e Orçamento Público, que recebeu a maior nota em relação ao quesito e apresenta domínio da 

ferramenta. Contudo, a adesão ao curso foi extremamente baixa, pois, dos nove docentes que 

foram avaliados com notas médias ou ruins: Contabilidade de Custos, Noções de Direito, 

Ciências Sociais II, Contabilidade Intermediária I, Análise Contábil de Viabilidade de 

Projetos, Análise de Custos, Auditoria, Introdução à Controladoria e Teoria da Contabilidade, 

somente os docentes das disciplinas de: Contabilidade de Custos, Contabilidade Intermediária 

I e Teoria da Contabilidade compareceram ao curso, enfatizando o quanto a doxa do desejo 

inértico de mudança influencia a ação docente ao mantimento da ordem estabelecida e o 

quanto a atuação da CPA é dificultada em razão da força da ortodoxia vigente.  

Cabe mencionar que os docentes das disciplinas de Análise das Demonstrações 

Contábeis, Contabilidade Tributária, Ética Geral e Profissional, mesmo que bem avaliados, 

estiveram presentes na realização do curso, que contemplou a participação de um total de 

nove docentes, destes, seis lecionam oito disciplinas que integram a análise contemplada neste 

estudo.  
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Outra prioridade refere-se à necessidade de capacitação dos docentes em relação às 

(2.10) formas de avaliação da aprendizagem, pois nove de dezesseis disciplinas avaliadas 

receberam notas médias ou ruins: Noções de Direito, Análise Contábil e Viabilidade de 

Projetos, Análise das Demonstrações Contábeis, Análise de Custos, Auditoria, Introdução à 

Controladoria, Contabilidade Gerencial, Pesquisa em Contabilidade II e Teoria da 

Contabilidade.  Por fim, ações voltadas ao (2.1) planejamento da disciplina e (2.5) à 

organização das atividades de aprendizagem devem contemplar a atuação da CPA, visto que 

oito docentes apresentaram necessidade formativa em ambos quesitos: Noções de Direito, 

Análise Contábil de Viabilidade de Projetos, Análise das Demonstrações Contábeis, Análise 

de Custos, Auditoria, Introdução à Controladoria, Contabilidade Gerencial e Teoria da 

Contabilidade, o que indica que os docentes apresentam dificuldade em relação ao 

planejamento da disciplina e organização das atividades de aprendizagem. 

Como forma de prosseguir com a discussão, as Tabelas 2 e 3 apresentam os principais 

resultados obtidos na Categoria 3 de Avaliação da Conduta e Prática Pedagógica do Docente: 

 



417 

 

 

Tabela 2 - Avaliação da conduta e prática pedagógica do docente: parte I 

Fonte: Dados da pesquisa (2017).

    

3
.1

 p
re

p
ar

aç
ão

 e
 o

rg
an

iz
aç

ão
 p

ar
a 

as
 

au
la

s 

3
.2

 p
re

o
cu

p
aç

ão
 c

o
m

 a
 a

tu
al

id
ad

e 
d

o
s 

te
m

as
 e

n
si

n
ad

o
s 

3
.3

 p
ro

fu
n

d
id

ad
e 

d
o

s 
as

su
n

to
s 

e 

at
iv

id
ad

es
 d

e 
ap

re
n
d

iz
ag

em
 

3
.4

 v
ar

ia
çã

o
 d

as
 e

st
ra

té
g

ia
s 

d
e 

en
si

n
o

 

(a
u

la
 e

x
p
o

si
ti

v
a,

 e
st

u
d
o

 d
e 

ca
so

s,
 

se
m

in
ár

io
s,

 d
eb

at
es

, 
et

c.
) 

3
.5

 u
so

 r
eg

u
la

r 
d

e 
p

ro
b
le

m
as

 r
ea

li
st

as
 e

 

q
u

e 
m

o
b

il
iz

am
 d

iv
er

so
s 

re
cu

rs
o

s 
q

u
e 

g
er

am
 c

o
n

h
ec

im
en

to
 (

co
m

p
re

en
sã

o
, 

an
ál

is
e,

 s
ín

te
se

, 
av

al
ia

çã
o

) 

3
.6

 i
n

te
rd

is
ci

p
li

n
ar

id
ad

e 
co

m
 o

s 

co
n

te
ú
d

o
s 

d
o

s 
d

iv
er

so
s 

p
er

ío
d

o
s 

3
.7

 c
o

n
te

x
tu

al
iz

aç
ão

 d
a 

te
o

ri
a 

co
m

 a
 

p
rá

ti
ca

 e
 c

o
m

 o
 c

en
ár

io
 l

o
ca

l 

3
.8

 e
st

ím
u
lo

 a
o

 d
es

en
v

o
lv

im
en

to
 d

e 

p
es

q
u

is
as

 

3
.9

 c
o

er
ên

ci
a 

n
as

 a
ti

tu
d

es
 e

 c
u

m
p
ri

m
en

to
 

d
as

 r
eg

ra
s 

    Med 
Desv 

pad 
Med 

Desv 

pad 
Med 

Desv 

pad 
Med 

Desv 

pad 
Med 

Desv 

pad 
Med 

Desv 

pad 
Med 

Desv 

pad 
Med 

Desv 

pad 
Med 

Desv 

pad 

1 

Contabilidade de Custos 8,7 1,6 8,7 2,0 8,6 2,1 8,5 1,8 8,6 1,8 8,5 1,7 8,6 1,6 7,5 2,4 8,6 2,1 

Noções de Direito 7,7 1,7 7,9 2,0 7,8 2,1 7,0 2,0 8,1 1,6 7,6 2,2 8,0 1,8 6,6 2,7 7,9 1,7 

Ciências Sociais II 8,6 1,6 8,5 1,4 8,5 1,4 7,5 2,3 8,3 2,3 7,6 1,9 8,5 1,6 8,3 1,9 8,6 1,8 

Contabilidade Intermediária I 8,5 2,3 8,4 2,6 8,7 1,6 8,2 2,2 8,4 1,9 8,6 1,8 8,6 2,0 8,4 2,0 9,1 1,5 

3 

Análise Contábil de  

Viabilidade de Projetos 
6,4 2,6 6,2 3,0 6,2 3,0 5,5 3,2 5,8 3,0 6,1 2,9 5,9 2,7 5,3 3,6 6,9 3,0 

Análise das  

Demonstrações Contábeis 
7,4 2,3 7,6 2,3 7,2 2,4 5,7 2,8 6,6 2,6 6,7 2,3 6,8 2,5 5,9 3,2 7,9 2,8 

Análise de Custos 7,3 2,5 7,3 2,6 6,8 2,9 5,9 2,9 6,7 2,9 6,8 2,8 6,6 2,8 5,5 3,2 6,7 2,9 

Auditoria 4,4 2,9 5,1 3,0 4,6 2,8 4,2 2,7 4,7 3,1 4,8 3,0 4,6 3,1 4,5 3,2 3,9 2,8 

Contabilidade Tributária 9,7 0,6 9,4 1,0 9,1 1,0 8,9 1,4 9,1 1,0 9,1 1,1 9,1 1,0 8,6 1,8 9,7 0,7 

Ética Geral e Profissional 9,4 0,6 9,3 0,6 9,2 1,0 9,5 0,5 9,2 1,3 8,9 1,4 9,4 0,6 8,3 2,1 9,5 0,6 

Introdução a Controladoria 3,5 3,0 5,0 3,0 4,3 3,0 4,4 3,2 5,0 3,4 4,7 3,0 5,3 3,0 4,5 3,7 4,2 3,1 

4 

Contabilidade Avançada 9,5 1,4 9,2 1,3 9,2 1,1 8,2 1,8 8,6 1,7 8,6 1,5 8,7 1,8 8,1 1,9 9,6 0,8 

Contabilidade e  

Orçamento Público  
9,4 1,1 9,5 1,0 8,9 1,2 8,9 1,4 9,1 1,1 8,8 1,1 9,5 0,8 9,1 1,2 9,5 0,9 

Contabilidade Gerencial 7,7 1,7 8,2 1,9 7,6 2,0 8,3 1,7 7,8 2,8 7,5 2,2 7,8 2,0 7,8 2,4 8,1 1,3 

Pesquisa em Contabilidade II 9,4 1,3 9,0 1,6 9,1 1,3 8,0 2,0 8,5 1,4 7,9 1,5 8,0 1,8 9,1 1,5 9,4 1,0 

Teoria da Contabilidade 7,1 2,4 6,5 2,7 6,4 2,7 6,0 2,5 6,3 2,7 6,9 2,2 6,5 2,4 7,3 2,6 7,7 2,1 
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Tabela 3 - Avaliação da conduta e prática pedagógica do docente: parte II 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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1 

Contabilidade de Custos 8,9 1,7 8,8 1,8 9,0 1,5 8,9 1,5 8,8 1,8 9,0 1,5 8,8 1,7 8,8 1,7 8,9 1,6 8,7 1,8 

Noções de Direito 7,9 1,9 7,6 2,1 7,8 2,3 7,5 2,4 6,8 2,7 7,4 2,2 7,4 2,2 7,4 2,1 7,4 2,0 7,5 2,1 

Ciências Sociais II 8,3 1,7 8,0 2,2 8,4 2,0 8,5 1,7 8,4 1,7 8,8 1,4 8,4 1,6 8,6 1,6 8,6 1,6 8,4 1,8 

Contabilidade Intermediária I 8,6 2,2 8,8 2,0 9,0 2,1 8,9 1,7 9,1 1,7 9,1 1,7 8,9 2,0 9,0 1,8 9,1 2,0 8,7 1,9 

3 

Análise Contábil de  

Viabilidade de Projetos 
6,5 3,2 6,1 3,2 6,1 3,5 5,5 3,5 5,4 3,5 6,5 3,2 5,1 3,1 5,6 3,1 5,5 3,4 5,9 3,2 

Análise das  

Demonstrações Contábeis 
8,2 2,4 7,8 2,6 8,4 2,6 7,7 3,1 7,4 3,1 8,4 2,6 6,5 2,7 7,7 2,7 7,2 2,7 7,3 2,7 

Análise de Custos 6,7 3,1 6,3 3,6 5,9 3,6 6,0 3,7 5,7 3,6 6,0 3,5 5,9 3,5 5,1 3,9 6,4 3,0 6,3 3,2 

Auditoria 4,4 3,0 4,1 2,9 4,5 3,2 4,6 3,2 4,7 3,3 4,8 3,3 4,1 3,1 5,3 3,2 4,7 3,0 4,6 3,0 

Contabilidade Tributária 9,7 0,6 9,5 0,9 9,7 0,7 9,6 0,9 9,5 0,9 9,8 0,6 9,1 1,1 9,5 0,8 9,3 1,0 9,4 0,9 

Ética Geral e Profissional 9,4 0,7 9,1 0,7 9,7 0,6 9,7 0,6 9,7 0,6 9,6 1,0 9,3 0,7 9,7 0,5 9,4 0,7 9,3 0,8 

Introdução a Controladoria 4,5 3,1 4,3 3,1 4,4 3,2 4,8 3,4 5,2 3,3 5,3 3,2 4,4 3,2 5,0 3,4 4,6 3,3 4,6 3,2 

4 

Contabilidade Avançada 9,4 1,2 9,2 1,6 9,7 0,8 9,3 1,3 9,0 2,1 9,6 1,3 9,0 1,2 9,2 1,4 9,4 0,8 9,1 1,4 

Contabilidade e  

Orçamento Público  
9,4 0,9 9,4 1,0 9,5 0,9 9,5 0,8 9,4 1,1 9,5 0,9 8,9 1,3 9,4 0,9 9,3 0,9 9,3 1,0 

Contabilidade Gerencial 7,1 3,0 6,9 2,0 7,2 2,6 7,5 2,4 7,2 2,7 8,6 1,6 8,0 2,0 8,0 2,1 7,6 2,2 7,7 2,1 

Pesquisa em Contabilidade II 8,3 1,6 9,2 1,0 9,6 0,9 8,8 2,2 8,6 1,9 8,8 2,0 9,0 1,6 8,6 1,9 8,5 1,9 8,8 1,6 

Teoria da Contabilidade 7,7 2,7 7,0 2,5 7,3 2,9 6,6 2,6 6,7 2,7 8,7 1,7 6,7 2,5 7,7 2,6 7,3 2,7 7,0 2,5 
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A categoria 3: Avaliação da conduta e prática pedagógica do docente contempla 

dezoito questões voltadas à compreensão da conduta e prática pedagógica presente nas ações 

dos docentes no cotidiano universitário. Os docentes que receberam as melhores médias 

gerais na categoria são os que lecionam as seguintes disciplinas: Contabilidade Tributária 

(9,4); Ética Geral e Profissional (9,3); Contabilidade e Orçamento Público (9,3); 

Contabilidade Avançada (9,1). Por sua vez, os docentes que receberam as menores médias 

gerais na categoria foram os que lecionam as seguintes disciplinas: Auditoria (4,6); 

Introdução à Controladoria (4,6); Análise Contábil e Viabilidade de Projetos (5,9); Análise de 

Custos (6,3 e desvio padrão 3,2), Teoria da Contabilidade (7,0 e desvio padrão 2,5) e Análise 

das Demonstrações Contábeis (7,3 e desvio padrão 2,7). 

Na categoria 3 de avaliação à conduta e prática do docente, destacam-se positivamente 

os docentes das seguintes disciplinas: Contabilidade Tributária e Ética Geral e Profissional 

que receberam as melhores médias em dezesseis de dezoito itens avaliados; Contabilidade e 

Orçamento Público, que recebeu as melhores notas em quatorze dos dezoito itens avaliados; 

Contabilidade Avançada, que recebeu as melhores notas em doze de dezoito itens avaliados e 

Pesquisa em Contabilidade II que foi a melhor avaliada em oito dos dezoito quesitos. As 

médias superiores a nove representam ações cotidianas dos docentes em relação ao processo 

de ensino aprendizagem que são percebidas e valorizadas pelos acadêmicos no cotidiano 

universitário.   

A preparação e organização para as aulas, preocupação com a atualidade dos temas 

ensinados e profundidade adequada, a variação das estratégias de ensino e uso de problemas 

realistas durante as aulas, interdisciplinaridade com os conteúdos de diversos períodos, 

contextualização com a teoria e prática e cenário local, adequação da avaliação ao conteúdo 

trabalhado, feedback apropriado das atividades avaliativas; o docente apresentar dedicação e 

entusiasmo com o ensino e a aprendizagem, demonstrar interesse pelos alunos, desafiar os 

acadêmicos a darem o melhor de si e  possibilitar que o discente perceba que o professor 

demonstra-se responsável pela formação global dos estudantes, são ações que, uma vez 

integradas às práticas dos docentes, possibilitam o aumento de sua AuP, possibilitando até 

mesmo o alcance desta como capital simbólico,  pois estes são quesitos  que integram a AP e 

Comunicação Pedagógica  na relação entre docentes e discentes, portanto, representam 

quesitos necessários para que  sejam presentes o interesse, a dedicação e o comprometimento 

do acadêmico, e para que ocorra a transformação da informação em formação.  

Tendo em vista a relevância da categoria, faz-se necessário um trabalho conjunto entre 

os docentes do curso e a CPA para auxiliar os docentes que apresentam dificuldade nos 
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processos que envolvem a AP e a Comunicação Pedagógica, em razão da relevância que estes 

quesitos possuem para que ocorra a aprendizagem dos acadêmicos. Os docentes que 

receberam as menores notas nos quesitos avaliados pela categoria 3 foram os que lecionam as 

seguintes disciplinas:  Introdução à Controladoria (3,5 e desvio padrão 3,0); Auditoria (4,4); 

Análise Contábil de Viabilidade de Projetos (6,4 e desvio padrão de 2,6) em relação ao item 

(3.1) preparação e organização para as aulas. Introdução à Controladoria (5,0; 4,3); Auditoria 

(5,1; 4,6); Análise Contábil e Viabilidade de Projetos (6,2; 6,2); Teoria da Contabilidade (6,5 

com desvio padrão de 2,7; 6,4 com desvio padrão de 2,7); Análise de Custos (7,3 com desvio- 

padrão de 2,6 e 6,8 com desvio padrão de 2,9) respectivamente, nos itens (3.2) preocupação 

com a atualidade dos temas ensinados e (3.3) profundidade dos assuntos e atividades de 

aprendizagem. As disciplinas de Auditoria (4,2); Introdução à Controladoria (4,4); Análise 

Contábil e Viabilidade de Projetos (5,5); Análise das Demonstrações Contábeis (5,7); Análise 

de Custos (5,9 e desvio padrão de 2,9) e Teoria da Contabilidade (6,0 e desvio padrão de 2,5) 

receberam as menores médias em relação à (3.4) variação das estratégias de ensino, o que 

indica a necessidade de capacitação destes docentes para abordagens diferenciadas de ensino. 

Os docentes que lecionam essas disciplinas não participaram do processo de autoavaliação. 

Vejam, até o momento, os achados apontavam a presença frequente de aulas 

expositivas com a utilização de slides por parte dos docentes. Considerando-se que somente 

um docente alcançou na avaliação nota acima de 9,0 (somente a disciplina de Ética Geral e 

Profissional), e sendo alta a presença de docentes que receberam notas baixas neste, e no  item  

2.2,  é possível, a partir de então, determinar aqueles docentes que carecem de capacitação 

voltada  à preparação didática e de metodologias de ensino, quais sejam:  Noções de Direito; 

Ciências Sociais II, Análise Contábil e Viabilidade de Projetos, Análise das Demonstrações 

Contábeis, Análise de Custos, Auditoria, Introdução à Controladoria, Teoria da 

Contabilidade. 

Além disso, as disciplinas de: Auditoria (4,7; 4,8; 4,6); Introdução à Controladoria 

(5,0; 4,7; 5,3); Análise Contábil e Viabilidade de Projetos (5,8; 6,1; 5,9); Análise das 

Demonstrações Contábeis (6,6; 6,7 e 6,8); Teoria da Contabilidade (6,3; 6,9; 6,5) e Análise de 

Custos (6,7; 6,8; 6,6) foram os docentes que receberam as menores notas, respectivamente, 

nos itens: (3.5) uso regular de problemas realistas e que mobilizam recursos cognitivos em 

níveis distintos (compreensão, análise, síntese, avaliação do conhecimento; (3.6) 

interdisciplinaridade com os conteúdos dos diversos períodos e (3.7) contextualização da 

teoria com a prática e com o cenário local. Em relação ao item (3.8) de estímulo ao 

desenvolvimento de pesquisas os docentes que lecionam as disciplinas de: Auditoria (4,5); 
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Introdução à Controladoria (4,5); Análise Contábil e Viabilidade de Projetos (5,3); Análise de 

Custos (5,5); Análise das Demonstrações Contábeis (5,9); Noções de Direito (6,6) e Teoria da 

Contabilidade (7,3 e desvio padrão de 2,6) receberam as menores médias. Tais achados 

tornam-se relevantes, pois, mesmo disciplinas tidas como extremamente técnicas, como: 

Contabilidade Tributária (8,6); e Contabilidade e Orçamento Público (9,1), conseguiram 

atingir notas satisfatórias neste quesito.  

Os professores que lecionam as disciplinas de  Auditoria (4,4; 4,1; 4,5); Introdução à 

Controladoria (4,5; 4,3; 4,4); Análise Contábil e Viabilidade de Projetos (6,5; 6,1; 6,1); 

Análise de Custos (6,7; 6,3; 5,9); Contabilidade Gerencial (7,1 com desvio padrão 3,0; 6,9; 

7,2 com desvio padrão 2,6); Teoria da Contabilidade (7,7 com desvio padrão 2,7; 7,0 desvio 

padrão 2,6; 7,3 desvio padrão 2,9) receberam as menores médias nos itens, respectivamente:  

(3.10) adequação da avaliação ao conteúdo trabalhado; (3.11) feedback apropriado das 

atividades avaliativas e (3.12) dedicação ao ensino. Ainda, os docentes que lecionam as 

disciplinas  de Auditoria (4,6; 4,7); Introdução à Controladoria (4,8; 5,2);  Análise Contábil e 

Viabilidade de Projetos (5,5; 5,4); Análise de Custos (6,0; 5,7); Teoria da Contabilidade (6,6; 

6,7); Análise das  Demonstrações Contábeis (7,7 desvio padrão 3,1;7,4 desvio padrão 3,1) 

foram avaliados com as menores médias nos quesitos, respectivamente: (3.13) entusiasmo 

com o ensino e a aprendizagem e (3.14) interesse pelos alunos.  

Dessas disciplinas, quatro professores que lecionam as disciplinas de: Auditoria (4,8; 

4,1; 5,3; 4,7); Introdução à Controladoria (5,3; 4,4; 5,0; 4,6); Análise Contábil Análise de 

Custos (6,0; 5,9; 5,1; 6,4); Viabilidade de Projetos (6,5; 5,1; 5,6; 5,5) e Análise das 

Demonstrações Contábeis (8,4 com desvio padrão 2,6; 6,5; 7,7 com desvio padrão 2,7; 7,2 

com desvio padrão 2,7) também foram avaliados com nota abaixo de seis ou apresentam 

desvio padrão igual ou superior a três nos seguintes itens: (3.15) existência  de uma atmosfera 

de respeito mútuo entre professor/aluno; (3.16) capacidade para desafiar os alunos a darem o 

melhor de si; (3.17) convite/abertura aos estudantes a expor suas dúvidas, raciocínios, a tomar 

consciência da maneira de aprender e (3.18) por mais especialista que seja, indique em que 

nível o docente demonstra-se responsável pela formação global dos estudantes. 

Em síntese os docentes que receberam as menores médias no processo de avaliação, na 

categoria 3 e que devem integrar as ações prioritárias da CPA vigente, dada a necessidade de 

capacitação voltada aos quesitos que envolvem a AP e Comunicação Pedagógica  são aqueles 

que lecionam as seguintes disciplinas: Auditoria; Introdução à Controladoria; Análise 

Contábil e Viabilidade de Projetos; Análise de Custos que foram avaliados com nota abaixo 

de 7,0 no total dos dezoito itens de dezoito avaliados. A disciplina de Teoria da Contabilidade 
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recebeu nota abaixo de 7,0 em quinze de dezoito itens. A disciplina de Análise das 

Demonstrações Contábeis que, em doze de dezoito itens avaliados, recebeu nota abaixo de 7,0 

ou apresentou desvio padrão superior a 2,5. Ainda, as disciplinas de Noções de Direito, 

Contabilidade Gerencial apresentaram a maioria das suas notas entre 7,0 e 8,0 nos quesitos da 

categoria 3. Por exemplo: A disciplina de Noções de Direito foi avaliada com essa média 

quatorze dos dezoito quesitos; Contabilidade Gerencial oito dos dezoito itens. 

Por ordem de prioridades, cabe mencionar que os itens da categoria 3 que 

contemplaram o maior número de notas médias e ruins foram: (3.6) interdisciplinaridade com 

os conteúdos dos diversos períodos que contempla as seguintes disciplinas: Noções de 

Direito, Ciências Sociais II, Análise Contábil e Viabilidade de Projetos, Análise das 

Demonstrações Contábeis, Análise de Custos, Auditoria, Introdução à Controladoria, 

Contabilidade Gerencial; Pesquisa em Contabilidade II e Teoria da Contabilidade. Este 

achado chancela o que já foi apresentado sobre questões relacionadas à interdisciplinaridade, 

à formação crítica e à criatividade serem questões que não perpassam o mero discurso 

professoral, em razão do seu habitus moldado à aceitação tácita da realidade apresentada, bem 

como à ausência de criticidade e de questionamentos sobre a ordem estabelecida, contribuindo 

para a perpetuação do status quo vigente, uma vez que dez, dos dezesseis docentes avaliados, 

apresentam necessidade de capacitação neste quesito. 

Retomando os achados do item (2.10) formas de avaliação de aprendizagem que 

contempla nove de dezesseis disciplinas avaliadas com notas médias e ruins, em conjunto 

com os itens (3.10) adequação da avaliação ao conteúdo trabalhado e (3.11) feedback 

apropriado das atividades avaliativas, que, respectivamente, sete e oito disciplinas foram 

avaliadas com notas médias e ruins, a questão avaliativa torna-se prioridade para capacitação 

dos docentes, principalmente daqueles que lecionam as seguintes disciplinas: Noções de 

Direito (2.10; 3.10; 3.11); Análise Contábil e Viabilidade de Projetos (2.10; 3.10; 3.11); 

Análise das demonstrações Contábeis (2.10; 3.11); Análise de Custos (2.10; 3.10; 3.11); 

Auditoria (2.10; 3.10; 3.11); Introdução à controladoria (2.10; 3.10; 3.11); Contabilidade 

Gerencial (2.10; 3.10; 3.11);  Teoria da Contabilidade (2.10; 3.10; 3.11). 

Recomenda-se, porém, que questões relacionadas à avaliação sejam tratadas como 

prioridade por todos os docentes do curso, pois os discentes mostram-se desejosos de 

processos avaliativos inovadores como: atividades grupais, seminários, grupo de observação e 

verbalização ou, ainda, que acompanhe, de fato, a evolução do acadêmico e não um processo 

voltado a decorar determinado assunto, o que, como relatado, pouco contribui para 

aprendizagem. Tal recomendação é dada, pois, à luz de Pierre Bourdieu, uma vez que estes 
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achados chancelam o já explanado sobre o amor fati presente no habitus professoral em 

relação à existência da avaliação docimológica como instância imutável - como determina a 

doxa - e da necessidade de análise das funções da avaliação como instrumento de eliminação 

escolar, com vistas à revelação da dissimulação desses mecanismos de reprodução e de 

seleção, para encaminhamentos voltados à estipulação de um processo avaliativo que priorize 

o conhecimento da desigualdade real cultural dos discentes (ao cumprir sua função 

diagnóstica), aliada a ações avaliativas que sirvam como uma função formativa, no sentido de 

auxiliar o processo de formação, e não de seleção daqueles que já estão automaticamente 

selecionados. 

Seguindo a ordem dos itens que devem ser prioritários na atuação da CPA, tem-se o 

item (3.8) estímulo ao desenvolvimento de pesquisas que contempla nove de dezesseis 

disciplinas avaliadas com notas médias ou ruins: Contabilidade de Custos, Noções de Direito, 

Análise Contábil e Viabilidade de Projetos, Análise das Demonstrações Contábeis, Análise de 

Custos, Auditoria, Introdução à Controladoria, Contabilidade Gerencial e Teoria da 

Contabilidade. Este achado pode indicar a presença da ação do habitus inculcado do professor 

detentor de saber pétreo, catedrático e transmissor de conhecimentos que é detentor do saber 

supremo e, por isso, é o único responsável pela transmissão dos saberes, e, portanto, qual seria 

a lógica de estimular que os discentes desenvolvam pesquisas? Não se trata unicamente de 

entregar uma lei ou um CPC para que os acadêmicos pesquisem, eis que se apresenta aí a 

oportunidade da interdisciplinaridade, da relação entre realidade, normatização prática e 

questionamento crítico da prática, o ensinar pela pesquisa, o estímulo à busca pelo 

conhecimento, o alcançar profundidade necessária nas abordagens de ensino. Logicamente, a 

superação do desejo inértico de mudança dos docentes envolve a ausência de comodidade, 

uma vez que os discentes também possuem um habitus moldado unicamente à execução 

acrítica pautada assiduamente no seguimento de normas e regras. 

Os próximos itens que englobam a necessária atenção da CPA são: (3.4) variação das 

estratégias de ensino; (3.7) contextualização da teoria com a prática e com o cenário local e 

(3.18) por mais especialista que seja, indique em que nível o docente demonstra-se 

responsável pela formação global dos estudantes que contemplam oito disciplinas de 

dezesseis avaliadas, quais sejam: Noções de Direito (3.4; 3.18), Ciências Sociais II (3.4), 

Análise Contábil e Viabilidade de Projetos (3.4; 3.7; 3.18), Análise das Demonstrações 

Contábeis (3.4; 3.7; 3.18), Análise de Custos (3.4; 3.7; 3.18), Auditoria (3.4; 3.7; 3.18), 

Introdução à Controladoria (3.4; 3.7; 3.18), Teoria da Contabilidade (3.4; 3.7; 3.18), 

Contabilidade Gerencial (3.7; 3.18). Por meio de capacitações voltadas a abordagens 
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interdisciplinares e críticas e de metodologias de ensino e didática, tais necessidades 

formativas poderão ser atendidas, uma vez que estes itens estão diretamente relacionados à 

didática de ensino do professor. 

Estes achados, em conjunto com aqueles do item (2.2), chancelam o que já foi 

explanado sobre o excessivo uso de metodologias expositivas e utilização de slides, que são 

reflexos do habitus docente na replicação aprendida das ações dos seus docentes da graduação 

e pós-graduação, e reflexos do habitus moldado do docente que é vítima e também agente de 

um sistema de ensino voltado à formação de pesquisadores. Vítima em razão da arbitrariedade 

presente no processo formativo que privilegia a pesquisa em detrimento do ensino e agentes 

desse sistema, por serem também responsáveis pela desprofissionalização docente e 

secundarização do ensino, dada sua illusio de deixar um legado, aliada à sua crença de que 

isso será possível unicamente pela pesquisa, ação esta que acaba por privilegiar novamente a 

pesquisa em detrimento do ensino, fortalecendo e perpetuando a ordem estabelecida, a qual 

foi vítima. Esta é uma das ações do homo academicus, que contempla fundamentos dóxicos 

que precisam ser enfraquecidos, sendo, portanto, assim como as questões voltadas à avaliação 

de aprendizagem, prioridades de cunho primário na atuação da CPA. 

Como forma de prosseguir a discussão, apresenta-se a Tabela 4 com os principais 

resultados obtidos nos itens da Categoria 4: Avaliação do aproveitamento/desenvolvimento na 

disciplina:
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Tabela 4 - Avaliação do aproveitamento/desenvolvimento na disciplina  

Fonte: Dados da pesquisa (2017).
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1 

Contabilidade de Custos 7,4 2,6 8,4 1,8 7,6 2,2 8,7 1,7 8,4 1,9 8,8 1,6 9,1 1,6 8,5 1,9 8,7 1,7 8,4 1,9 

Noções de Direito 6,7 2,3 8,0 1,9 7,3 2,5 8,0 1,9 7,6 1,8 7,4 2,3 8,4 1,7 8,3 2,0 8,4 1,7 7,8 2,0 

Ciências Sociais II 7,3 2,4 8,0 1,7 8,2 2,1 8,1 2,1 8,2 1,8 7,8 2,3 7,7 2,2 8,3 1,9 8,5 1,6 8,0 2,0 

Contabilidade Intermediária I 7,3 2,5 8,6 1,7 8,1 2,2 8,5 1,9 8,4 2,1 8,8 1,8 8,9 2,0 8,9 1,8 8,6 1,9 8,5 2,0 

3 

Análise Contábil de  

Viabilidade de Projetos 
6,0 2,4 5,8 3,3 5,5 3,1 6,3 3,2 7,3 2,3 5,9 3,3 6,4 2,9 5,9 3,0 5,9 2,8 6,1 2,9 

Análise das  

Demonstrações Contábeis 
6,3 3,1 6,7 2,4 6,0 3,0 6,8 2,6 7,8 2,7 6,3 2,9 7,2 2,7 6,1 2,9 6,0 3,0 6,6 2,8 

Análise de Custos 7,4 1,8 7,7 1,7 6,7 2,5 7,8 1,6 8,0 1,9 6,7 3,2 7,3 2,8 6,7 3,3 6,0 3,2 7,1 2,5 

Auditoria 4,9 2,4 5,6 2,3 5,3 2,4 5,7 2,7 7,3 2,5 5,6 2,7 5,8 3,1 5,8 3,1 5,5 2,9 5,7 2,7 

Contabilidade Tributária 7,8 1,8 9,0 1,2 8,3 1,5 9,0 1,2 9,2 0,9 9,1 1,1 9,5 1,0 9,0 1,6 8,5 1,8 8,8 1,3 

Ética Geral e Profissional 8,4 0,9 8,6 1,5 8,1 1,4 8,8 1,2 8,3 1,5 8,8 1,4 9,4 0,8 9,7 0,6 9,2 0,8 8,8 1,1 

Introdução a Controladoria 4,9 2,4 5,4 2,5 4,9 2,6 5,3 2,9 6,8 2,9 4,9 3,1 5,5 3,0 4,9 2,8 5,0 2,6 5,3 2,7 

4 

Contabilidade Avançada 7,4 2,0 8,2 2,4 7,3 2,1 8,3 2,2 8,4 2,3 8,5 2,6 9,0 2,0 8,8 1,8 8,3 2,3 8,3 2,2 

Contabilidade e  

Orçamento Público  
7,7 1,5 9,0 1,3 7,8 1,6 8,8 1,7 9,0 1,6 8,9 1,6 9,2 1,1 9,2 1,1 9,2 1,1 8,8 1,4 

Contabilidade Gerencial 7,3 2,1 7,9 1,8 7,5 1,2 8,7 0,9 8,3 1,7 7,8 2,0 8,2 1,9 7,6 2,0 7,5 2,5 7,9 1,8 

Pesquisa em Contabilidade II 7,5 1,8 8,1 2,4 7,8 2,5 8,4 2,3 7,5 2,2 7,5 2,7 7,8 2,3 7,7 2,4 8,5 2,2 7,9 2,3 

Teoria da Contabilidade 7,1 2,1 7,3 2,1 6,6 2,3 6,9 2,5 6,4 2,3 5,9 2,5 6,8 2,8 6,9 2,6 6,8 2,8 6,7 2,4 
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Em relação aos itens da Categoria 4: Avaliação do aproveitamento/desenvolvimento 

na disciplina que contempla nove questões relacionadas ao aproveitamento/desenvolvimento 

do aluno na disciplina, os docentes que receberam as melhores médias gerais são os que 

lecionam as seguintes disciplinas: Contabilidade Tributária (8,8); Ética Geral e Profissional 

(8,8) e Contabilidade e Orçamento Público (8,8). Os docentes que receberam as menores 

médias gerais foram os que lecionam as seguintes disciplinas: Introdução à Controladoria 

(5,3); Auditoria (5,7); Análise Contábil de Viabilidade de Projetos (6,1); Análise das 

Demonstrações Contábeis (6,6 com desvio padrão 2,8) e Teoria da Contabilidade (6,7). 

 Destacam-se, também, os seguintes achados: em relação ao (4.2) nível de 

comprometimento com os alunos nas disciplinas, as disciplinas de Contabilidade Tributária 

(9,0) e Contabilidade e Orçamento Público (9,0), destacam-se positivamente, e as disciplinas 

de Introdução à Controladoria (5,4); Auditoria (5,6); Análise Contábil de Viabilidade de 

Projetos (5,8) e Análise das Demonstrações Contábeis (6,7) foram avaliadas com um nível de 

comprometimento dos discentes abaixo de 7,0. Retomando-se o achado de que, em razão do 

seu habitus, os discentes tendem a responsabilizar o professor pelo seu sucesso/insucesso no 

processo de aprendizagem, o explanado neste item corrobora tal afirmativa, tendo em vista 

que o professor que leciona a disciplina de Contabilidade Tributária, por exemplo, foi o 

docente que apresentou, em todas as categorias avaliadas e em trinta e um, dos trinta e oito 

itens avaliados, nota acima de 9,0, não sendo coincidência, portanto, que esta disciplina esteja 

elencada com nota semelhante em relação ao comprometimento dos discentes.  

Os docentes que lecionam as disciplinas de Introdução à Controladoria (com o total de 

trinta e oito itens avaliados com nota abaixo de 7,0); Auditoria e Análise Contabil de 

Viabilidade de Projetos (com nota abaixo de 7,0 em trinta e sete, de trinta e oito quesitos 

avaliados), Teoria da Contabilidade (com nota abaixo de 7,0 ou desvio padrão acima de 2,5 

em trinta e um, de trinta e oito itens avaliados); Análise das Demonstrações Contábeis (com 

nota abaixo de 7,0 ou desvio padrão acima de 2,5 em vinte e oito, de trinta e oito itens 

avaliados), em relação ao comprometimento dos discentes com a disciplina, esses também são 

avaliados com nota abaixo de 7,0.  

Essa situação possibilita afirmar que, quanto menor for a qualidade percebida pelos 

discentes na estrutura e operacionalização da disciplina lecionada (Categoria 2), menor for a 

preparação e organização do docente em relação a sua conduta e prática pedagógica 

(Categoria 3), menor também será a sua AuP. Consequentemente, o poder da Comunicação 

Pedagógica entre docentes e discentes será reduzido a ponto de impossibilitar a transformação 
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da informação recebida em aprendizado. Além disso, fica nítido o quanto a AP do docente, 

bem como, sua conduta, podem interferir no sucesso da aprendizagem discente. 

Isto se clarifica ao observar que, novamente, a disciplina de Contabilidade Tributária 

possui a maior média em relação ao (4.4) nível de dedicação dos alunos nas atividades em 

sala (Média de 9,0) e também em relação ao (4.5) nível de interesse dos acadêmicos pela 

disciplina na aula inicial e ao (4.6) Nível de interesse pela disciplina ao longo das aulas até o 

final, com as médias de 9,2 e 9,1, respectivamente. As disciplinas de Introdução à 

Controladoria (5,3), Auditoria (5,7) e Análise Contábil de Viabilidade de Projetos (6,3) 

também receberam nota abaixo de 7,0 ou desvio padrão acima de 2,5 em relação ao (4.4) 

nível de dedicação dos acadêmicos nas atividades em sala.  

É digno de nota que, em relação ao (4.6), Nível de interesse pela disciplina ao longo 

das aulas até o final, novamente destacam-se as disciplinas de Introdução à Controladoria 

(4,9); Auditoria (5,6); Análise Contábil e Viabilidade de Projetos (5,9); Teoria da 

Contabilidade (5,9); Análise das Demonstrações Contábeis (6,3) e Contabilidade de Custos 

(6,7) com médias abaixo de 7,0 ou desvio padrão acima de 2,5. Estes achados também 

chancelam a afirmativa ora apresentada sobre o quanto a conduta ou a prática docente podem 

interferir no interesse e no comprometimento do discente com a disciplina, e, 

consequentemente, com o sucesso da aprendizagem do acadêmico. 

Outro achado considerável é que as disciplinas de: Introdução à Controladoria (5,5; 

4,9); Auditoria (5,8; 5,8); Análise Contábil de Viabilidade de Projetos (6,4; 5,9); Teoria da 

Contabilidade (6,8; 6,9); Análise das Demonstrações Contábeis (7,2 com desvio-padrão 2,7; 

6,1) e Análise de Custos (7,3 com desvio padrão 2,8; 6,7) alcançaram média abaixo de 7,0 

respectivamente, em relação à (4.7) contribuição da disciplina para a sua formação 

profissional e (4.8) contribuição da disciplina para sua formação pessoal. A avaliação com 

médias abaixo de 7,0 indicam que os discentes pouco consideram tais disciplinas como 

relevantes para sua formação profissional e pessoal. Por outro lado, as disciplinas de 

Contabilidade de Custos (9,1), que recebeu trinta e uma notas boas com média entre 8,0 e 9,0; 

Contabilidade Tributária (9,5), que foi avaliada em trinta e um itens de trinta e oito com nota 

acima de 9,0; Contabilidade e Orçamento Público (9,2), que foi avaliada com nota acima de 

9,0 em vinte e oito itens; Ética Geral e Profissional (9,4), que foi avaliada com média acima 

de 9,0 em vinte e três itens e Contabilidade Avançada (8,9), que foi avaliada com média 

acima de 9,0 em vinte e um itens, são as disciplinas melhores avaliadas pelos discentes em 

relação à (4.7) Contribuição da disciplina para a formação profissional, indicando que os 

discentes consideram tais disciplinas como relevantes para sua formação profissional. 
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As médias da avaliação das disciplinas de Ética Geral e Profissional (9,7) e 

Contabilidade Pública e Orçamento (9,2), Contabilidade Tributária (9,0) indicam que os 

discentes consideram tais disciplinas como relevantes também para sua (4.8) formação 

pessoal. As disciplinas que (4.9) contribuem para o desenvolvimento da capacidade crítica e 

autocrítica dos discentes e que receberam as melhores notas da avaliação foram: Ética Geral e 

Profissional (9,2) e Contabilidade Pública (9,2).  

Não se considera mero acaso o fato de as disciplinas que receberam as maiores médias 

também serem elencadas como as disciplinas que mais contribuem para o processo formativo 

dos discentes, para o desenvolvimento de sua capacidade crítica e autocrítica e aquelas que os 

discentes mais se dedicam e se comprometem cotidianamente. Vejam, mesmo aquelas 

disciplinas de caráter prático, que são detentoras de maior poder simbólico com os discentes, 

ao serem lecionadas por docentes que apresentam dificuldades em questões relacionadas à 

Prática Pedagógica e Comunicação Pedagógica, de forma que os discentes não percebam a 

presença da AuP desse docente, passam a ser consideradas como irrelevantes pelos discentes, 

pois, mesmo que estes possuam um habitus voltado à formação para o mercado com uma 

lógica que o direciona a atribuição de um  maior valor simbólico às disciplinas práticas, no 

caso de ausência de AuP na Prática e na Comunicação Pedagógica dos docentes, a lógica que 

comandará a ação dos discentes contempla aquele habitus primário moldado durante o 

período de sua infância. Assim, em razão do baixo acompanhamento das atividades escolares, 

da deturpação da AuP dos pais, tende a exigir interesse pessoal e altruísta por parte dos 

professores, na universidade, responsabilizando-os pelo seu sucesso ou insucesso no processo 

de aprendizagem, mais uma evidência do quanto a conduta do docente pode interferir na ação 

discente no cotidiano universitário. 

Tal aspecto pode justificar os altos níveis (ou média acima de 9,0) atribuídos pelos 

acadêmicos à contribuição para formação pessoal e profissional de disciplinas não práticas 

como Ética Geral e Profissional, uma vez que a docente foi avaliada com nota acima de 9,0 

em vinte e três quesitos e com média entre 8,0 e 9,0 em quatorze itens, indicando que a 

docente apresentou práticas alinhadas ao habitus moldado dos discentes. Outro exemplo é a 

disciplina de Ciências Sociais II que o docente foi avaliado com notas entre 8,0 e 9,0 em trinta 

quesitos. 

O interesse altruísta do professor, quando percebido pelo aluno, passa a gerar uma 

espécie de capital simbólico (a AuP como capital simbólico) que molda a ação dos discentes 

no cotidiano universitário. Esse poder simbólico que o docente possui com os discentes, 

quando existente, age de maneira a impulsionar ações de dedicação, interesse e permanência, 
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tanto no curso quanto na profissão, em razão de o docente ser a principal referência de classe 

intelectual a que os discentes aspiram, dado um habitus moldado a partir de restrições de 

capitais, vivenciadas em seu processo de socialização primária e secundária. Esses achados 

apenas chancelam o quanto a ação docente tem poder e influência sobre a ação discente no 

cotidiano universitário e no decorrer das disciplinas, aspecto que já foi notado no relato das 

trajetórias dos docentes e discentes do curso durante o processo de entrevistas e que é 

refletido no processo de avaliação efetuado. 

A categoria 4 contempla questões voltadas à compreensão do perfil da turma em 

relação à disciplina que está sendo avaliada e torna-se útil ao se pensar em um programa de 

formação continuada por possibilitar a compreensão de questões sobre o quanto os discentes 

se consideram comprometidos, interessados e dedicados pela disciplina, bem como o quanto a 

consideram relevante para sua formação pessoal, profissional e crítica. É relevante mencionar 

que, além da discussão à luz de Pierre Bourdieu, ora apresentada, um ponto que merece 

atenção e que pode ser considerado um achado relevante é que das dezesseis disciplinas 

avaliadas, doze delas apresentam notas médias ou ruins em relação ao item (4.3) Nível de 

leitura dos materiais de apoio antecipadamente. Esse aspecto corrobora o já exposto sobre ser 

uma característica comum dos discentes de contabilidade o baixo hábito de leitura, em razão 

do ethos de classe dos discentes ser formado por características da classe operária, pequenos 

comerciantes ou filhos de agricultores, que, em razão de seu baixo volume de capital global, 

não trazem consigo o capital cultural incorporado do gosto pela leitura, aspecto que, se 

desconsiderado pela CPA do curso e pelos docentes, fortalecerá a existência do sistema de 

ensino universitário como instância de seleção. 

Recomenda-se, portanto, a tomada de ações voltadas a estimular o gosto pela leitura 

dos discentes, bem como da conscientização destes sobre a importância que a leitura tem para 

o desenvolvimento de uma formação crítica e questionadora e não aquela executora ou 

seguidora de normas que, como mecanismo de reprodução amalgamado às relações de poder, 

ainda move ações e práticas dos discentes e docentes no campo de Ciências Contábeis da 

Universidade Partenon, mas que, ao ser trazida à luz, passa a ser vislumbrada pela ação 

transformadora. 

 Alie-se este achado ao fato de que, nas disciplinas que os docentes apresentam 

dificuldade de legitimidade da sua AP e Comunicação Pedagógica, o (4.3) nível de leitura dos 

discentes tende a ser menor, sendo este outro aspecto que pode ser trabalhado a partir da 

influência da ação docente sobre a ação discente, sendo necessárias ações pontuais a todos os 

discentes do curso, mas, em especial, aqueles que lecionam as disciplinas de: Introdução à 
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Controladoria (4,9), Auditoria (5,3), Análise Contábil e Viabilidade de Projetos (5,5), Análise 

das Demonstrações Contábeis (6,0), Teoria da Contabilidade (6,6), Análise de Custos (6,7), 

Noções de Direito (7,3 e desvio padrão 2,5).  

Em síntese, ao considerar os parâmetros adotados pela CPA vigente, efetuou-se a 

seguinte classificação, a partir das notas atingidas pelos docentes no processo avaliativo: nota 

acima de 9,0 (excelente); notas entre 8,0 e 9,0 (bom); notas entre 7,0 e 8,0 (médio); nota 

abaixo de 7,0 (ruim). Ainda, as notas com desvio padrão acima de 2,5, tendem a ser 

classificadas em uma categoria inferior (passando da classificação média para ruim, por 

exemplo), com vistas a chamar a atenção da CPA do curso no que tange à necessidade de 

melhor investigação em relação à nota alcançada, ou ao direcionamento para formação 

continuada no item investigado (Ata 002 da CPA, 2018). Assim, por exemplo, no caso de um 

docente que alcance uma nota de 7,2 e tenha atingido um desvio padrão acima de 2,5, sua 

classificação tende a ser direcionada para ruim, em razão da dispersão de respostas, pois o 

docente recebeu notas boas, mas também ruins, o que demanda maior atenção por parte da 

CPA em relação à necessidade de acompanhamento do docente. Destarte, a síntese da 

classificação dos docentes, em relação aos trinta e oito itens investigados em três categorias 

(2,3,4), é apresentada na Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Síntese da avaliação do docente pelo discente  

Série Disciplina Classificação 
Categoria do instrumento 

Total 
2 3 4 

2 

Contabilidade de Custos 

excelente 0 2 1 3 

bom 10 15 6 31 

médio 0 1 1 2 

ruim 1 0 1 2 

Noções de Direito 

excelente 0 0 0 0 

bom 4 2 5 11 

médio 5 14 2 21 

ruim 2 2 2 6 

Ciências Sociais II 

excelente 0 0 0 0 

bom 8 16 6 30 

médio 2 2 3 7 

ruim 1 0 0 1 

Contabilidade Intermediária I 

excelente 1 6 0 7 

bom 8 11 8 27 

médio 1 1 0 2 

ruim 1 0 1 2 

4 
Análise Contábil de  

Viabilidade de Projetos 

excelente 0 0 0 0 

bom 0 0 0 0 

médio 0 0 1 1 

ruim 11 18 8 37 

Continua 
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Continuação 

4 

Análise das  

Demonstrações Contábeis 

excelente 0 0 0 0 

bom 3 1 0 4 

médio 1 5 0 6 

ruim 7 12 9 28 

Análise de Custos 

excelente 0 0 0 0 

bom 0 0 1 1 

médio 2 0 3 5 

ruim 9 18 5 32 

Auditoria 

excelente 0 0 0 0 

bom 0 0 0 0 

médio 0 0 1 1 

ruim 11 18 8 37 

Contabilidade Tributária 

excelente 9 16 6 31 

bom 2 2 2 6 

médio 0 0 1 1 

ruim 0 0 0 0 

Ética Geral e Profissional 

excelente 4 16 3 23 

bom 6 2 6 14 

médio 0 0 0 0 

ruim 1 0 0 1 

Introdução a Controladoria 

excelente 0 0 0 0 

bom 0 0 0 0 

médio 0 0 0 0 

ruim 11 18 9 38 

5 

Contabilidade Avançada 

excelente 8 12 1 21 

bom 3 6 5 14 

médio 0 0 3 3 

ruim 0 0 0 0 

Contabilidade e  

Orçamento Público  

excelente 10 14 4 28 

bom 1 4 3 8 

médio 0 0 2 2 

ruim 0 0 0 0 

Contabilidade Gerencial 

excelente 0 0 0 0 

bom 1 5 3 9 

médio 7 8 5 20 

ruim 3 5 1 9 

Pesquisa em Contabilidade II 

excelente 6 8 0 14 

bom 3 8 3 14 

médio 2 2 5 9 

ruim 0 0 1 1 

Teoria da Contabilidade 

excelente 0 0 0 0 

bom 1 1 0 2 

médio 1 2 2 5 

ruim 9 15 7 31 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Na categoria 2, avaliação dos aspectos gerais da disciplina, que contemplou a 

avaliação de onze itens, os docentes que se destacaram com as melhores notas, classificadas 

como excelente ou bom, são os que lecionam as seguintes disciplinas: Contabilidade Pública 
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(10 notas excelentes); Contabilidade Tributária (09 notas excelentes); Contabilidade 

Avançada (8 notas excelentes); Pesquisa em Contabilidade II (6 notas excelentes); Ética Geral 

e Profissional (4 notas excelentes; 6 notas boas); Contabilidade de Custos (10 notas boas); 

Contabilidade Intermediária I (8 notas boas); Ciências Sociais II (8 notas boas). Na categoria 

3, avaliação da conduta e prática docente, que contempla a avaliação de 18 itens, os docentes 

que receberam o maior número de notas excelentes e boas lecionam as seguintes disciplinas: 

Contabilidade Tributária (16 notas excelentes); Contabilidade e Orçamento Público (14 notas 

excelentes); Ética Geral e Profissional (12 notas excelentes); Contabilidade Avançada (12 

notas excelentes); Pesquisa em Contabilidade II (8 notas excelentes); Contabilidade 

Intermediária I (6 notas excelentes e 11 notas boas); Ciências Sociais (16 notas boas) e 

Contabilidade de Custos (15 notas boas). 

Na categoria 4, avaliação do aproveitamento/desenvolvimento na disciplina, que 

contêm nove itens avaliados, os docentes que contemplam maior interesse, dedicação e 

comprometimento por parte dos acadêmicos no cotidiano de suas disciplinas são os que 

lecionam: Contabilidade Tributária (6 notas excelentes); Contabilidade e Orçamento Público 

(4 notas excelentes e 3 notas boas); Ética Geral e Profissional (3 notas excelentes e 6 notas 

boas); Contabilidade Avançada (1 nota excelente e 5 notas boas); Contabilidade Intermediária 

I (8 notas boas); Ciências Sociais (6 notas boas); Contabilidade de Custos (6 notas boas) e 

Noções de Direito (5 notas boas).  

Como já mencionado, as disciplinas melhores avaliadas também contemplam as 

primeiras colocações no que se refere ao aproveitamento do aluno, no que tange ao seu 

comprometimento e dedicação no cotidiano universitário no decorrer das aulas das disciplinas 

que os docentes melhores avaliados lecionam. E algumas das (5.1) práticas pedagógicas que 

são significativas na aprendizagem, elencadas pelos discentes na categoria 5, evidências 

adicionais sobre o docente, turma, disciplina e processo educacional, foram:  

 

Contabilidade Tributária: o docente cumpre fielmente com todos os acordos estabelecidos, 

métodos avaliativos extremamente bons e qualidade de ensino excelente. Exercícios corrigidos 

com os alunos, as provas condiziam com os conteúdos aplicados, tem atenção com os alunos. 

O interesse no aprendizado do aluno foi o ponto principal. Exemplos práticos e material 

atualizado. Ética Geral e Profissional: a docente demonstra interesse e comprometimento com 

o aprendizado dos alunos, formas de avaliação e de participação excelentes! A professora teve 

a sensibilidade de mudar seu método de aula quando constatou que os alunos estavam 

perdendo o interesse devido aos demais problemas que estavam acontecendo nas outras 

matérias. Estudos de caso, exercícios, feedback, seminários. Contabilidade Avançada: 

exercícios práticos (em grupo) em sala e extra sala, esclarecimento de dúvidas antes da prova, 

aula expositiva seguida de exemplos práticos e dedicação ao ensino. Contabilidade e 

Orçamento Público: métodos de ensino, exercícios e correções bem aplicados, temas atuais e 
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relevantes, aulas dinâmicas, interação com a turma. Pesquisa em Contabilidade II: revisões e 

práticas positivas pertinentes a metodologia Team Based Learning. Formas de avaliação 

variadas. Profissional capacitado quanto ao domínio de práticas abordadas em sala. Incentivo à 

pesquisa (Respostas da questão 5.1 do Questionário de Avaliação do Docente pelo discente, 

2017). 

 

Novamente, os dados da avaliação apresentam estreita similaridade com o exposto 

pelos discentes no processo de entrevista, e tais boas práticas e ações pedagógicas podem 

servir como essência para ações de capacitação que devem ser tomadas pela CPA do curso. 

Cabe ressaltar, ainda, que a CPA já enfatizou, na síntese do processo avaliativo da CPA do 

primeiro semestre de 2017, o quanto a compreensão da realidade do acadêmico pode subsidiar 

práticas docentes que são melhores alinhadas a sua realidade, o que fortalece a relação 

professor/aluno e o processo de ensino/aprendizagem e recomendou a troca de experiências 

entre os docentes sobre metodologias de ensino e sua diversificação (Relatório 1 da CPA, 

2017). 

Tais recomendações são de grande valia ao se considerar os docentes que obtiveram 

uma avaliação com notas predominantemente médias ou ruins. Na Categoria 2, avaliação dos 

aspectos gerais da disciplina, que contêm onze itens de avaliação, destacam-se: Auditoria (11 

notas ruins); Introdução à Controladoria (11 notas ruins); Análise Contábil de Viabilidade de 

Projetos (11 notas ruins); Análise de Custos (9 notas ruins; 2 notas médias); Teoria da 

Contabilidade (9 nota ruim; 1 nota média); Análise das Demonstrações Contábeis (7 notas 

ruins; 1 nota médias); Contabilidade Gerencial (3 notas ruins; 7 notas médias); Noções de 

Direito (2 notas ruins; 5 notas médias). Indicando necessidade de capacitação docente em 

aspectos básicos de planejamento e execução da disciplina, materiais e atividades de 

aprendizagem e das formas de avaliação executadas. 

Na categoria 3, avaliação da conduta e prática pedagógica do docente, que contempla 

dezoito questões, as disciplinas que receberam predominantemente notas médias e ruins são: 

Auditoria (18 notas ruins); Introdução à Controladoria (18 notas ruins); Análise Contábil de 

Viabilidade de Projetos (18 notas ruins); Análise de Custos (18 notas ruins); Teoria da 

Contabilidade (15 notas ruins; 2 notas médias); Análise das Demonstrações Contábeis (12 

notas ruins; 5 notas médias); Contabilidade Gerencial (5 notas ruins; 8 notas médias); Noções 

de Direito (2 notas ruins; 14 notas médias). Indicando a necessidade de capacitações dos 

docentes em aspectos como: preparação e organização para as aulas, profundidade e 

atualidade dos temas ensinados, variação das estratégias de ensino, interdisciplinaridade, 

contextualização da teoria com a prática e com o cenário local, estímulo ao desenvolvimento 

de pesquisas, adequação da avaliação ao conteúdo trabalhado, feedback apropriado das 
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atividades avaliativas, interesse pelos alunos e entusiasmo com o processo de ensino 

aprendizagem, capacidade de desafiar os alunos a darem o melhor de si, abertura para os 

estudantes apresentarem suas dúvidas e raciocínios e responsabilidade do docente na 

formação global dos estudantes. 

Na categoria 4, avaliação do aproveitamento/desenvolvimento na disciplina, os 

docentes que foram avaliados com notas médias e ruins, o que pode significar que os 

discentes pouco direcionam dedicação, interesse e comprometimento com a disciplina, foram: 

Análise das Demonstrações Contábeis (9 notas ruins); Introdução à Controladoria (9 notas 

ruins); Auditoria (8 notas ruins; 1 nota média); Análise Contábil de Viabilidade de Projetos (8 

notas ruins; 1 nota média); Teoria da Contabilidade (7 notas ruins; 2 notas médias); Análise 

de Custos (5 notas ruins; 3 notas médias); Contabilidade Gerencial (1 nota ruim; 5 notas 

médias); Pesquisa em Contabilidade II (1 nota ruim; 5 notas médias). Nesta categoria, à luz de 

Pierre Bourdieu observa-se que as disciplinas de cunho técnico e de alta utilidade prática 

acabam por perder o poder simbólico próprio em razão da dificuldade dos docentes em 

relação ao planejamento e à condução do processo de ensino aprendizagem na disciplina, 

interferindo, também, no sucesso da aprendizagem dos discentes, ou na transformação da 

informação em formação. 

Algumas sugestões para o (5.4) aprimoramento das disciplinas que contemplam maior 

número de notas médias e ruins, segundo os discentes, são: 

 

Auditoria: o professor deve levar estudos de caso para os alunos analisarem, levar exercícios 

para a turma fazer juntamente com o professor. Aplicar mais formas de avaliação, além das 

perguntas do livro. Falta de didática e de interesse resume. Introdução à Controladoria: aplicar 

mais atividades práticas. Fazer aulas mais práticas. O docente não atende a demanda de ensino 

da disciplina. Falta de comprometimento e didática. Análise Contábil e Viabilidade de 

Projetos: utilizar mais situações do cotidiano, instigar mais o aluno, o conteúdo é rico e deve 

ser melhor explorado. Professora deve ser mais didática e se preocupar mais com a 

participação dos alunos, despertar mais o interesse dos acadêmicos com a disciplina. Análise 

de Custos: A docente não tem comprometimento com os alunos. Explica os conteúdos de 

forma superficial e sem motivação. Durante as aulas é necessário que a docente valorize as 

dúvidas dos alunos, de forma que os questionamentos sejam esclarecidos. Explicar o conteúdo 

de maneira mais clara e dar abertura aos alunos para fazer perguntas. Deixa os alunos sem 

coragem para tirar dúvidas. Análise das Demonstrações Contábeis: melhorar a explicação 

entre teoria e prática. O professor deve estar interessado na turma como um todo. Melhorar 

didática. Aplicar mais exercícios práticos. Teoria da Contabilidade: melhorar a didática. 

Tornar a aula interessante. Corrigir as tarefas solicitadas. Deixar de ler slides. Noções de 

Direito: A prova é confusa. Alunos tem medo do professor. Contabilidade Gerencial: 

apresentar assuntos mais relevantes para gerenciar situação/problema. Melhorar a didática. 

Provas mais coerentes com o conteúdo aplicado. Correção de exercícios em sala (não pelo 

moodle). Dar retorno das atividades e provas mais rápido; elencar a teoria com a prática para 

análises (Respostas da questão 5.4 do Questionário de Avaliação do Docente pelo discente, 

2017). 
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 As sugestões elencadas pelos discentes para as  disciplinas de: Auditoria; Introdução à 

Controladoria; Análise Contábil de Viabilidade de Projetos; Análise de Custos; Análise das 

Demonstrações Contábeis; Teoria da Contabilidade; Noções de Direito; Contabilidade 

Gerencial versam sobre as necessidades formativas já identificadas pelo estudo: necessidade 

de capacitação didático-pedagógica no que tange ao planejamento das disciplinas, atividades e 

métodos avaliativos. Além disso, ficou nítido o valor simbólico que os acadêmicos 

direcionam ao professor que apresenta interesse altruísta pelo aprendizado discente, sua 

pessoa e pela turma como um todo, quando mencionam sobre ser um aspecto a ser melhorado 

por determinado docente.   

Em relação às sugestões elencadas pela CPA do curso em relação ao apresentado, é 

digno de nota que o Relatório 1 da CPA (2017) já mencionou sobre o excesso de conversa das 

turmas, a falta de compromisso por parte dos discentes em determinadas disciplinas e até 

mesmo o desrespeito com professores, e que estas podem ser consequências de uma realidade 

cotidiana de leitura constante de slides por parte dos docentes, pela incoerência na 

apresentação da teoria com a prática e até pela desmotivação do professor ao desenvolver 

assuntos em sala de aula. Além disso, mencionou-se sobre o quanto os acadêmicos valorizam 

a execução de atividades e exercícios que eles possam acompanhar sua correção em sala, 

aspectos já discutidos nas fases Alpha Etapas A e B. 

Neste sentido, é mister elencar sobre a sensibilidade presente nas análises dos 

resultados da CPA, que, no ato de sua constituição, já almejava capacitar os docentes para o 

atendimento das demandas educacionais, com a posse de poucos dados obtidos por meio de 

observação participante e grupos focais, coletados no desenvolvimento da disciplina de 

Estágio em Docência, dados estes que já indicavam sobre: a ausência de interdisciplinaridade, 

a presença de um modelo educacional que pouco estimula o pensamento crítico, a ausência de 

objetivos dos estudantes em relação à profissão, a desmotivação dos acadêmicos, o excessivo 

uso das tecnologias fora do contexto das aulas, a facilidade dos discentes em se evadirem do 

curso, a cristalização das turmas para ações e as posturas negativas (Ata 001 da CPA, 2017). 

Eis a importância do estímulo à valorização ao ensino, já nos programas de pós-

graduação, que, mesmo tratando-se de uma ação isolada, pode ser o princípio de uma luta 

contra as estruturas dóxicas vigentes na formação docente. Vejam, ao se considerar que a 

illusio dos docentes pauta-se em deixar um legado, nada mais lógico que o estado, como 

detentor do poder de legislar no meta-campo político educacional, ao dissimular seus reais 

interesses, utilize os programas de pós-graduação, como meio legítimo de fortalecimento das 

estruturas objetivas de seu interesse, direcionando os agentes à compreensão de que a 
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pesquisa é valorizada (não o ensino), é a pesquisa que possibilita status (não o ensino), é a 

pesquisa que dá a chance “real” de deixar um legado, e, portanto, conforme destacado por 

Lindino (2005), cabe ao estado normatizar a tarefa de qualificação os recursos humanos para 

fazer frente aos desafios da modernidade produtiva, direcionando esta tarefa aos cursos de 

pós-graduação. 

Esta normatização, elaborada pelas atribuições do estado de controle, ao determinar 

dissimuladamente como se dará a avaliação dos cursos de graduação e da pós-graduação, já 

determina as ações dos agentes para o cumprimento dos seus interesses, a partir de discursos 

esplendorosamente bem elaborados regidos pela neutralidade, que almeja unicamente a 

qualidade da educação, do ensino, da formação profissional, mas que contempla o 

fortalecimento da pesquisa em detrimento do ensino, de uma forma tão sistematicamente 

organizada, que naturaliza a valorização da figura do pesquisador em detrimento a do 

professor, fortalecendo e perpetuando este mesmo status quo que serve aos interesses 

(neo)liberalistas vigentes desde o império. São esses mesmos interesses que regem as 

determinações do estado avaliador na LDB e na Lei do SINAES, também, no formato 

avaliativo dos programas de pós-graduação. 

A partir da revelação deste mecanismo de reprodução, o trabalho docente passa a estar 

vinculado, como sugerido por Vasconcellos (2005), à busca pela compreensão da 

macroestrutura de poder definidora das políticas públicas, e a ampliação desta consciência 

capacita os docentes à emancipação destes para uma luta simbólica contra as correntes 

políticas neoliberais, na constituição de uma educação como bem social e não como 

mercadoria. A educação como mercadoria é a base da formação do contador, profissional 

técnico do mercado que é executor de atividades exigidas pelo fisco e por empresários. O 

docente de contabilidade não recebe em instância de graduação a preparação para docência, 

tampouco em instância de pós-graduação, por isso não é mero acaso que os docentes 

necessitem de capacitações voltadas primariamente à preparação metodológica e didática e de 

avaliação de aprendizagem. Não se constitui como mero acaso que alguns docentes não 

possuam a destreza na preparação e organização das suas disciplinas e materiais de apoio, não 

se torna mero acaso o professor não apresentar atualidade sobre o tema ensinado, já que tem 

mais valor (em termos econômicos e de remuneração) quem executa em detrimento a quem 

ensina, quem pesquisa e não aquele que ensina. 

É desejo do estado avaliador, é desejo do sistema econômico que a formação do 

contador siga os moldes técnicos... e o poder de violência simbólica, neste sentido, é tão 

arraigado e tão potente na determinação das identidades destes profissionais que, como já 
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discutido, a identidade pré-concebida do profissional contábil representa unicamente a 

reprodução do discurso do estado e seus mandatários, o que fortalece o poder simbólico 

destes. Os docentes e discentes já possuem uma lógica da ação moldada e voltada a servir o 

mercado, de se adaptar a ele e, principalmente, de ser o profissional executor 

milimetricamente engendrado e desenhado pelas DCN’s e normas do IFAC. Avante, pátria 

(neo)educadora! 

Este tópico proporcionou achados relevantes para munir esta luta contra as amarras 

neoliberais presentes na formação dos (futuros contadores), aspecto que será discutido 

mediante as sugestões para reestruturação do processo avaliativo vigente na CPA do Curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon à luz de Pierre Bourdieu.  

Para início de conversa sobre os elementos necessários para reestruturação do 

processo avaliativo com foco à formação continuada dos professores, faz-se necessário 

elencar que a CPA deve agir em prol de ações que possibilitem o que o enfraquecimento 

dóxico daquele professor que sabe (o aluno não sabe e por isso não é apto a avaliar o 

professor), daquele professor que não precisa de capacitação didática (já é doutor e isso não 

tem fundamento), daquele professor autônomo, independente (que não deseja integrar um 

corpo docente). O primeiro passo para isso é o conhecimento desses mecanismos de 

reprodução que, ao serem trazidos à luz como motivo, podem ser transformados por meio de 

ações voltadas à inculcação de que o programa de formação continuada almeja, em essência, 

dotar o professor de maior poder, de maior respeito e AuP, preparando-o para o cotidiano 

universitário e para o ganho de poderes simbólicos com os discentes, como, por exemplo: as 

ações necessárias para o alcance de AuP como capital simbólico. 

Outro ponto que merece ser destacado por integrar um elemento chave para 

reestruturação do processo avaliativo é a conscientização dos docentes, sobre o achado de que 

os discentes almejam que estes façam o uso de sua AuP, simplesmente por que o professor a 

detém, e sendo o professor detentor desse direito de violência simbólica, os acadêmicos, na 

posição de dominados, esperam o exercício desse poder em sala. Isso faz parte da superação 

dóxica do professor que ensina adultos ou pseudo-adultos, o que torna o professor responsável 

pelas ações dos alunos (eliminando suas ações de levianidade e comodismo), torna necessária 

uma certa dose de rigidez em sala e a tomada de posturas que denotem organização e 

preparação docente, também de posturas voltadas à chamada de atenção dos acadêmicos e do 

fornecimento de orientações.  

Nesse sentido, cabe relembrar que os discentes, em sua socialização primária, 

vivenciaram a deturpação da AuP dos pais, primeiros detentores do direito de violência 
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simbólica que os docentes possuem, que, em razão do desejo de conceder aos filhos tudo 

aquilo que não tiveram, e da luta pela subsistência (o que os torna pais ausentes e liberais), 

acabaram por se eximir do uso da AuP possuída, chegando, em alguns casos, a delegá-la para 

tecnologias como vídeo-games, televisores ou celulares na época. Eis o motivo pelo qual o 

docente deve impor limites em sala, clarificar datas de entrega, clarificar o papel do discente 

no cotidiano escolar, se preocupar com sua aprendizagem, impor limites ao uso das 

tecnologias ou utilizá-las a favor do que está sendo abordado, aplicar certa rigidez em sua 

postura. É o habitus discente que exige isso, tendo em vista as restrições de capitais 

vivenciadas em sua infância e adolescência, dada a ausência, desde tenra idade, do 

acompanhamento das atividades escolares e da presença dos pais. Essa preocupação altruísta 

pelo agente (discente), pelo seu aprendizado e desenvolvimento, possibilita até mesmo o 

alcance da AuP como capital Simbólico, como visto no caso dos docentes de Contabilidade 

Tributária e Ética Geral e profissional. 

Um achado relevante sobre os elementos-chave a serem trabalhados pela CPA do 

curso é sobre o habitus de os discentes contemplarem extremas carências de tudo o que 

envolve o capital cultural erudito, que são refletidos por ações que denotam o baixo gosto pela 

leitura, pelas artes, por musicais e por ações que devem ser tomadas para diminuição dessas 

diferenças culturais, tanto no sentido da cultura propriamente dita como em ações pontuais de 

inculcação sobre a importância da leitura, das artes, do pensamento crítico. Além disso, a 

CPA do curso deve trabalhar, em caráter de urgência, no resgate à identidade real dos 

docentes e discentes, a partir de sua percepção do real, tendo em vista que o poder de 

inculcação, realizado até o momento, tem caráter de tão extrema dominação a ponto de os 

agentes refletirem somente o determinado pelo estado e seus mandatários.  

Isto pode ser feito a partir de atividades críticas sobre a prática contábil atual, sobre o 

enfraquecimento do fundamento dóxico da formação para servir o mercado, para trabalhar em 

escritórios. E a raiz disso está na reapropriação do poder dos discentes sobre a constituição e 

avaliação das suas identidades, tendo em vista a dominação do estado e seus mandatários 

também neste quesito, o caminho é a tomada de ações voltadas à superação da doxa do desejo 

inértico de mudança presente no habitus dos docentes. 

Por falar nisso, há que se salientar que uma outra ação voltada ao enfraquecimento 

desta doxa consiste na participação assídua dos docentes em reuniões do colegiado, em 

reuniões e cursos oferecidos pela CPA, afinal, não é mediocridade, o desejo de manter-se com 

notas médias no processo de avaliação do docente pelo discente? Qual é o teu diferencial, 

professor, em sua atuação docente cotidiana? Você não almeja ser um docente nota 10? É 
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nesta crítica que se apresenta outro ponto a ser trabalhado pela CPA do curso, a adoção de 

uma pedagogia racional em detrimento ao discurso meritocrático vigente na ação docente. 

Acaso o leitor sentiu certa repulsa ao ler tais questionamentos? Esta foi a forma de apresentar 

como o discurso meritocrático soa, aos ouvidos dos discentes, que, sob os moldes de uma 

violência simbólica esplendorosa, acaba por naturalizar o insucesso do discente que é fruto 

das restrições culturais vivenciadas, como uma ausência de dons. Ciente deste câncer que rege 

o sistema educacional universitário, agindo como instância de seleção dos automaticamente 

selecionados, será tu, professor, condizente com isso? 

Faz-se necessária a tomada de ações que, mesmo isoladas, reflitam a movimentação e 

a busca do enfraquecimento desses fundamentos dóxicos, e se não há ação sem ganho, tal 

postura, sem dúvidas, aproximará o professor ainda mais do alcance da sua illusio. Isso faz 

parte da conscientização dos docentes sobre os fundamentos que regem o meta-campo 

político educacional. E pode ser principiado com a mera participação em reuniões e interação 

com os docentes, em reuniões frutíferas de trocas de experiências e discussões sobre as 

turmas, quiçá uma semana pedagógica voltada a isso, por que não? 

 Por que o aluno não está apto a avaliar as necessidades formativas dos professores? 

Ou por que o desejo de alguns docentes (consciente ou não) centra-se na busca pelo 

mantimento do status quo vigente, levando-os a práticas de ausência de participação no 

processo de autoavaliação docente? Seria esta a justificativa para a baixa adesão, ou a 

participação de apenas três docentes no processo autoavaliativo? Possivelmente as primeiras 

amarras a serem vencidas pela CPA, para que seja possível seu sucesso, consistem no 

vencimento das amarras reprodutivistas internas. E quanto aos discentes? Sem dúvida, há que 

se efetuar um grande trabalho da implantação da cultura avaliativa, e de ações de feedback 

sobre as avaliações, e quais ações foram tomadas mediante a avaliação discente. 

É de relevância mencionar que se observou que as capacitações já promovidas pela 

CPA tiveram baixa adesão e foram realizadas em algumas horas de um único dia, a exemplo 

da capacitação do moodle. Obviamente se trata de um bom começo. Há que se ressaltar, 

porém, que, para que ocorra a reflexão sobre a prática, recomenda-se a determinação de 

módulos de capacitação, objetivando abordar em encontros breves, mas frequentes, as 

necessidades formativas dos docentes. Somente com esse trabalho constante de inculcação 

será possível a superação dos fundamentos dóxicos e da geração de novas estruturas 

estruturantes.  

Alie-se tal recomendação aos achados relevantes deste tópico, nesta luta contra as 

amarrras neoliberais presentes na formação dos (futuros contadores), sendo o principal achado 
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o poder que a ação docente tem sobre a ação, dedicação e comprometimento do discente no 

cotidiano universitário e na sua formação pessoal e profissional. Apresentar essa afirmativa, 

unicamente como informação propiciada por dados levantados por um questionário sem um 

olhar sobre as questões sócio-históricas envolvidas, tende a, unicamente, responsabilizar e 

aumentar a carga do professor em suas atribuições cotidianas. Por isso, à luz de Pierre 

Bourdieu, a avaliação docente, como instrumento de revelação do poder que está sendo 

exercido e reproduzido, desafia a eficácia dóxica e propicia evidências mais profundas para 

remoção da legitimidade das práticas pelas quais o poder se manifesta, o que possibilitou a 

compreensão de que há uma justificativa historicamente constituída na socialização primária 

dos discentes, que têm, nos docentes, a principal referência da classe intelectual que aspiram, 

graças a um habitus moldado por carências e restrições culturais em sua trajetória social. 

Outros achados relevantes consistem na identificação dos docentes que necessitam de 

capacitação e quais itens avaliados devem ser priorizados na atuação da CPA. Ressalte-se que 

capacitações voltadas à (2.2) metodologia utilizada nas aulas ministradas; (2.10) formas de 

avaliação da aprendizagem executadas; (3.10) adequação da avaliação ao conteúdo 

trabalhado; e (3.11) feedback apropriado das atividades avaliativas são os itens que 

necessitam, prioritariamente, ser objeto de capacitação do programa de formação continuada 

dos docentes de Ciências Contábeis da Universidade Partenon. Recomenda-se que as 

capacitações voltadas a esses itens abranjam e englobem todos os docentes do curso, mas, em 

especial, aqueles que lecionam as seguintes disciplinas: Noções de Direito; Ciências Sociais 

II; Análise Contábil e Viabilidade de Projetos; Análise das demonstrações Contábeis; Análise 

de Custos; Auditoria; Introdução à Controladoria; Contabilidade Gerencial e Teoria da 

Contabilidade.  

Um programa de formação continuada que possibilite abordagens sobre a questão 

didática e de variação metodológica que contemple aspectos relacionados à 

interdisciplinaridade e ao planejamento didático do desenvolvimento das disciplinas 

possibilitará aos docentes a capacitação em itens como: o (2.1) planejamento da disciplina, a 

(3.4) variação das estratégias de ensino; (3.6) interdisciplinaridade com os conteúdos dos 

diversos períodos; (3.7) contextualização da teoria com a prática e o cenário local; e (3.18) 

por mais especialista que seja, indique em que nível o docente demonstra-se responsável pela 

formação global dos estudantes.  

A participação dos docentes em capacitações voltadas à preparação didático-

pedagógica e avaliação de aprendizagem possibilita a geração de novas estruturas estruturadas 

e estruturantes (habitus) para superação de práticas como o uso excessivo de slides durante as 



441 

 

 

aulas e do uso da avaliação docimólogica como único meio de mensuração da aprendizagem. 

Por isso, recomenda-se que sejam elaborados módulos com sessões de ações voltadas a 

diversos aspectos referentes a estes itens. Por exemplo, no módulo de preparação didático-

pedagógica, determinar sessões que contemplem: trocas de experiências entre os docentes 

sobre os perfis das turmas e métodos mais adequados; outra sessão que contemple aspectos 

críticos relacionados às metodologias de ensino utilizadas e como o corpo docente poderia 

trabalhar em conjunto para o aprimoramento das práticas docentes em sala de aula; outra 

sessão que trabalhe maneiras de apresentação do conteúdo de maneira didática e 

interdisciplinar e maneiras de chamar a atenção dos acadêmicos para participação nas aulas; 

outra sessão que aborde os aspectos relacionados à comunicação pedagógica e AP e seus 

reflexos sociais e educacionais no processo de ensino/aprendizagem; outra que aborde sobre a 

influência das políticas públicas na ação docente e assim por diante.  

No caso da capacitação voltada ao processo de avaliação, esta poderia contemplar 

diversas sessões voltadas: à compreensão da realidade cultural dos discentes; à avaliação 

diagnóstica e formativa; à elaboração da avaliação e as questões críticas e de mensuração da 

aprendizagem envolvidas; à diversificação dos métodos avaliativos; à troca de experiências 

sobre práticas avaliativas que não necessariamente de cunho docimológico que contribuem 

para o desenvolvimento e formação dos acadêmicos, entre outros. 

Após o trabalho formativo realizado acerca de preparação didático-metodológica e do 

processo de avaliação da aprendizagem, enfatiza-se a necessidade de capacitações voltadas ao 

(3.8) estímulo no desenvolvimento de pesquisas com todos os docentes, mas, em especial, 

àqueles que lecionam as seguintes disciplinas: Contabilidade de Custos, Noções de Direito, 

Análise Contábil e Viabilidade de Projetos, Análise das Demonstrações Contábeis, Análise de 

Custos, Auditoria, Introdução à Controladoria, Contabilidade Gerencial e Teoria da 

Contabilidade, como forma de superação da doxa do professor catedrático, detentor único de 

saber e transmissor de conhecimentos. O módulo de estímulo ao desenvolvimento de 

pesquisas pode ser direcionado a discussões que contemplem: a organização e planejamento 

dos objetivos de aprendizagem e a determinação do material didático que ajude a cumprir o 

planejamento efetuado; o estímulo à educação crítica com o planejamento de atividades de 

pesquisa, voltadas ao julgamento da realidade social e profissional que vivenciam e como 

estas poderiam ser transformadas. 

Por falar em julgamento e transformação da realidade, ser professor é um processo que 

se aprende? (Isaia & Bolzan, 2004). A pertinência do pesquisar o ser professor, dado os 
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desafios surgidos na contemporaneidade, levantam questões fundamentais: Como se aprende 

a ser professor? Como se constrói o conhecimento necessário para esse aprender? 

A proposta de reestruturação do processo de avaliação para formação continuada 

constitui-se também a partir da concordância do que foi explanado por Isaia e Bolzan (2004), 

de que o processo de formação dos docentes se constitui como elemento necessário para a 

profissionalização docente, e que a tomada de consciência por parte do docente sobre o seu 

processo formativo, bem como a reflexão sobre o processo de atuação e formação coletiva são 

elementos fundamentais ao se pensar em um programa de formação continuada. Vejam, trata-

se da consciência como ponto de partida, seguida do julgamento e reflexão conjunta/coletiva, 

uma vez que a proposta pedagógica que se vislumbra não tem espaço para ações isoladas. 

Esses são os elementos que fornecem a compreensão de que assim é possível aprender a ser 

professor.  

Em relação à construção do conhecimento necessário para esse aprender, há que se 

considerar o já explanado neste estudo, e muito bem discutido por Sônego (2015) sobre a 

readequação sem escrúpulos do sistema educacional ao sistema capitalista, em que “ a nova 

ordem é o conhecimento como produto” (Sônego, 2015, p. 30), que obriga a universidade a se 

adaptar à lógica mercadológica, em um ambiente educacional que valoriza a quantidade em 

detrimento da qualidade, e o ensino em detrimento da aprendizagem. O rompimento da 

manutenção do status quo na universidade com o intuito de torná-la um espaço para reflexão 

política e filosófica sobre a sociedade torna necessária a inserção da pesquisa como 

metodologia de ensino, pois a ênfase do ensino com a pesquisa possibilita a formação de 

profissionais capazes de manejar os conhecimentos que vão além dos que lhes foram 

transmitidos, eis aí a possibilidade da crítica transformativa. 

Partindo dessa lógica, o conhecimento necessário para este aprender se constrói a 

partir da busca pela superação ao neoliberalismo desenfreado na Educação Superior em 

Ciências Contábeis e da inserção da pesquisa como forma de retroalimentar as ações da CPA 

e de superar a doxa do professor transmissor, detentor do saber pétreo. Além disso, como 

sugerido por Isaia e Bolzan (2004), o conhecimento necessário para o aprender a ser professor 

também se constrói pela formação de uma rede de interações e trocas de experiências para 

construção de conhecimentos pedagógicos e epistemológicos, a partir do diálogo e da reflexão 

(ideias, opiniões, contradições) com vistas à produção de um novo saber pedagógico que 

supere as práticas convencionais.  

O aprender a ser professor e a construção dos conhecimentos necessários para este 

aprender envolvem, mais do que tudo, a ação coletiva, sinérgica e unitária, pautando-se na 
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consciência como ponto de partida para transformação da realidade educacional superior 

vigente. Por isso, o professor é tido como o âmago desse processo, tornando-se pertinentes 

investigações como estas que buscam compreender e pesquisar o ser professor, o que justifica 

a escolha da avaliação do docente pelo discente e da autoavaliação docente como premissa 

para isso. Tais considerações necessitam ser integradas à reestruturação proposta no processo 

de avaliação vigente no campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon. 

Depreende-se, ainda, não direcionar atenção a ajustes do instrumento, que se 

demonstrou confiável e coerente para mensuração da realidade cotidiana universitária. Além 

disso, as questões dissertativas do instrumento, à luz de Pierre Bourdieu, serviram como 

chancela às discussões apresentadas sobre o habitus dos docentes e discentes do curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon. O instrumento apresenta os quesitos 

necessários para identificação das necessidades formativas dos docentes, no que se refere aos 

principais quesitos da AP (Categoria 2)  e Comunicação Pedagógica do docente (Categoria 3) 

e incluindo, ainda, sobre aspectos relacionados à ação discente (categoria 4), possibilitando 

que a CPA realize ações pontuais ou gerais, uma vez que é possível identificar quais docentes 

carecem do direcionamento de maior atenção por parte da CPA e partir também da ação 

discente no cotidiano universitário. Um ponto positivo sobre a CPA vigente é a elaboração do 

relatório, com a síntese dos resultados, que, em uma abordagem reflexiva, pontua as ações 

necessárias e a tomada de ações imediatas frente à identificação das necessidades formativas. 

Pensando na questão do cumprimento de obrigações legais, relacionadas ao processo 

avaliativo do SINAES, cabe ressaltar que o instrumento nos moldes apresentados está 

alinhado ao exigido pelo instrumento de Avaliação Institucional Interna, mais especificamente 

pelos eixos de: (1) planejamento e avaliação institucional; (2) desenvolvimento institucional; 

(3) políticas acadêmicas; e (4) políticas de gestão. Além de contemplar a dimensão 

organização didático-pedagógica e corpo-docente. As ações determinadas, a partir das 

informações levantadas no processo avaliativo, contemplam as seguintes dimensões presentes 

no roteiro de autoavaliação institucional: (1) missão e PDI; (2) política para o ensino; (3) 

responsabilidade social; (5) políticas de pessoal; (6) organização e gestão; (8) planejamento e 

avaliação; (9) políticas de atendimento aos estudantes. 

Em suma, o instrumento possibilita estritamente o levantamento de informações sobre 

a realidade do cotidiano universitário, ou a geração de elementos que servirão de base para 

reflexão dos professores na formação de sujeitos conscientes. Cabe ressaltar que o sucesso da 

implantação de um programa de formação continuada dos professores de Ciências Contábeis 

fica restrita, além dos aspectos já mencionados, aos encaminhamentos tomados a partir do 
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levantamento dessa realidade. É a reflexão sobre a prática, a criticidade, a concepção da 

educação como bem social e não como mercadoria, a inserção do mundo do educando no 

mundo conceitual do educador que propiciará o resgate da essência formativa da avaliação do 

SINAES, somente assim, e a partir daí, como sugerido por Dias Sobrinho (2010), o curso e o 

aluno podem ser avaliados, com a finalidade essencial de uma formação integral de cidadãos-

profissionais, e que siga o princípio da educação como bem e direito humano e social. 

Tais ações de inculcação ao fortalecimento da CPA possibilitarão a priorização da 

formação continuada dos docentes por parte da instituição do ensino superior; a elaboração de 

programas de formação em várias instâncias da instituição de maneira que os professores em 

exercício tenham a possibilidade de a eles recorrer para aperfeiçoar e aprimorar seu trabalho; 

a determinação de programas de formação diversificados voltados a apresentar aos docentes a 

importância de ultrapassar a concepção de educação utilitária que serve apenas para fornecer 

pessoas qualificadas ao mercado; aos docentes que formam esses docentes, no que se refere à 

formação de grupos interinstitucionais de estudo, visando à troca de experiências, como 

sugerido por Vasconcellos (2005), e à reapropriação de poder sobre a construção da 

identidade docente e discente. 

Em relação aos encaminhamentos, que são primordiais para o sucesso da implantação 

de um programa de formação continuada dos professores de Ciências Contábeis na 

universidade Partenon, após as sugestões elencadas para reestruturação do processo, que 

envolvem também diversas ações pautadas neste objetivo, o próximo tópico sintetiza as 

necessidades formativas e, a partir daí, elenca alguns outros encaminhamentos para ação. 

 

4.4. Sintetizando para ação: as necessidades formativas dos docentes de Ciências Contábeis 

da Universidade Partenon 

 

Durante todo o desenvolvimento da pesquisa rondaram-me inquietações sobre os 

aspectos que poderiam interferir positiva ou negativamente a ação da CPA no Campo de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon. À luz de Pierre Bourdieu, compreende-se que o 

melhor caminho a ser seguido seria a revelação do poder que está sendo exercido e 

reproduzido, por meio do desafio da eficácia dos entendimentos dóxicos para se ganhar 

verdades mais profundas, tendo em vista a remoção da legitimidade das práticas pelas quais o 

poder se manifesta (Calhoun, 2006) com ênfase à ação transformadora e ao fortalecimento da 

CPA do curso como um espaço de geração de elementos e reflexão aos professores para 

formação de sujeitos conscientes.  
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Em uma tentativa de resgate do viés formativo da avaliação institucional, por meio do 

conhecimento e julgamento das informações levantadas, a intenção foi direcionar como se dá 

um processo de análise dos dados da avaliação do docente pelo discente e da autoavaliação 

docente, com o objetivo da elevação da consciência pedagógica do docente e da capacidade 

profissional deles ao interligar duas ordens de ação: a de verificar, conhecer, organizar 

informações, constatar a realidade e a outra de questionar, submeter a julgamento, interpretar 

causalidades e potencialidades e produzir sentidos, aspectos que auxiliam na construção de 

uma concepção de educação superior socialmente comprometida em seus objetivos e funções, 

aumentando a qualidade e as capacidades de emancipação (INEP, 2009), das amarras 

reprodutivistas, e do caráter (neo)liberal que dominam a formação do (futuro) contador 

atualmente.  

Ao se constatar que o instrumento de avaliação do docente pelo discente e do 

instrumento de autoavaliação do docente apresenta-se estritamente alinhado ao que já havia 

sido identificado por meio do processo de entrevista, e, portanto, servindo como chancela dos 

achados anteriormente sublinhados, tem-se que o instrumento avaliativo está apto para a 

verificação, conhecimento, constatação da realidade universitária, cabendo, portanto, à CPA, 

na análise dessas informações, questionar, submeter a julgamento, interpretar causalidades e 

potencialidades, produzir sentidos. O processo da realização de entrevistas, em conjunto com 

o questionário, possibilitou o ganho de evidências mais profundas sobre a realidade estudada 

e por ser, também, um instrumento coerente, está plenamente apto para o levantamento das 

trajetórias dos docentes e discentes das instituições de ensino superior.  

Como se torna relevante que o sistema de avaliação incentive as instituições de ensino 

na promoção de ações que aprofundem a democracia interna, entende-se que, possibilitar a 

integração e participação do aluno neste processo, e considerar suas explanações, é de grande 

importância, afinal, como bem salientado por Dias Sobrinho (2010), a educação superior não 

tem a função de apenas desenvolver habilidades e competências para o trabalho, mas, 

sobretudo, construir conhecimentos, formar para a vida em sociedade e consolidar valores 

socialmente relevantes. Tendo esse sentimento de transformação como fonte de energia, eis 

que se apresenta uma síntese das necessidades formativas dos docentes que foram levantadas 

no decorrer do estudo, em uma abordagem que considera, primeiramente, a realidade 

existente e os fundamentos dóxicos que mantêm o status quo, seguido dos encaminhamentos 

para ação a serem tomadas pela CPA.  

a) Influência dos docentes na luta contra a autoeliminação (evasão) do acadêmico: 

Considerando-se o achado de que os aprendizes reinterpretam segundo os modelos da classe 
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intelectual que aspiram à relação que eles mantêm com sua classe de origem e que isso é feito, 

concomitante à tentativa de não deixar transparecer a influência o seu ambiente familiar ou 

ethos de classe na universidade. E que as necessidades econômicas próprias das categorias 

mais desfavorecidas estimulam os estudantes a um maior realismo, pois seu futuro depende 

do seu êxito escolar, êxito este condicionado à superação de seu habitus voltado à 

autoeliminação em razão do processo de violência simbólica existente no sistema de ensino. 

 Considerando-se, também, a influência que os professores têm na vida de seus alunos 

e do poder que a ação docente tem sobre a ação, dedicação e comprometimento do discente no 

cotidiano universitário e na sua formação pessoal e profissional, a identificação das 

características dos discentes com habitus voltado à autoeliminação pode munir os professores 

na luta contra o sistema de ensino como um mecanismo de seleção legítimo de eliminação dos 

eliminados em uma luta simbólica contra a evasão universitária. Os acadêmicos que 

apresentam um habitus voltado à autoeliminação são aqueles tidos pelo discurso professoral 

como um acadêmico faltoso, desmotivado, indisciplinado, que não consegue acompanhar a 

turma (isso numa realidade dissimulada), mas que, na realidade, a situação de abandono se dá 

em razão do gasto econômico manifesto, dada a acumulação ínfima deste agente em relação 

aos capitais culturais, sociais e principalmente econômicos.  

As ações propostas, que envolve a participação de todos os docentes do curso, 

consistem na: 

(i) Preparação dos docentes para o acompanhamento dos discentes que apresentam um 

habitus voltado à autoeliminação, em um trabalho conjunto entre o corpo docente do 

curso, no que tange ao estabelecimento de estratégias a serem tomadas para orientação 

e acompanhamento destes discentes com características de autoeliminação.  

(ii)  Ao se considerar o poder da ação docente, na ação e dedicação do discente, aspectos 

relacionados ao interesse altruísta dos docentes, em conjunto com o interesse altruísta 

pelos discentes por parte da coordenação do curso, podem minimizar as chances de 

autoeliminação.  

(iii) Embora o habitus voltado à autoeliminação tenha características de constituição sócio-

histórica na trajetória dos agentes, em razão da baixa acumulação de capital cultural, 

entende-se que, além deste acompanhamento assíduo por parte dos docentes e da 

coordenação de curso, a comunidade acadêmica poderia travar uma luta para 

implantação de um Programa Institucional de Assistência Estudantil na Universidade 

(PIAE), que, em conjunto com o colegiado dos Cursos, poderia trabalhar em prol da 

minimização da evasão, a partir também deste acompanhamento institucional.  
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(iv) Ações, mesmo que tardias, de inserção dos discentes ao que é valorizado pela cultura 

erudita, por meio de ações de inculcação, poderão diminuir um pouco das diferenças 

culturais dos discentes. Embora este trabalho seja desafiador em razão do habitus que 

já foi moldado desde a infância desses agentes, cabe o esforço de oferecer atividades 

culturais aos discentes, que, em uma abordagem constante, por meio de uma 

inculcação bem-sucedida, tenderá a geração de novas estruturas estruturadas e novas 

estruturas estruturadas estruturantes (habitus).  

b) Inserção da Cultura Erudita em âmbito universitário: Em razão da formação de um 

habitus decadente em questões culturais, principalmente em razão de que a maioria dos 

docentes e discentes do curso não incorporaram a posse desses capitais em sua socialização 

primária, a tendência é naturalizar tal aspecto como uma característica própria do agente. Por 

ser algo natural é, portanto, aceitável? É aceitável tal naturalização ao se considerar que as 

desigualdades promovidas pelo sistema de ensino ocorrem em razão das desigualdades 

culturais dos discentes? Acredita-se e entende-se que, também, é papel da universidade a 

inserção dos agentes à cultura, em razão de ser esta uma forma de lutar contra o sistema de 

ensino como mecanismo de seleção.  

Há uma formação dóxica dominante que tornam inexistentes as atividades culturais no 

curso. Sendo um ponto que necessita também ser discutido em âmbito da CPA, com vistas a 

tentar minimizar as diferenças culturais existentes entre os discentes do curso. Além disso, é 

um característica comum dos discentes de Ciências Contábeis o baixo gosto pela leitura e a 

ausência ou baixo acompanhamento dos pais nas atividades escolares, sendo raros os agentes 

que trazem consigo o capital cultural incorporado do gosto pela leitura, e pela frequência a 

teatros, musicais ou atividades manuais, aspecto notado principalmente por aqueles oriundos 

de famílias de poucas posses. 

As ações propostas são recomendadas para todos os docentes do curso: 

(i) Primeiramente, os docentes precisam estar conscientes sobre a necessidade de 

superação do fundamento dóxico de que, por se tratar de trabalhadores-estudantes, tais 

ações serão inválidas. O primeiro passo é a ciência de que é atribuição da doxa a 

naturalização das estruturas, por exemplo, a lógica de que, pelo fato de serem 

trabalhadores-estudantes, não possuem tempo e nem disposição para atividades na 

universidade.  

(ii) Ainda, não se trata simplesmente de fazer a oferta de uma atividade cultural na 

abertura de um evento, por exemplo. Trata-se de efetuar um processo assíduo de 

inculcação que possibilitará a criação de novas estruturas estruturadas que 
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possibilitarão, em longo prazo, a criação de um novo habitus. Uma semana cultural, 

por exemplo, viagens para museus, teatros e musicais com acadêmicos e docentes do 

curso, estímulo aos campeonatos de jogos escolares com a atlética do curso, são ações 

que podem auxiliar neste sentido. 

(iii) Com relação ao gosto pela leitura, recomenda-se que os docentes efetuem um trabalho 

conjunto de inculcação sobre a importância da leitura para formação pessoal, 

profissional e crítica dos discentes, e encontrem meios de incentivar os discentes a 

criação deste gosto, mesmo que tardiamente.  

(iv) Um trabalho conjunto entre cursos, por meio de um projeto de extensão voltado à 

inserção dos discentes no mundo da leitura, por exemplo, pode facilitar esse processo, 

também ações isoladas nas disciplinas, que, uma vez realizada por todos os docentes, 

facilitará a inculcação desta realidade desafiadora, mas que integra a necessidade de 

transformação necessária para a educação em contabilidade. Para que seja mais 

consistente o processo de inculcação proposto, faz-se necessária a participação de 

todos os docentes do curso. 

c) A luta contra a formação do profissional contábil executor e acrítico: A pesquisa 

revelou uma doxa própria do jogo no campo universitário e dos discentes de Ciências 

Contábeis de que a formação contábil deles é voltada para servir e adequar-se às necessidades 

do mercado, e para atuação nos escritórios contábeis, deixando-os à mercê do próprio habitus. 

Além disso, a lógica da prática dos docentes/contadores é voltada unicamente ao seguimento 

de padrões e normas e não ao questionamento das práticas, das regras ou da ordem 

estabelecida. O desejo por atividades práticas, abordagens de ensino que contemplem as 

práticas, ou que cheguem mais perto possível da prática (real) da técnica contábil constituem-

se como os elementos essenciais na determinação das estratégias para ação dos discentes no 

alcance da almejada melhoria de vida a partir da formação universitária. 

 Em razão do círculo vicioso próprio da formação do contador, com a lógica de ação 

voltada à execução normativa, ausência de criticidade, reflexividade e questionamentos sobre 

as crenças que norteiam a profissão, torna-se relevante que esse fundamento dóxico seja 

enfraquecido. Primeiro com os professores que possuem, em suas ações, tais características, e, 

depois, com os discentes por meio da AP dos docentes, que, como visto, tem forte influência 

na ação dos discentes. A aceitação inquestionável do currículo do curso, das diretrizes, das 

normatizações, da influência de organismos internacionais na formação e da atuação do 

contador denota que a primeira transformação necessita ocorrer na universidade, na ação e na 

crença dos docentes, e depois dos discentes, para que seja possível a transformação em 
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instâncias superiores, e para que seja possível pensar em uma transformação da realidade 

presente na profissão contábil na luta contra a desvalorização do profissional contábil. 

Os encaminhamentos para ação são recomendados para todos os docentes do curso:  

(i) o que se vê é uma grande dissonância entre discurso e prática, principalmente dos 

docentes no cotidiano universitário, pois quesitos como inovação, criticidade, 

criatividade, autoconfiança, transformação da realidade pessoal e profissional 

poderiam ser discutidos na universidade, no decorrer das aulas, objetivando a 

preparação não somente para o mercado ou para o atendimento a clientes, mas que 

prepare o cidadão-profissional para a vida. Os docentes que passaram pela mesma 

formação apresentam, de forma mais naturalizada, a crença da formação para servir o 

mercado, para se adequar a ele e para atuação a escritórios, e isso está arraigado de tal 

forma nas práticas e ações dos docentes que a presença do profissional de escritório foi 

destacada em seus discursos mesmo quando tentavam direcionar o foco ao profissional 

da área gerencial. Por isso, essa necessidade formativa envolve todos os docentes do 

curso.  

(ii) A partir da revelação deste mecanismo de reprodução, recomenda-se que a atuação da 

CPA seja no sentido de capacitar os docentes para estas novas demandas educacionais, 

no que se refere à inserção da crítica, da criatividade da inovação no decorrer das 

disciplinas, também ao questionamento da realidade da profissão contábil no Brasil, 

quais ações são necessárias para transformá-la, quais os motivos que acarretam a 

desvalorização profissional e como a influência da atuação de organismos 

internacionais contribuem positiva e negativamente na formação e atuação do 

profissional contábil.  

(iii) Tendo como base um planejamento conjunto dos assuntos que serão discutidos, 

abordagem metodológica das aulas, criar-se-á elementos suficientes para a sinergia das 

atividades dos docentes, que, mesmo atuando em disciplinas distintas, tenderão a 

executar atividades conjuntas em prol da preparação integral deste discente. Para 

tanto, uma das doxas que necessita também ser enfraquecida, com vistas à 

transformação da realidade, é a doxa meritocrática que norteia as práticas docentes. 

d) O enfraquecimento da doxa meritocrática na prática docente: A doxa da meritocracia 

ganhou força quando o jogo social passou a privilegiar a posse de títulos escolares. A escola 

como mecanismo de reprodução das desigualdades sociais, ao ocultar os princípios de seleção 

estruturados, obtém a adesão a essa seleção por meio do convencimento dos deserdados que 

eles devem seu destino escolar e social a sua ausência de dons ou méritos. Vejam, em razão 
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de o sistema escolar possuir uma estrutura objetiva que dissimula suas reais intenções, e os 

docentes terem um habitus moldado a essas estruturas contribuindo para sua perpetuação, e 

sendo os docentes detentores do direito de Violência Simbólica dada sua AuP na AP, eles se 

tornam porta-vozes ou um instrumento institucional que manipulam discretamente aqueles 

que a instituição educacional condena, exclui ou relega.  

A meritocracia torna-se, ainda, mais natural nas práticas docentes, em razão de sua 

trajetória ser composta de uma maior acumulação de capitais sociais dos agentes que foram 

seus docentes e agiram como relações sociais influentes. O reconhecimento meritocrático 

sempre foi destacado em seus relatos pela posse de algum dom ou mérito, que o tornava 

merecedor desse auxílio recebido por seus professores. Essa realidade de auxílio dos docentes 

durante a trajetória universitária não foi observada em relação aos discentes do Curso de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon. 

Os discentes, em sua maioria, com o habitus moldado para soluções rápidas e de pouca 

reflexão (características que contemplam um habitus moldado pela busca de subsistência), 

advindos de uma origem social com baixo volume de capitais, e que, em razão do baixo 

acompanhamento escolar durante a infância e adolescência, baixo nível cultural erudito, que 

são práticas e ações que refletem as restrições econômicas e sociais vivenciadas, dificultam 

sua atuação em sala, e impossibilita, sob a característica dissimulada de desmotivação, que 

estes “brilhem” como diferentes, bons e dedicados. Por essa razão, não são merecedores dos 

prêmios da meritocracia. Aspecto que pode justificar a baixa influência dos docentes da 

Universidade Partenon em sua trajetória social.  

Além disso, a illusio dos discentes da melhoria de vida pela formação universitária 

possui estreita ligação com os aspectos que envolvem a prática docente, destacando-se as 

questões relacionadas à didática, ao domínio de sala, ao domínio da técnica, possivelmente 

em razão da mudança do habitus discente que gera discursos heréticos sobre a 

responsabilização dos professores no sucesso da sua aprendizagem (como forma de tentar a 

subversão ao dogma da meritocracia presente no habitus docente), e também porque uma 

postura didática que melhor atenda a necessidade dos discentes aumenta sua chance de 

sucesso. Tais situações, a partir do enfraquecimento da doxa meritocrática, que é também 

amplamente defendida (implicitamente) pelas determinações legais do estado e seus 

mandatários em relação à formação do profissional contábil podem auxiliar tanto docentes 

quanto discentes na reapropriação do poder de constituição e avaliação de suas identidades 

profissionais da área contábil. 
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Os encaminhamentos envolvem a necessidade de participação de todos os docentes do 

curso:  

(i) Considerando-se os achados da pesquisa que apontaram como principais dificuldades 

que os discentes irão enfrentar após a formação dificuldades relacionadas a: replicação 

de modelos preexistentes, redução do valor dos honorários, encontrar um emprego, 

questões éticas, excesso de profissionais formados (inflação de diplomas), 

devalorização profissional e a necessidade de um diferencial, distância entre 

conhecimento e prática contábil, autoconfiança e confiança no que aprendeu, 

responsabilidade elevada por ser um profissional formado pela Partenon, mudanças na 

profissão, necessidade de atualização constante, falta de experiência prática no 

mercado. Considerando-se, também, o desejo dos discentes em atuações voltadas à 

execução operacional, em razão da formação acrítica, sistemática, padronizada e de 

adequação às necessidades do mercado, que os levam à aceitação tácita dessa 

identidade pré-concebida, e os tornam agentes sem objetivos e com motivações 

profissionais que refletem a incapacidade do sistema de ensino no desenvolvimento 

das habilidades e competências necessárias para objetivos que possam ir além do mero 

servimento ao mercado e atuação técnica, faz-se necessária a atuação da CPA na busca 

pela reapropriação de poder de constituição e avaliação da identidade real dos 

(futuros) contadores, a partir da reestruturação da representação que eles têm do real, 

tendo como base de ação o enfraquecimento da doxa meritocrática, que acaba por 

legitimar a eliminação dos discentes (futuros) contadores em atuações que não 

contemplem a mera execução, em uma aparência dissimulada de ausência de 

habilidades, competências ou características próprias de um “dom natural”.  

(ii) Para tanto, a partir dos encaminhamentos dados para a superação da doxa do 

profissional executor e acrítico, recomenda-se a conscientização dos docentes sobre os 

efeitos de seleção e eliminação que contemplam a doxa meritocrática e, a partir da 

conscientização da realidade sócio-histórica dos discentes do curso, efetuar ações 

próprias de uma pedagogia racional. Assim, visando à diminuição das Ações 

Pedagógicas que favoreçam os mais favorecidos e desfavoreçam os mais 

desfavorecidos, ignorando, em seus conteúdos ou métodos de ensino, e dos critérios de 

avaliação, as desigualdades culturais entre os indivíduos, pois, assim, a igualdade 

formal, sob a aparência de dom natural, está agindo em oposição à pedagogia racional.  

(iii)  A pedagogia racional age, portanto, em busca de fornecer tudo a favor de todos com 

uma organização metódica de dar, a todos, os meios de adquirir aquilo que não é dado 
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sob a aparência de dom natural, superando as ideias inquestionáveis de igualdade e de 

universalidade aos educandos. Recomenda-se que, a partir da revelação da realidade 

cultural dos discentes realizada por este estudo, as ações da CPA sejam pautadas 

mediante o perfil do discente, bem como a busca da superação das amarras 

(neo)liberais presentes nas determinações dadas pelo estado em seus mandatários na 

concepção da identidade profissional do (futuro) contador, que, atualmente, é pautada 

unicamente no desenvolvimento de competências para o trabalho.   

(iv) Essa busca de inserção por uma formação crítica que considere a realidade cultural dos 

discentes propiciará a minimização da falta de objetivos dos discentes durante e no 

decorrer do curso, bem como minimizará a cristalização da postura negativa desses no 

curso. Recomenda-se que a CPA, em conjunto com todos os docentes do curso, 

formule estratégias voltadas a estimular os discentes à criação de objetivos 

profissionais, para que essa criação de objetivos seja condicionada ao questionamento 

da prática contábil vigente, às necessidades de avanço da profissão, bem como à 

transformação das estruturas objetivas que regem a profissão contábil. Dessa forma, os 

agentes poderão determinar, por meio do curso, seu projeto de vida e não a mera 

aquisição de um diploma para o exercício de uma profissão executora, mera 

cumpridora de obrigações.  

(v) É a educação transformadora que se propõe e, para isso, a formação do cidadão-

profissional. Nesse sentido, um dos caminhos para isso é a AP do docente e a sua AuP 

estarem pautadas no interesse altruísta pelo desenvolvimento pessoal e profissional do 

discente. Recomenda-se, portanto, que a CPA trabalhe na determinação de um perfil 

Cidadão-Profissional, a ser trabalhado no decorrer do curso com os discentes, em um 

processo de inculcação a ser realizado de acordo com cada ano do curso e que se faça 

presente desde a entrada do discente na universidade até a saída dele, em parâmetros 

que superem o perfil do egresso que, atualmente, é pautado no desenvolvimento das 

competências. 

e) A Pedagogia Racional refletida na AuP e AP do docente de Ciências Contábeis: A 

posse do capital cultural próprio do campo que é a prática (real) da técnica contábil, aliada à 

posse de disciplinas tidas pelos acadêmicos como úteis para formação profissional, dota o 

professor de certa AuP, pois, dispor destes capitais, possibilita determinado poder sobre os 

que estão dispostos a dar crédito para esse agente, que se traduz também como legitimidade 

dessa AuP, alcançada pelo reconhecimento aos docentes por parte dos discentes. Em razão de 

as disciplinas mais prestigiadas pelos discentes serem aquelas que proporcionam melhores 
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garantias simbólicas e materiais para eles, dada a sua doxa e estratégia no campo, o professor 

que não leciona tais disciplinas, mesmo que possuidor do capital cultural próprio do campo, 

não dispõe da mesma AuP de um professor que leciona.  

Contudo, uma estratégia para aquisição dessa AuP, aos docentes que não são 

detentores de disciplinas tidas como úteis pelos acadêmicos, é o interesse altruísta do 

professor, aliada a uma certa rigidez que é vista por eles como “preocupação exigente do 

professor” que são fatores que, embora legitimem um certo tipo de violência simbólica, 

também influenciam fortemente a prática discente e as chances de sucesso em sua trajetória, 

dado o habitus dos discentes no campo. Ou seja, a legitimação dessa AuP, além de envolver a 

posse da prática (real) da técnica contábil, a posse de disciplinas tidas como úteis envolve, 

também, o reconhecimento da legitimidade de emissão, isto é, a AuP do emissor.  

A utilização de temas atuais e polêmicos nas aulas que chamem a atenção dos 

acadêmicos e que possibilitem sua participação, com a inserção dos assuntos relacionados à 

prática contábil, desde que apresentado aos discentes de maneira que reflita a organização e 

domínio sobre tais assuntos por parte dos docentes, também a estipulação de prazos e o 

acompanhamento (com certa rigidez) da realização das atividades repassadas ao discente pelo 

docente, possibilitam a aquisição da AuP como capital simbólico, em razão do habitus 

incorporado dos discentes. Este habitus incorporado por uma realidade pautada no baixo ou 

inexistente acompanhamento das atividades escolares, e a deturpação da AuP dos seus pais, 

durante o período de socialização primária, também é responsável pela excessiva utilização de 

tecnologias fora do contexto das aulas pelos discentes. Por isso, no caso de o professor 

apresentar características similiares a que seus pais detinham neste período, de ausência de 

interesse pessoal pelo discente, de ausência de limites, o habitus moldado dos discentes os 

direcionará para a utilização de tecnologias como celulares ou computadores fora do contexto 

das disciplinas, durante o período da aula.  

As ações propostas englobam a participação de todos os docentes do curso: 

(i) A CPA deve trazer à consciência de todos os docentes do curso as características dos 

discentes e do seu habitus, que contempla, em seus moldes, a necessidade de que os 

docentes os percebam, a partir de um interesse altruísta do professor com certa rigidez 

própria da AuP.  

(ii) Nesse sentido, a CPA necessita trabalhar com o docente maneiras ou ações que 

possibilitem a ele o aumento de sua AuP, como: a transmissão de informações 

pautadas em um bom planejamento e organização, boa didática de ensino, apresentar 

conteúdos ou informações de maneira coerente e lógica, uma vez que, para os 



454 

 

 

discentes, esses são quesitos básicos de um professor que se preocupa altruistamente 

com a pessoa do aluno e com o seu aprendizado.  

(iii) Cabe ressaltar, ainda, que tais ações refletem o ideário dos discentes sobre as 

características do bom professor, e, portanto, a conscientização dos docentes sobre este 

aspecto ser o principal elemento para aquisição, ou aumento da AuP como poder 

simbólico, pode auxiliar aqueles que apresentam dificuldades em legitimar sua 

Comunicação e AP. Logicamente, um trabalho conjunto entre os docentes do curso 

possibilitará avanços individuais destes agentes. Para tanto, faz-se necessária a atuação 

da CPA na superação da doxa do trabalho autônomo do professor e do professor que 

valoriza prioritariamente a pesquisa em detrimento do ensino. 

f) Superação da doxa da necessidade de trabalho autônomo do professor, do professor 

que valoriza (unicamente) a pesquisa e do professor que resgata abordagens 

catedráticas de ensino: A superação da doxa de que ser professor é ter domínio do saber, do 

ensinar, que o professor deve saber todas as coisas e não precisa de auxílio dos pares, uma vez 

que possui uma alta posse de capital cultural institucionalizado, é o principal elemento que 

pode contribuir para o insucesso de programas de formação continuada dos docentes. Em 

razão do domínio da formação dóxica daquele professor que sabe (o aluno não sabe), daquele 

professor que não precisa de mais capacitação (já tem a mais alta formação acadêmica 

possível), daquele professor autônomo e independente, que não integra um corpo docente, que 

os direcionam a práticas voltadas ao: endeusamento da pesquisa em detrimento do ensino, em 

uma afirmação dóxica que contribui para a desprofissionalização do docente e a 

secundarização do ensino. Isso faz com que os elementos levantados pela avaliação docente 

pelo discente percam seu valor simbólico (afinal, o aluno não é apto a avaliar docentes com a 

posse elevada de formação acadêmica), podendo acarretar o insucesso dos programas de 

formação continuada. 

 O desejo inértico de mudança que fortalece a doxa vigente é tão dominadora das 

práticas docentes que, embora seu discurso denote o desejo de mudança, suas ações voltam-se 

para o mantimento desta ordem, pois, além da baixa frequência às reuniões, os docentes não 

tomam ações conjuntas para mudança, fortalecem a ortodoxia e buscam colocar na berlinda a 

legitimação do poder simbólico dos elementos e da realidade levantada por meio da avaliação 

do docente pelo discente, abafando a voz dos discentes, tornando-os meros executores 

também em seu processo de aprendizagem, afinal, o fundamento dóxico, objetiva, 

unicamente, o mantimento do status quo. O desejo que impede a execução de um trabalho 

conjunto por parte dos docentes é a illusio professoral de deixar um legado, contribuir para a 
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mudança de vida dos discentes, fazer a diferença (que possui estreita ligação com a doxa 

meritocrática). Esta illusio que é fortalecida pelo estado e seus mandatários impede o trabalho 

conjunto dos docentes e tende a endeusar a pesquisa como único meio de alcance, afinal, um 

legado é possível a um único agente e não a um grupo.  

Tais encaminhamentos para ação são direcionados a todos os docentes do curso:  

(i) Considerando que tais aspectos envolvem a identidade profissional dos docentes, 

atualmente constituída pelo estado e seus mandários, a ação da CPA consiste em 

trabalhar a partir de uma abordagem reflexiva e crítica que contemple as 

macroestruturas de poder que definem a identidade do professor e, consequentemente, 

a prática docente: a superação da doxa do trabalho autônomo docente, a doxa do 

professor (unicamente) pesquisador e daquele professor que adota ações e posturas 

catedráticas, que é detentor do saber pétreo, que utiliza abordagens e planeja as aulas 

deixando o desejo dos alunos para segundo plano ou desconsiderando-os. Dada a 

problemática (real) apresentada pelos discentes no que tange ao choque de conteúdos 

das disciplinas, a atuação da CPA pode voltar-se também à discussão conjunta dos 

aspectos relacionados aos planos de ensino das aulas e encaminhamentos para as 

aulas.  

(ii) Tais aspectos podem embasar a estipulação de uma semana pedagógica semestral, com 

todos os docentes, no início e no encerramento de cada semestre letivo, voltada ao 

planejamento de conteúdo, de metodologias, de ações dos docentes para superação das 

deficiências de leitura, de determinação do processo avaliativo, bem como de práticas 

e ações tomadas no decorrer do semestre que foram positivas e negativas.  

(iii) Esses aspectos possibilitam a reapropriação do poder de constituição e avaliação da 

identidade docente, aspecto a ser trabalhado pela CPA e que é movida pelo ideário do 

bom professor, aquele que possui: conhecimento técnico aprofundado, tem 

responsabilidade pelo aprendizado dos acadêmicos, utiliza-se de uma abordagem 

teórico-prática dos conteúdos, tem conhecimento didático, utiliza exemplo reais e faz 

o link entre teoria e prática, ministra aulas dinâmicas com exercícios estimulantes e 

desafiadores que envolvam a participação dos discentes. Em razão da identidade 

docente, a partir de sua representação real, contemplar diversos elementos 

relacionados à metodologia e a práticas de ensino, cabe a CPA a estipulação de 

capacitações voltadas à preparação didático-pedagógica dos docentes. 

g) Capacitação Didático-Pedagógica e de Metodologias de ensino: A capacitação didático-

pedagógica e de metodologias de ensino dos docentes da Universidade Partenon deve 
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contemplar os trabalhos voltados à superação da doxa do trabalho autônomo, do professor que 

valoriza (unicamente) a pesquisa e que resgata abordagens catedráticas de ensino, a Pedagogia 

Racional refletida na AuP e AP do docente de Ciências Contábeis e a superação da doxa 

meritocrática na prática e Ação docente. Na ótica bourdiana, os poucos docentes (detentores 

de um menor volume de capital global e capital específico do campo) que possuem a doxa de 

que, com a inovação metodológica e novas abordagens de ensino, irão alcançar a AuP 

necessária, e que almejam capacitações voltadas à preparação didática, avaliação da 

aprendizagem, troca de experiências entre os docentes, por meio deste objetivo, percebem 

tacitamente uma possibilidade de melhoria da sua posição no campo, questionando a 

hierarquia presente e propondo uma reavaliação de capitais. 

 Por isso, a CPA é uma instituição legal com certo poder legítimo que coloca em 

xeque a ortodoxia vigente e tende a passar por ações (não necessariamente conscientes dos 

agentes dominantes) voltadas ao seu enfraquecimento ou invalidação. Eis o motivo da 

importância da ciência dos mecanismos de reprodução amalgamados às relações de poder.  

Esses docentes que almejam sua melhoria de posição no campo podem ser a base para o 

fortalecimento da CPA, considerando-se que é válida essa estratégia determinada por eles, a 

partir do achado de que o habitus dos discentes passou por alterações se comparado ao habitus 

dos docentes quando acadêmicos. São os docentes que lecionam as seguintes disciplinas: 

Contabilidade Intermediária I, Ética Geral e Profissional, Contabilidade e Orçamento Público, 

Contabilidade Tributária, Contabilidade Avançada, Pesquisa em Contabilidade II. De certa 

forma, tais docentes formulam sua estratégia na mesma illusio dos docentes em posição 

dominante de deixar seu legado. Contudo, diferente deles, a sua postura pauta-se na adoção de 

ações que considerem o desejo e a necessidade dos discentes no atendimento desse novo 

habitus, e a aquisição do poder simbólico com os discentes, pois, segundo a estratégia 

determinada, assim será possível a melhoria da sua posição no campo.  

Tendo ciência de tais fundamentos dóxicos, cabe, ainda, mencionar que a frente de 

trabalho dos docentes é composta por discentes que possuem as seguintes posturas em sala: a 

utilização do tempo de aulas tidas pelos alunos como menos relevantes para fazer trabalhos de 

outras disciplinas, dada a postura de liberdade dos docentes na condução da disciplina, 

aspecto que culmina também na utilização descontextualizada e excessiva das tecnologias 

(computadores e celulares) com práticas voltadas ao acesso a jogos, a redes sociais e a 

aplicativos de conversa instantânea, o habitus dos acadêmicos de chegar atrasado em sala, a 

cristalização de uma postura negativa dos alunos com o passar dos anos na universidade, a 

ausência de interação dos alunos com o professor, em razão do habitus discente de desunião e 
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do controle sobre o nível de participação das aulas, aliada à doxa da formação acrítica e de 

recepção de informações, e não seu questionamento.  

Além disso, a penumbra nas salas como uma constante contribui para a sonolência e a 

postura relaxada dos discentes que possuem uma hexis de cansaço extremo, realidade que é 

dissimulada, uma vez que o fato de serem trabalhadores-estudantes pode trazer alguns 

privilégios em razão da postura docente de inexigibilidade e liberdade que, para eles 

(docentes e discentes), serve como álibi às ações tomadas. Não se afirma, em nenhum 

momento, que os discentes não estejam, de fato, cansados, dada a rotina exaustiva de trabalho, 

estudos e da necessidade de subsistência, mas afirma-se  que, em razão desses estudantes do 

noturno serem trabalhadores-estudantes, este passa a ser o álibi para ação docente de 

liberdade, inexigibilidade e flexibilidade (até mesmo a utilização de aulas exclusivamente 

expositivas que não exijam ação dos discentes), e para a ação indisciplinada dos discentes que 

têm como álibi a postura adotada pelos docentes. Esses aspectos foram observados nos 

achados da avaliação docente e consta no relatório de síntese elaborado pela CPA em 2017. 

Os encaminhamentos propostos contam com a participação de todos os docentes do 

curso: 

(i) Considerando-se que os acadêmicos almejam aulas participativas, debates e trabalhos 

em grupo e a explicação seguida da aplicação de exercícios práticos, alguns também 

denotam gosto por seminários, desde que sistematizados de forma a evitar dispersão 

dos grupos que assistem às apresentações. As ações da CPA para capacitação dos 

docentes devem estar pautadas nestes e nos quesitos do bom professor: que simplifica 

o que é difícil, que tem didática e concilia a teoria e prática, que se importa se o 

acadêmico está, de fato, aprendendo (o interesse altruísta do professor), que distribui 

os conteúdos de maneira gradativa de acordo com o nível de dificuldade. 

(ii) Tais aspectos devem ser inseridos nas ações da CPA e podem ser trabalhados por meio 

de realização de grupos de estudos voltados ao planejamento e à inserção de 

metodologias de ensino e abordagens didáticas, no decorrer do semestre, que 

envolvam a participação do aluno desde a sua chegada à universidade, em um trabalho 

conjunto entre os docentes e os acadêmicos do primeiro ano do curso. Logo, tais ações 

devem estar pautadas na inclusão de todos os docentes do curso, em especial os que 

lecionam as seguintes disciplinas: Noções de Direito, Ciências Sociais II, Análise 

Contábil e Viabilidade de Projetos, Análise das Demonstrações Contábeis, Análise de 

Custos, Auditoria, Introdução à Controladoria, Contabilidade Gerencial e Teoria da 

Contabilidade.  
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(iii) Esse grupo de estudos pode ser composto por professores e mestrandos que cursam a 

disciplina em estágio em docência, com vistas a determinar ações conjuntas de 

aplicação e levantamento de informações, em que o docente preocupa-se com todos os 

aspectos relacionados à aplicação e ao sucesso da metodologia e os mestrandos na 

observação das ações para o levantamento de informações úteis que podem culminar 

no relatório final de estágio da disciplina e auxiliar a CPA, em uma retroalimentação 

de informações. Assim, será possível o conjunto da priorização do ensino pelos 

docentes, e da inserção dos mestrandos (futuros docentes) à priorização do ensino a 

partir do conhecimento da realidade pedagógica, em união com a pesquisa, que terão 

como objetivo o fortalecimento e a legitimação das ações tomadas pela CPA.  

(iv) Cabe ressaltar que os aspectos que contemplam as características dos docentes e 

discentes devem ser a base para a determinação das estratégias da CPA neste quesito. 

Um ponto que integra as abordagens voltadas à capacitação didático-pedagógica, a 

metodologias de ensino e ao processo de avaliação da aprendizagem, que necessitam, 

em prioridade, serem trabalhadas pela CPA do curso. 

h) Capacitação para Avaliação da Aprendizagem dos discentes: O processo avaliativo a 

ser trabalhado pela CPA deve priorizar o conhecimento da realidade cultural dos discentes. A 

origem social dos discentes que, em sua maioria, são filhos de operários, técnicos ou 

trabalhadores braçais, reflete na sua atuação universitária na forma de escassez de sua 

acumulação de capitais sociais, econômicos e principalmente cultural. Considerando-se que  

não é possível a emancipação do sistema escolar do sistema econômico, entende-se que o 

sistema docimológico de avaliação, nos moldes estabelecidos, já levam a caminhos 

conhecidos no que tange ao processo de seleção que é dissimulado pela ideia de igualdade e 

universalidade aos educandos, que contribui para a autoeliminação dos já eliminados e a 

seleção dos privilegiados sob a aparência de “dom natural”. Sendo a avaliação um mecanismo 

de seleção legitimado e regido pelo amor fati dos agentes em relação ao destino avaliativo 

docimológico, a CPA necessita trabalhar a tomada de ações voltadas ao enfraquecimento da 

doxa da avaliação docimólogica como destino imutável e como a única maneira de se 

mensurar a aprendizagem.  

Os encaminhamentos delineados envolvem a participação de todos os docentes do 

curso: 

(i) A partir das informações levantadas sobre as características dos discentes, a presença 

de autoeliminação e o abandono escolar que integra o habitus dos acadêmicos, 

entende-se que as ações da CPA devem priorizar a sua função diagnóstica de 
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conhecimento, com questionamentos sobre o processo de formação anterior, a 

escolaridade e profissão dos pais, pois, se os discentes delimitarem características 

como as discutidas neste estudo, o trabalho docente será pautado nesta realidade 

cultural do estudo, e o levantamento deste tipo de informações possibilitará ao docente 

a utilização de uma pedagogia racional. 

(ii) O formulário que poderá servir de base para o levantamento da realidade cultural dos 

discentes é uma versão adaptada do questionário socioeconômico utilizado pela 

Universidade Partenon no vestibular (Apêndice F), e recomenda-se que os docentes o 

apliquem a cada início de semestre letivo.  

(iii) Cabe ressaltar que, embora os futuros levantamentos contemplem características 

distintas das lógicas da prática identificadas neste estudo, torna-se possível a inserção 

de, pelo menos uma parte do complexo mundo do educando, no mundo conceitual do 

educador, como sugerido por Becker (1994), para a tomada de ações pautadas em uma 

Pedagogia Racional na luta pela diminuição das desigualdades culturais dos discentes, 

uma vez que o questionário contempla questões essenciais sobre a origem social e 

econômica deles.  

(iv) Outra função avaliativa que deve ser priorizada é a avaliação formativa, que fuja do 

caráter docimológico, a partir da formulação de ações bem estruturadas que visem à 

minimização do instrumento avaliativo como forma legítima de seleção, a partir dos 

moldes ofertados neste processo de avaliação dos docentes. Para tanto, na realização 

dos grupos de estudos voltados ao planejamento e à discussão de abordagens 

metodológicas, cabe incluir a diversificação de abordagens avaliativas, que 

considerem principalmente a realidade sociocultural dos discentes.  

(v) Não é exagero mencionar que uma parte dos discentes do curso de Ciências Contábeis 

adentraram à universidade por meios de seleção que não o vestibular, e o 

conhecimento desta realidade deve pautar as ações e práticas docentes para a real 

inclusão deste aluno e a eliminação de ações que contribuam para sua autoeliminação.  

(vi) Para tanto, recomenda-se que, na realização da semana pedagógica ao início e ao final 

de cada semestre, sejam discutidas ações a serem tomadas com os discentes que 

apresentam características voltadas à autoeliminação, quais sejam: indisciplina, 

excesso de faltas, desmotivação constante, postura indisciplinada nas aulas. Nas 

capacitações voltadas ao processo avaliativo, recomenda-se a participação de todos os 

docentes do curso. 
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A necessidade de conscientização para libertação da legitimidade pelas quais o poder 

se manifesta, constitui-se como o primeiro movimento para quebra da inércia reprodutivista 

na formação de professores e do resgate do papel social e reflexivo desses agentes, 

concomitante à superação da ilusão que são profissionais emancipados e emancipadores, 

reflexivos e críticos (Almeida, 2005; Calhoun, 2006; Alves, 2015/2016). Considerando-se o 

interesse inerentemente político da superação das amarras neoliberais, a partir do processo de 

conscientização para libertação e dos encaminhamentos para ação efetuadas pela CPA, a 

proposta apresentada repele qualquer conotoção utópica que possa ser direcionada, ao se 

considerar que a legislação é resultante de um processo histórico, em que ações se 

desenvolvem e criam os impasses e questionamentos pela forma que são praticadas. Assim, 

acabam gerando movimentações que são levadas aos órgãos reguladores e que, em situação 

de negociação em contexto político, procuram criar balizas onde elas não existam ou 

reformular orientações, quando estas parecem não mais atender às condições de qualidade 

pensadas (Gatti, 2008). 

Eis o motivo pelo qual a avaliação docente, à luz de Pierre Bourdieu, pode gerar uma 

contraforça intelectual em resistência ao neoliberalismo que rege a formação inicial e 

continuada dos docentes e (futuros) contadores, em razão de sua abordagem contemplar o 

interesse político de munir pesquisadores, professores e acadêmicos a intervir no mundo da 

política a partir da revelação crítica dos mecanismos de reprodução amálgamas às relações de 

poder a fortiori da compreensão das práticas e das relações pelas quais o poder se legitima no 

campo universitário e no meta-campo político. 

Sendo o processo de conscientização o primeiro passo para a geração desta contraforça 

intelectual, a avaliação do docente pelo discente a premissa para o resgate do viés formativo 

da avaliação institucional e para o fortalecimento da CPA na geração desses elementos que 

elevam a consciência dos docentes; sendo a formação dos professores o âmago para as 

transformações necessárias na educação contábil e sendo tais premissas a munição necessária 

para vislumbrar a ação transformadora, é possível afirmar que os agentes do campo de 

Ciências Contábeis da Universidade Partenon, mesmo que, ainda na posição de uma criança 

munida com um bodoque, estão aptos a lançar o seu grito de guerra e entrar nessa batalha 

contra o gigante neoliberal que escraviza a educação universitária em cumprimento, 

unicamente dos seus interesses... avante! 

Ciente da explanação dos elementos necessários para uma revolução simbólica contra 

a dominação simbólica em jogo na formação dos docentes e (futuros) contadores, o próximo 

tópico apresenta as considerações finais deste estudo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo objetivou compreender como se constitui um processo de avaliação 

docente para formação continuada dos professores do Curso de Ciências Contábeis à luz da 

abordagem teórica bourdiana. A partir de uma pesquisa de cunho qualitativo de paradigma 

crítico-interpretativo, analisou-se, primando pela multitriangulação de dados: entrevistas 

realizadas com docentes e discentes, notas de campo coletadas por meio de observação 

participante, notas retiradas de análise documental, avaliação do docente pelo discente e 

autoavaliação docente, coletados na Universidade Partenon no segundo semestre do ano de 

2017 e primeiro semestre de 2018. O processo de análise privilegiou também a reflexividade 

bourdiana partindo da ideia de ruptura epistemológica para apresentar as origens sociais das 

descrições “objetivas” do social, pois essa relação estrutural fenomenológica é um produto de 

condições estruturais do ambiente que oferecem regularidades objetivas para guiar o 

pensamento e os modos de fazer as coisas (Grenfell, 2018), a partir dos relatos sobre as 

trajetórias de vida dos agentes, desde a época dos seus avós.  

A partir da ciência sobre os rumos tomados no sistema avaliativo do ensino superior 

brasileiro pautado na utilização desenfreada de índices e rankings, defende-se que, dentro de 

uma política educacional que desestimula veementemente a cultura da avaliação de ênfase 

formativa, as CPA’s institucionais sejam fortalecidas com vistas à avaliação não ser 

meramente o cumprimento de uma obrigação legal, mas um instrumento democrático no 

resgate à sua essência emancipadora. Além de se considerar, também, a imperícia do estado 

avaliador na geração de uma educação como direito de todos, e a perícia do aparato legal em 

dissimular e neutralizar os interesses neoliberais na massificação desenfreada do ensino 

superior e no desleixo direcionado à formação dos professores do ensino superior, que é 

objeto de escárnio há mais de duzentos anos no Brasil, quadro que é agravado quando se trata 

da formação de bacharéis, como os professores de Ciências Contábeis, que possuem a lógica 

neoliberal arraigada já na sua formação superior inicial. 

Essa lógica neoliberal, sob os moldes de uma violência simbólica esplendorosa, 

determina a identidade profissional dos docentes e dos (futuros) contadores, sendo uma das 

manifestações mais típicas do monopólio de violência simbólica legítima que pertence ao 

Estado e seus mandatários que, ao outorgar uma qualificação socialmente reconhecida, define 

oficialmente uma identidade oficial e impõe uma perspectiva universalmente aprovada e que, 

portanto, apresenta um ponto de vista instituído enquanto ponto de vista legítimo, ou seja, 
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aquele que todos devem reconhecer (Bourdieu, 2004), ponto de vista pautado no 

desenvolvimento exclusivo de habilidades e competências para o trabalho. 

Sendo a conscientização o primeiro movimento necessário para superação das causas 

de dominação que impedem a superação do problema da formação dos professores e do 

neoliberalismo desenfreado na educação contábil, defende-se que as transformações no campo 

educacional têm como âmago a formação continuada dos professores e como premissa a 

avaliação institucional de ênfase formativa, a partir do fortalecimento das CPA’s 

institucionais e da utilização de instrumentos avaliativos com a avaliação do docente pelo 

discente e a autoavaliação docente. Assume-se a possibilidade de transformação da realidade 

educacional vigente a partir da teoria bourdiana, ao se considerar que a partir da revelação da 

dissimulação de ações e relações que assumem a posição de mecanismo de reprodução social, 

sob a característica latente de neutralidade (violência simbólica), como razão é possível 

transformá-la. 

Na busca de revelar a dissimulação das ações e relações que assumem a posição de 

mecanismo de reprodução, identificou-se a lógica da prática que orienta a ação dos docentes e 

discentes de Ciências Contábeis da Universidade Partenon. A lógica da prática dos docentes e 

discentes é movida pelos mecanismos de dominação presentes nos fundamentos dóxicos e 

illusio do jogo, sendo a acumulação de capitais econômicos, sociais, culturais e simbólicos 

que determinam as ações e a posição dos agentes do campo de Ciencias Contábeis da 

Universidade Partenon. Quanto maior é a taxa de câmbio dos capitais adquiridos 

anteriormente pelos agentes, melhor é seu posicionamento no campo e melhor são as chances 

de aumentar o volume global de capitais e dos capitais próprios do campo. As ações dos 

agentes sempre se remetem à sua origem social e ethos de classe. 

Em relação à escolha do curso, a lógica da prática que moveu os agentes detentores de 

um maior volume de capital acumulado no período de socialização primária, foi a influência 

de familiares bem-sucedidos na área, ou por incentivos de um ex-professor da época do 

ensino médio. A lógica da prática que moveu os agentes oriundos de famílias com menor 

volume de capital global, a escolha do curso deu-se prioritariamente em razão da alta 

empregabilidade que este proporciona e a rápida inserção no mercado de trabalho, ou 

interesse em ascensão profissional. A doxa da melhoria de vida pelo curso move as ações dos 

discentes (e moveu a ação dos docentes quando discentes) é fortalecida pelo aumento sutil do 

volume de capital global dos acadêmicos, que anteriormente trabalhavam com atividades 

braçais ou desqualificadas, e a partir da entrada no curso foi possível sua inserção profissional 

em áreas correlatas à contabilidade, melhorando sua realidade profissional e de vida. 
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  Em relação aos discentes, dos nove entrevistados, quatro deles tiveram sua entrada na 

universidade facilitada por meio de programas de preenchimento de vagas ociosas da 

universidade ou pelo SISU. O reflexo do baixo volume de capitais vivenciados em sua 

trajetória de socialização primária e secundária e o baixo acesso à cultura erudita valorizada 

pela escola favorecem um habitus voltado à autoeliminação da universidade (dois discentes 

dos nove entrevistados) ou da profissão (dois discentes dos nove entrevistados), dado o gasto 

econômico manifesto que constitui o processo de formação universitária ou, no caso da 

autoeliminação da profissão, a crença da ausência de dons ou méritos, que é própria dos 

deserdados. Em razão de uma lógica da prática voltada a servir ao mercado, os discentes não 

possuem claramente definido uma área de atuação na profissão contábil, e, quando possuem, 

não passam de definições que os tornam agentes sem objetivos, que os deixam à mercê do 

próprio habitus da necessidade de se adequar ao mercado ou de atuação em escritórios 

contábeis, em uma postura passiva, e não própria de um profissional que sabe o que quer, e, 

portanto, já consegue traçar seus caminhos.  

A lógica da ação dos docentes, moldada a partir dessa mesma estrutura estruturada e 

estruturante, faz com que estes se tornem porta-vozes de inculcação da identidade profissional 

dos discentes, levantando indicativos de que a ação docente tem poder sobre os discursos e a 

ação dos discentes, moldando a lógica da prática destes agentes. A lógica da prática dos 

docentes, em razão da doxa meritocrática, leva-os a categorizar, por meio de seus discursos, 

os discentes com um habitus moldado à autoeliminação, como um acadêmico faltoso, 

desmotivado, indisciplinado, que não consegue acompanhar a turma, que são características 

dissimuladas de uma realidade em que a situação do abandono se dá em razão do gasto 

econômico manifesto, dada a escassez na acumulação de capitais culturais, sociais e 

econômicos destes agentes. 

A necessidade de se adequar ao mercado ou de atuar em escritórios contábeis molda a 

ação dos discentes a recepção de informações, seguimento de normas, e a alta valorização 

simbólica às disciplinas tidas como práticas ou aplicadas no curso. A busca pelo 

conhecimento prático (real) da técnica contábil (como capital cultural próprio do campo) faz 

com que a illusio da melhoria de vida ou mantimento da posição social alcançada molde a 

ação dos discentes a estratégias voltadas à aquisição desse capital, que, por ter elevado desejo 

de posse pelos agentes, acaba por ser objeto de violência simbólica no cotidiano universitário, 

uma vez que os seus detentores possuem certo poder simbólico em detrimento daqueles que 

não possuem ou estão desatualizados na área técnica, como é o caso da maioria dos docentes 
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do curso, em razão do seu concurso, dificultando, muitas vezes, a legitimidade da AuP dos 

docentes. 

O medo dos discentes de participarem das aulas constitui-se em razão da represália por 

parte dos acadêmicos, como reflexo da ação dóxica que move a ação discente em relação à 

recepção de informações e não seu questionamento. A doxa do silêncio é tão arraigada ao 

habitus dos discentes, que passa a ser uma atitude automática deles a represália direcionada 

aos colegas que buscam participar das aulas, principalmente durante as disciplinas tidas como 

menos relevantes para a formação prática. Os efeitos dessa doxa serve como uma forma de 

regulação nas aulas de caráter prático ou técnico, pois somente aqueles que possuem 

experiência na área tornam-se mais aptos a levantar questionamentos, logo, menos aptos a 

sofrerem esse tipo de violência simbólica. 

A conciliação entre trabalho e estudo integra a prática de todos os agentes, 

independentemente do volume de capital que possuam, já que a illusio do jogo se pauta na 

melhoria ou mantimento da posição social alcançada (ou a educação como meio para inclusão 

social), contudo, os agentes detentores de um menor volume de capital social, dada sua 

posição social mais próxima da necessidade da busca pela subsistência, tem sua atuação 

dificultada no contexto universitário, em razão do seu habitus moldado para soluções rápidas 

e de pouca reflexão, também baixo nível cultural erudito. Esses aspectos os levam à tomada 

de práticas e ações que, ao refletirem as restrições econômicas e sociais vivenciadas, 

dificultam sua atuação em sala e, impossibilitam, sob a característica dissimulada de 

desmotivação que estes “brilhem” como diferentes, como bons e dedicados alunos, e, por isso, 

não são merecedores dos prêmios da meritocracia, que integra e domina a lógica da ação 

docente.  

Essa illusio dos discentes da formação como meio de melhoria ou mantimento da 

posição social alcançada, fundamentada pela doxa da melhoria de vida pelo curso, é 

responsável pela perpetuação das estruturas que formam o habitus do contador que é 

predisposto ao cumprimento de regras, e não ao questionamento da ação ou das próprias 

regras, que agem como uma espécie de nomos próprios da profissão contábil e 

consequentemente dos docentes da área que passaram por um processo formativo pautado nos 

mesmos padrões. Isso faz com que exista uma grande dissonância entre o discurso e a prática 

dos docentes (vítimas do mesmo processo formativo), que mencionam sobre a necessidade de 

os discentes serem inovadores, críticos, autoconfiantes, contudo, em um contexto dado pelo 

professor (quando tais ações integram a AP docente) de uma formação voltada para servir ao 
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mercado e não à criticidade e inovação próprias de um profissional contábil transformador da 

realidade vigente. 

Essa lógica da prática leva os discentes à cristalização de uma postura negativa com o 

passar dos anos no decorrer do curso, levando-os ao total desleixo com as atividades 

universitárias e com o que está sendo abordado pelo professor. Isso ocorre em razão da doxa 

da formação para servir o mercado e da melhoria de vida pelo curso entrarem em ação 

movendo os discentes para ações e estratégias voltadas à aquisição da prática (real) da técnica 

contábil, dada a crença errônea de que a faculdade proporciona unicamente o diploma (como 

chave de entrada para a profissão), mas que a contabilidade, de fato, é aprendida somente a 

partir da experiência dos escritórios ou empresas. 

É uma característica comum do habitus dos docentes e discentes, em razão do seu 

habitus moldado à baixa inserção à cultura erudita também o baixo acompanhamento das 

atividades escolares, a ausência de gosto pela leitura, principalmente em relação aos agentes 

oriundos de famílias de poucas posses. Os acadêmicos de Ciências Contábeis tendem a ter em 

seus professores os modelos a serem seguidos, por estes integrarem a classe intelectual a que 

os discentes aspiram, também em razão de um habitus marcado pela ausência de 

acompanhamento escolar por parte dos pais durante a socialização primária e secundária. Esta 

ausência que culminou em uma deturpação da AuP que é própria da relação entre pais e 

filhos. Dada a formação de novas estruturas objetivas e um novo habitus advindos com o 

boom capitalista e a mudança da relação dos filhos com os pais, que buscaram proporcionar 

para os filhos uma vida melhor e tudo aquilo a que eles mesmos foram privados em sua 

infância, os discentes tiveram uma trajetória marcada por pais ausentes, liberais, flexíveis que 

delegaram sua AuP às tecnologias da época como forma de suprir sua ausência, e que, em 

razão dessa ausência para busca da subsistência, tiveram sua atuação como pais dificultadas.  

Esta realidade própria deste arbitrário cultural é refletida no cotidiano universitário, 

pois, dada a ausência dos pais, a lógica da prática dos discentes contempla o desejo pela posse 

do interesse altruísta do professor por sua pessoa, aliada a uma certa rigidez do docente na 

AP, uma vez que os discentes tendem a responsabilizar os docentes pelo sucesso de sua 

aprendizagem. Além disso, em razão da deturpação dessa AuP com os pais, os docentes 

podem ter dificuldades na legitimação de sua Ação e Comunicação Pedagógica. Ainda, a 

dificuldade de legitimação de sua Ação e Comunicação Pedagógica, se dá, principalmente, no 

caso de o docente apresentar características semelhantes à dos pais dos discentes, em relação à 

ausência, à liberdade e à flexibilidade. Nesses casos, o habitus moldado desses discentes os 
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direcionará para a utilização de tecnologias como celulares e computadores durante o período 

de aula, à desatenção ao que está sendo abordado pelo professor e até mesmo à indisciplina. 

Os docentes, por sua vez, têm a sua lógica da prática pautada no seu ideário do bom 

professor, e embora esse ideário os mova a discursar sobre a aplicação de metodologias de 

ensino diferenciadas a lógica da prática da detenção do saber maior, do professor transmissor 

de conhecimentos prevalece, movendo suas ações à utilização excessiva de slides no 

encaminhamento de suas disciplinas e ao endeusamento da pesquisa em detrimento ao ensino. 

Além disso, o amor fati de que o destino da avaliação docimológica é imutável na realidade 

dos docentes e discentes contribuem para ações voltadas à reprodução do mesmo sistema 

avaliativo que contempla em sua prática a avaliação como instrumento de seleção e de 

eliminação daqueles que o sistema de ensino condena, exclui ou relega. 

Por fim, é digno de nota mencionar que, enquanto a illusio dos discentes é composta 

pelo desejo de melhoria ou mantimento da posição social alcançada, dado o fundamento da 

doxa da melhoria de vida ser o principal fundamento desta illusio, o desejo, a illusio que 

mantém os docentes no jogo, é o desejo de deixar um legado, de fazer a diferença. Em razão 

do fundamento dóxico de que um legado não se deixa em conjunto, a lógica da prática dos 

docentes é voltada para a atuação autônoma e solitária, gerando nos docentes nada além de 

um desejo inértico de mudança, dado que suas práticas contemplam a baixa frequência às 

reuniões e ao isolamento no que tange ao compartilhamento de informações e conteúdos com 

outros docentes do curso. 

O conhecimento dos aspectos que norteiam as práticas dos agentes (docentes e 

discentes) do campo de Ciências Contábeis da Universidade Partenon são aspectos relevantes 

para estruturação de um processo avaliativo voltado à formação continuada dos docentes, 

também no fortalecimento das CPA’s como instância de geração de elementos para 

questionamentos, julgamentos e reflexão para tomada de ações que subsidiam e subsidiarão a 

prática docente, ação que deve ser principada pela busca da reapropriação do poder desses 

agentes na construção e avaliação de suas identidades profissionais. Para tanto, direcionou-se 

atenção à caracterização da identidade profissional do docente e do acadêmico de Ciências 

Contábeis a partir da representação que esses agentes têm sobre sua formação e atuação 

profissional, em comparação com o que orientam as DCN’s do Curso de Ciências Contábeis e 

as normas do IFAC. 

Ao se considerar que o ponto de vista legítimo que é dado sob a forma de habilitação 

ou inabilitação confere direitos que são universalmente reconhecidos por meio de 

classificações que organizam a percepção do mundo social e podem até organizar o próprio 
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mundo, o ponto de vista legítimo apresentado pelo estado e seus mandatários em relação à 

formação do (futuro) contador e do professor de Ciências Contábeis agem como mecanismo 

de seleção legitimado que tende a eliminar aqueles que não possuem, sob a aparência de “dom 

natural”, tais determinações. E tende a responsabilizar o docente no processo de inculcação 

para o atingimento de tais habilidades, desconsiderando-o totalmente, inclusive no que se 

refere à preparação ou capacitação deste agente para a tomada das ações necessárias no 

processo.  

A identidade profissional do professor de Ciências Contábeis, dada a racionalidade 

técnica em tais determinações, dado o desleixo historicamente constituído na formação dos 

professores, e a ênfase para pesquisa dos programas de pós-graduação, reflete a perícia do 

estado e seus mandatários, que, na busca do cumprimento dos próprios interesses, arrolam em 

suas determinações legais, uma identidade docente marcada pela desvalorização do professor, 

pelo privilégio da pesquisa em detrimento do ensino e pela despreparação para o exercício do 

magistério. O professor é uma figura ausente nas determinações elencadas pelas DCN’s e nas 

determinações do IFAC, sendo mencionada apenas para se direcionar a responsabilidade das 

ações para o alcance das habilidades e competências elencadas em seus arrolamentos. 

Tais arrolamentos são constituídos sob os moldes de uma violência simbólica tão 

potente, que, para que possa se iniciar discussões sobre a reapropriação do poder de 

constituição e avaliação da identidade docente, faz-se necessária a superação de alguns 

fundamentos dóxicos que regem as ações e práticas docentes, como: a doxa do trabalho 

autônomo do docente (consequência de sua illusio de deixar o legado), a doxa do professor 

transmissor e único detentor do saber, a doxa do contador/professor executor, seguidor de 

normas e acrítico (dada a ênfase da racionalidade técnica da sua formação), a superação da 

doxa meritocrática que rege a ação docente, uma vez que tais determinações acabam por 

fortalecer o status quo da desvalorização da profissão, a secundarização do ensino e a 

desprofissionalização docente, cumprindo o que deseja tacitamente o estado e seus 

mandatários. 

A CPA institucional deve tomar ações voltadas à superação e ao enfraquecimento de 

tais fundamentos dóxicos para que seja possível a reapropriação de poder de avaliação e 

constituição da identidade dos docentes, que, a partir de sua representação do real, contempla 

o ideário do bom professor, com as seguintes características: conhecimento aprofundado da 

teoria e técnica contábil, responsabilidade pelo aprendizado (real) dos discentes, possuem 

didática, utilizam metodologias de ensino diversas que induzem os discentes à participação 

nas aulas, produzem e preparam atividades e exercícios que, aliados à exemplificação, tornam 
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as aulas dinâmicas e participativas determinam um processo avaliativo voltado à superação 

das desigualdades culturais dos discentes. A partir da superação dos fundamentos dóxicos 

mencionados e da realização de trabalhos que contemplem a representação real da identidade 

dos docentes será possível a assimilação desta nova identidade encerrando o princípio de 

dominação da identidade determinada pelo estado e seus mandatários. 

A caracterização da identidade profissional do (futuro) contador é dada, segundo a 

representação real destes agentes, a partir da posse de habilidades ou competências de gestão, 

ser dinâmico, adequar-se às necessidades do mercado, ter um diferencial, atuar e conhecer 

diversas áreas, atualizar-se constantemente, ser responsável, ser dedicado, ter conhecimento 

técnico aprofundado, ter habilidades de trabalhar em equipe, ter habilidades empreendedoras 

de criação e divulgação dos seus trabalhos, ser ético, ter habilidade de relacionamento 

interpessoal, ter boa comunicação, ter liderança, ter comprometimento, ter controle 

emocional, ter a visão do empresário, ter conhecimento de softwares, gostar de ler, ter 

organização, foco, concentração, atenção, ter conhecimento da legislação, ser paciente, ter 

experiência, conhecer o funcionamento de uma empresa, ser sigiloso, ser um conselheiro, ser 

ágil, ser um bom pesquisador, atuar de acordo com a regulamentação. 

O monopólio de violência simbólica na construção e avaliação da identidade do 

(futuro) contador que, na posição de dominado, abdica e nega sua identidade para se fazer 

reconhecer contemplam, quase que unicamente, o ponto de vista legítimo determinado pelo 

Estado e seus mandatários, fortalecendo a doxa do profissional executor, que deve formar-se 

para servir o mercado, do profissional acrítico e da doxa meritocrática que rege a ação dos 

docentes. A doxa de servir ao mercado tem tamanha dominação no ideário e ações dos 

docentes e discentes que levam estes à aceitação tácita da realidade identitária apresentada 

pelas autoridades legítimas (Câmara Nacional de Educação Superior e do IFAC), que são 

confirmadas pela similaridade entre o que constam em tais determinações e o discurso e 

prática dos agentes que são voltadas ao seguimento de padrões e normas e não ao seu 

questionamento. 

Os docentes, por sua vez, tornam-se porta-voz desse mecanismo de dominação durante 

sua Ação e Comunicação Pedagógica com os discentes, que, na posição de dominados, 

reproduzem o discurso e assumem para si essa identidade pré-concebida pelo estado e seus 

mandatários, negando sua própria identidade e contribuindo para a perpetuação desse 

mecanismo de reprodução que mantém o status quo vigente na formação e atuação do 

profissional contábil. Esse ponto de vista legítimo, que conferem a necessidade do (futuro) 

profissional ser detentor destas e de tantas outras habilidades ou competências acabam por 
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agir como um mecanismo de seleção legitimado, que tende a eliminar aqueles que não 

alcançam ou não possuem tais determinações, sob a aparência dissimulada de ausência de 

dons ou méritos.  

Além disso, esse ponto de vista legítimo desconsidera a origem social dos agentes que, 

em sua maioria, são filhos de operários, técnicos, pequenos comerciantes, trabalhadores 

agrícolas ou braçais; desconsideram as singularidades culturais de uma determinada região, de 

uma determinada classe, de um determinado povo, tornando os discentes agentes sem 

objetivos e com motivações profissionais que refletem a incapacidade do sistema de ensino no 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para objetivos que possam ir 

além do mero servimento ao mercado e atuação técnica. 

É esse processo de dominação na definição identitária do contador realizada pelo 

Estado e seus mandatários que regem o sentimento de insegurança acerca do futuro dos 

discentes na reapropriação do poder de constituição e avaliação de sua própria identidade, 

como uma forma de revolução simbólica contra a dominação simbólica vigente, dada a 

incapacidade de propor a definição de uma identidade real, a partir da representação que esses 

agentes têm do real, acerca da sua formação, profissão e atuação, simplesmente porque as 

explanações sobre a identidade real destes agentes contemplam, unicamente, o esquema de 

dominação e formação identitária determinado pelo Estado e seus mandatários. 

A partir da revelação de tais mecanismos de reprodução e perpetuação da ordem 

estabelecida na formação do contador, sugere-se que as ações da CPA sejam principiadas com 

a superação dos elementos dóxicos que integram a atuação docente, pois, sendo esse o 

primeiro passo, e considerando-se o poder que a ação docente têm sobre a ação discente, 

estando os docentes cientes e capacitados para superar a realidade vigente, estarão também 

munidos para liderar uma luta simbólica em prol de uma formação identitária do (futuro) 

contador que vá além das competências, tornando-os porta-vozes essenciais nesta luta contra 

as amarras neoliberais presentes na formação universitária do contador, que torna os 

aspirantes profissionais, executores milimetricamente engrendrados e desenhados pelas 

DCN’s e normas do IFAC. 

A construção de uma identidade real dos docentes e discentes a partir de sua própria 

apresentação sobre o real, tendo por base a transformação das palavras que descrevem e 

categorizam estes grupos, possibilitará a reapropriação coletiva do poder destes na construção 

e avaliação das próprias identidades profissionais, fornecendo elementos para transformação 

dos padrões por competências, arraigados na realidade da educação contábil. Este caminho 

pode ser coerente em busca da superação da racionalidade técnica presente na educação 
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contábil, na construção de um novo olhar sobre o trabalho e a formação do professor de 

contabilidade e na constituição do aluno como humano omnilateral (Laffin, 2002).  

A partir dessa revelação crítica dos mecanismos de reprodução amalgamados às 

relações de poder, a fortiori da compreensão das práticas e das relações pelas quais o poder se 

legitima, no processo de formação dos (futuros) contadores e no desleixo historicamente 

constituído na formação dos professores, é possível sugerir a reestruturação do processo 

avaliativo da CPA da Universidade Partenon, utilizando-se da análise dos dados coletados no 

segundo semestre de 2017, com vistas à formação continuada dos professores. Para tanto, 

analisou-se os dados coletados com o objetivo de fornecer encaminhamentos para que a CPA 

se constitua como base para apresentação, discussão, reflexão e construção de elementos que 

subsidiam e subsidiarão a prática complexa da docência do ensino superior.  

O instrumento de avaliação utilizado pela CPA do curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Partenon contempla, em sua estrutura, os questionamentos necessários para o 

levantamento da realidade vigente no cotidiano universitário nos principais aspectos que 

envolvem a AP e Comunicação Pedagógica do docente, nas categorias 2 e 3 do instrumento. 

Além disso, as questões abertas da categoria 5 chancelam o exposto sobre o habitus, os 

fundamentos dóxicos e a illusio que regem a lógica da prática dos docentes e discentes do 

campo; e a categoria 4 do instrumento possibilita o conhecimento da realidade sobre a Ação 

discente no cotidiano universitário em relação às disciplinas que os discentes avaliam. 

Igualmente, as questões relacionadas à Autoavaliação docente possibilitam um cruzamento de 

informações, embora a opinião dos discentes mostrou-se coerente em todo o processo 

avaliativo, possibilitando que a análise do instrumento de avaliação docente seja realizada à 

luz de Pierre Bourdieu. Depreende-se não serem necessários ajustes no instrumento, contudo, 

sugere-se alguns pontos de reestruturação relacionadas às ações tomadas a posteriori do 

processo avaliativo, embora seja necessário destacar a necessidade de implantação de uma 

cultura avaliativa no curso, tanto para os docentes quanto para os discentes. 

A utilização de um relatório de análise dos dados levantados, torna-se de uma riqueza 

e detalhamento mister para a busca de reflexividade e criação de julgamentos das causas de 

determinadas posturas dos docentes e do discentes, tanto no processo avaliativo quanto do 

período que contempla a avaliação do docente. Nota-se, por este relatório, o 

comprometimento dos docentes envolvidos no processo no resgate à essência formativa da 

avaliação, anteriormente proposta pela CEA.  

Como o instrumento possibilita a obtenção da informação sobre qual disciplina e qual 

item precisa ser trabalhado no processo de formação continuada dos docentes, recomenda-se 
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veementemente que as ações tomadas sejam segregadas por sessões ou grupos de estudos 

permanentes sobre as temáticas, pois as principais necessidades formativas dos docentes de 

Ciências Contábeis, por ordem de prioridade a ser trabalhada pela CPA, de acordo com o 

instrumento, são: (2.2) metodologia utilizada nas aulas ministradas, (2.10) formas de 

avaliação da aprendizagem executadas, (3.10) adequação da avaliação ao conteúdo 

trabalhado, (3.11) feedback apropriado das necessidades avaliativas, com os docentes de todas 

as disciplinas ao se considerar o explanado, à luz de Pierre Bourdieu, sobre o habitus que 

integram a ação docente e os fundamentos dóxicos que precisam ser enfraquecidos para a 

transformação almejada. 

Ressalte-se, porém, que nestes aspectos os docentes que lecionam as disciplinas de 

Noções de Direito, Ciências Sociais II, Análise Contábil e Viabilidade de Projetos, Análise 

das Demonstrações Contábeis, Análise de Custos, Auditoria, Introdução à Controladoria, 

Contabilidade Gerencial e Teoria da Contabilidade necessitam com maior intensidade de tais 

capacitações ao se considerar que a avaliação contemplou um maior número de notas médias 

e ruins. 

Cabe ressaltar, ainda, que, no contexto dos itens (2.2) metodologia utilizada nas aulas 

ministradas, (2.10) formas de avaliação da aprendizagem executadas, (3.10) adequação da 

avaliação ao conteúdo trabalhado, (3.11) feedback apropriado das necessidades avaliativas, a 

ação para formação continuada deve contemplar sessões sobre (2.1) planejamento da 

disciplina, (3.4) variação das estratégias de ensino, (3.6) interdisciplinaridade, (3.7) 

contextualização da teoria com a prática e o cenário local, (3.18) por mais especialista que 

seja indique em que nível o docente demonstra-se responsável pela formação global dos 

estudantes. E, no processo de capacitação voltada ao processo de avaliação de aprendizagem, 

sugerem-se abordagens com sessões voltadas à: compreensão da realidade cultural dos 

discentes; à avaliação diagnóstica e formativa no contexto do processo de 

ensino/aprendizagem; à influência das políticas públicas na determinação da ação docente no 

processo de avaliação da aprendizagem do aluno. 

O terceiro item a ser trabalhado no programa de formação continuada da CPA refere-

se ao (3.8) estímulo ao desenvolvimento de pesquisas, com todos os docentes do curso, em 

uma ação de superação e enfraquecimento do professor detentor do saber pétreo e transmissor 

de conhecimentos, mas, em especial, os docentes que lecionam as seguintes disciplinas: 

Contabilidade de Custos, Noções de Direito, Análise Contábil e Viabilidade de Projetos, 

Análise das Demonstrações Contábeis, Análise de Custos, Auditoria, Introdução à 

Controladoria, Contabilidade Gerencial e Teoria da Contabilidade, em sessões que 
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contemplem discussões sobre: a organização e planejamento dos objetivos de aprendizagem e 

a determinação do material didático que ajude a cumprir o planejamento efetuado; o estímulo 

a educação crítica com pesquisas voltadas ao julgamento da realidade social e profissional que 

os discentes vivenciam e como estas poderiam ser transformadas. 

Além disso, não é exagero lembrar que o processo de reflexão, questionamento e 

julgamento sobre a prática para sua transformação envolve aspectos voltados ao resgate da 

criticidade, ação, ausência de comodismo e principalmente a superação da doxa do desejo 

inértico de mudança que move a prática e a ação docente, também, reflexões voltadas à 

inserção do interesse altruísta do docente pelo alunos, ao se considerar que tais aspectos e 

capacitações propiciarão aquisição ou aumento da AuP do docente, a ponto de, até mesmo, ser 

alcançado como capital simbólico.  

Dessa forma, a CPA constitui-se como base formal para apresentação, discussão, 

reflexão e construção de elementos que subsidiam e subsidiarão a prática complexa da 

docência, e, a partir daí, o curso e o aluno podem ser avaliados com a finalidade essencial de 

uma formação integral de cidadãos-profissionais e que siga o princípio da educação como 

bem e direito humano e social (Dias Sobrinho, 2010), servindo como instância que o 

professor em exercício tem a possibilidade de a ela recorrer para aperfeiçoar e aprimorar seu 

trabalho, e, principalmente, a partir de abordagens e programas de formação diversificados 

voltados a apresentar aos docentes a importância superar a concepção de educação utilitária 

que serve apenas para fornecer pessoas qualificadas ao mercado, como sugerido por 

Vasconcellos (2005) e como uma instância de um trabalho sistemático e contínuo sobre o 

perfil do acadêmico (Luz, 2007), a partir da determinação de ações voltadas a tornar a 

formação universitária um projeto de vida. 

Em síntese, as necessidades formativas dos docentes e os encaminhamentos para ação 

da CPA, com base na percepção dos docentes e discentes do curso, envolvem a minimização 

dos efeitos da violência simbólica, a partir da consciência da natureza arbitrária da dominação 

simbólica, do desenvolvimento de módulos e sessões voltadas a munir os docentes na luta 

contra as correntes (neo)liberais que regem a formação universitária do (futuro) contador e 

dos docentes, que podem ser principiadas a partir: da preparação dos docentes para a luta 

contra a autoeliminação dos discentes do sistema de ensino, do interesse altruísta do professor 

e da busca pela diminuição das desigualdades culturais dos discentes, que é a principal causa 

da autoeliminação escolar; a inserção da cultura erudita em âmbito universitário e a inserção 

do gosto pela leitura a partir de um processo de inculcação a ser realizado pelos docentes de 
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todas as disciplinas do curso, estimulando a realização de semanas culturais e campeonatos 

escolares. 

Também, a preparação dos docentes para vencerem a concepção utilitária da educação 

na luta contra a formação do profissional contábil executor e acrítico, a partir de ações 

voltadas à inserção de abordagens de ensino que estimulem a crítica, a criatividade e a 

inovação dos discentes a partir do questionamento da realidade da profissão contábil no Brasil 

e das diferenças sociais, em uma abordagem sinérgica dos conteúdos e das ações docentes na 

preparação de um cidadão-profissional; o enfraquecimento da doxa meritocrática na prática 

docente a partir da reapropriação do poder de constituição e a avaliação das identidades 

docente e discente, e o questionamento das diretrizes, habilidades e competências 

determinadas pelo Estado e seus mandatários. 

Tais lutas só poderão ser travadas mediante a superação da doxa da necessidade de 

trabalho autônomo do professor, do professor que valoriza a pesquisa e que resgata, em sua 

atuação, abordagens catedráticas de ensino. Para tanto, as ações devem estar voltadas à 

discussão das políticas-públicas educacionais que regem o sistema educacional universitário e 

a realização de uma semana pedagógica com o intuito de planejar as ações futuras a partir da 

discussão das ações decorrentes no semestre. Tal capacitação envolve as ações voltadas à 

reapropriação do poder de constituição e à avaliação das identidades do docente e do (futuro) 

contador. 

Por fim, a partir da consciência da necessidade de enfraquecimento dos fundamentos 

dóxicos, torna-se possível a inserção de capacitações relacionadas à preparação didático-

pedagógica e de estratégias e metodologias de ensino dos docentes, e também para avaliação 

da aprendizagem dos discentes em ações voltadas à formação de grupos de estudos com 

docentes e mestrandos, para discussão sobre os encaminhamentos que serão tomados e a 

retroalimentação de informações para o fortalecimento da CPA. 

A partir do exposto, torna-se possível delinear reflexões acerca da pergunta de 

pesquisa que norteou o desenvolvimento desta pesquisa: Como se constitui um processo de 

avaliação para formação continuada dos professores de Ciências Contábeis à luz da 

abordagem teórica bourdiana? 

Têm-se que a conscientização e o ganho de evidências mais profundas possibilitam a 

remoção da legitimidade das práticas pelas quais o poder se manifesta, desafiando a eficácia 

dos entendimentos da doxa e ganhando verdades mais profundas para remoção da 

legitimidade (Calhoun, 2006), pois a identificação do que está implícito nas relações sociais, 

estruturas e classificações dóxicas não questionadas é o único modo de obter um 
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enfraquecimento desta doxa para minimizar os efeitos da violência simbólica, uma vez que a 

tomada de consciência da natureza arbitrária da dominação simbólica possibilita a 

reconstrução das hierarquias de poder para a geração de novas estruturas estruturantes, o que 

envolve, também, a ação política (Grenfell, 2018). 

A partir destas premissas, um processo de avaliação para formação continuada dos 

professores de Ciências Contábeis se constitui a partir da busca pelo conhecimento de 

verdades mais profundas que possibilitem o questionamento das estruturas, classificações e 

fundamentos dóxicos, pois, é a tomada de consciência que constitui a possibilidade de 

transformações e a ação política. Essa busca de conhecimento envolve a busca pela 

compreensão das desigualdades culturais dos agentes e a tomada de ações que os capacite à 

geração de questionamentos para o enfraquecimento dóxico, aspecto que, dada sua relevância, 

foi priorizada durante todo o estudo, considerando-se o interesse inerentemente político de 

munir os docentes em uma luta contra as correntes neoliberais que regem a formação dos 

(futuros) contadores e professores da área. 

À luz de Pierre Bourdieu, foi possível constatar que o instrumento avaliativo utilizado 

pela CPA possibilita o conhecimento da realidade educacional vigente no campo de Ciências 

Contábeis da Universidade Partenon e, mais do que isso, forneceu evidências suficientes para 

afirmar que as respostas elencadas nos instrumentos, tanto o de avaliação do docente pelo 

discente quanto o de autoavaliação docente, refletem a lógica da prática (habitus, hexis, doxa 

e illusio) que movem a ação docente e discente no campo, uma vez que as respostas 

apresentadas apenas chancelaram os achados obtidos por meio de entrevista e observação 

participante, constituindo-se, portanto, como um instrumento apto para o levantamento das 

necessidades formativas dos docentes de Ciências Contábeis e, inclusive, para a delimitação 

sobre quais docentes necessitam, em maior grau, envolver-se com o programa de formação 

continuada proposta pela CPA. 

Muito mais do que o levantamento de dados, o fortalecimento da CPA como base para 

geração dos elementos que subsidiam ou subsidiarão a prática complexa da docência, que tem 

no professor o âmago dessas transformações, dado poder que a ação docente tem na ação e 

comportamento do discente, é a reflexividade necessária, a criticidade e o questionamento dos 

dados, da realidade constatada, das ações e das práticas identificadas aliadas à determinação 

de encaminhamentos para ação, que possibilitarão o resgate e ascensão do viés formativo da 

avaliação institucional, em detrimento da utilização única de índices e rankings e a superação 

das amarras neoliberais que regem a educação contábil. 
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Por isso, este estudo direcionou ênfase à identificação dos elementos dóxicos que 

formam as estruturas objetivas e que determinam a reprodução do status quo vigente, como 

forma de buscar fortalecer a atuação da CPA como instituição legal, como base formal para 

preparação dos docentes ao enfrentamento simbólico contra a educação neoliberal que serve 

unicamente aos interesses mercadológicos em uma ação dissimulada por características de 

neutralidade, de qualidade educacional, de capacitação docente pela pós-graduação, que acaba 

por determinar a reprodução dos destinos sociais dos estudantes, e que negam os direitos 

constitucionais fundamentais da pessoa humana. É a partir da compreensão da realidade do 

educando e da inserção dessa realidade ao mundo conceitual do educador (Becker,1994) que 

será possível a geração e constituição de um novo olhar sobre a formação e atuação do 

profissional e do professor de contabilidade, a partir da superação da racionalidade técnica 

(Laffin, 2002) e da utilidade da educação superior em contabilidade como escrava dos 

interesses econômicos. 

Cabe ressaltar, ainda, que sendo a avaliação do docente pelo discente e a autoavaliação 

docente premissa para as transformações educacionais necessárias, e sendo o professor o 

âmago para essas transformações, faz-se necessária que a atuação da CPA nos 

encaminhamentos para ação voltados à estipulação do programa de formação continuada dos 

professores de Ciências Contábeis utilize-se das determinações legais dispostas pelo estado e 

seus mandatários, para que seja feito o questionamento crítico dos arrolamentos e rótulos 

determinados por eles, munindo a CPA e os docentes nesta luta pela reestruturação do 

metacampo pólitico educacional em prol da reestruturação das políticas públicas da formação 

dos professores do ensino superior e dos (futuros) contadores. 

Contudo, os esforços aqui dispendidos perderão seu valor ou intenção se, e somente 

se, não forem superadas as doxas do trabalho autônomo dos professores, do professor 

pesquisador, do professor detentor do saber pétreo e também a doxa do desejo inértico de 

mudança, que se tornam fundamentos dóxicos a serem enfraquecidos por meio do seu 

questionamento e julgamento, considerando-se que essa lógica da prática põe em risco a 

legitimidade e fortalecimento da CPA. Os professores devem estar cientes de que, embora 

seja inevitável o efeito de histerese e uma possível realocação dos agentes no campo, dada a 

reavaliação de capitais, o que se objetiva, tacitamente, é o fornecimento dos elementos 

necessários para que o docente tenha sua AuP aumentada. A formação continuada dos 

professores constitui-se como âmago das transformações necessárias na Educação Contábil, 

possibilitando ao docente a superação da ilusão de que são profissionais emancipados e 
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emancipadores, reflexivos e críticos, e da ilusão da autonomia do trabalho pedagógico (Alves, 

2015/2016). 

Objetivando rumar às reflexões finais, faz-se necessário ressaltar alguns paradoxos 

que permeiam o cotidiano do docente e da formação universitária, aspectos que envolvem, 

inclusive, a universidade como instituição, e, em se tratando de uma abordagem crítica, torna-

se necessária sua explanação como forma a integrar o cotidiano das discussões voltadas à luta 

simbólica contra as amarras (neo)liberais que regem a formação docente e do (futuro) 

contador.  

Como bem explanado por Pimenta e Anastasiou (2011), espera-se que os docentes, 

presos em um triângulo de interesses e imposições, sejam: (i) catalizadores da sociedade da 

informação e de toda oportunidade e prosperidade que ela promete trazer; (ii) elementos de 

resistência a todos os riscos e ameaças à igualdade, à comunidade e à vida pública; (iii) 

vítimas da sociedade da informação em um mundo onde aumentam as expectativas sobre o 

papel da educação. Além disso, espera-se desses docentes, como catalisadores da sociedade, a 

construção de um profissionalismo no qual se promova um aprendizado cognitivo profundo; 

que estejam comprometidos com a aprendizagem profissional contínua; que aprendam a 

ensinar de uma forma diferente do que a aprendida com seus antigos professores; trabalhem e 

aprendam com seus pares; promovam a aprendizagem e o comprometimento social e 

emocional; trabalhem e aprendam em grupos cooperativos e se comprometam com o 

desenvolvimento pessoal e profissional de forma contínua. 

Há que se considerar, também, que o modernismo encontrou na universidade sua 

trincheira, tornando-a uma referência do diploma, porque o mercado ainda o valoriza, pelo 

menos em termos formais. Logo, se isto um dia for colocado em xeque, talvez desabe aquela 

universidade que, ao mesmo tempo em que se submete ao mercado com a aparência de 

criticidade, teme a dialética do conhecimento, por ser incontrolável e arriscada, escolhendo, 

então, dar aula, porque assim nada acontece (Demo, 2006). A partir do exposto, levantam-se 

os seguintes questionamentos: Como construir a formação continuada dos professores neste 

contexto? Seriam balelas todas as discussões e críticas aqui apresentadas? Se o mercado parar 

de valorizar o diploma, a universidade desabará? Seria romântico e utópico todos os 

encaminhamentos propostos, dado os interesses e imposições que norteiam a ação docente? 

Eis que se apresenta o porquê é pertinente pesquisar o ser professor. Sendo a formação 

dos professores o âmago das transformações educacionais necessárias, é a partir do resgate da 

identidade docente, a inserção desse profissional à crítica, ao julgamento da realidade para 

geração dos elementos que subsidiam e subisidiarão a prática complexa da docência, que será 
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possível a recuperação identitária da Universidade como instância formadora e crítica. 

Formadora não somente de mão de obra qualificada para o trabalho, mas de cidadãos-

profissionais aptos para transformar a realidade vigente, e delimitar até que ponto a 

Universidade deve, ou se deve, servir aos anseios mercadológicos, afinal, toda ortodoxia não 

tem seu princípio em uma heresia?  

Como não se delineia outro caminho, senão o da transformação, ou, como dito por 

Demo (2006), da mudança, é a formação autocrítica e crítica dos agentes que compõe o 

campo universitário que os tornará agentes aptos a lutarem pelo jogo que almejam jogar, 

sendo a consciência o elemento chave para isso. Soou útopico? Vejam, estamos falando de 

transformação, aquela propriamente dita. Não se fala de uma transformação dissimulada que 

perpetua o status quo, e mantém aquela mesma universidade oitocentista intocada, imutável e 

submissa ao mercado. Esse caminho tem ínicio com a elevação da consciência docente, porta-

voz universitário incubido de inculcar esse vislumbre de mudança aos discentes. O que se 

apresenta é um embate realmente desafiador, sem dúvidas! Mas que há de valer a pena! 

Neste sentido, coube a este estudo encontrar evidências que possibilitaram a 

compreensão das ações contextualizadas na busca pela transformação, pois pesquisar a prática 

impõe-se como caminho para a transformação dela (Pimenta & Anastasiou, 2011). Eis o 

motivo pelo qual a capacitação dos professores torna-se âmago das transformações 

educacionais: enquanto professor e aula copiada forem sinônimos está estabelecida a 

mediocridade, realidade esta que impossibilita o alcance do nível necessário de competência 

para se combater a pobreza política (Demo, 2011). Dito isto, em minhas palavras finais resta-

me apenas enfatizar que os direcionamentos e críticas, longe de tornar o professor objeto de 

escárnio, objetivou apresentar o quanto os docentes também são vítimas deste processo, 

vítimas, a ponto de tornarem-se porta-vozes dos dominantes. Em nenhum momento almejou-

se no sentido pejorativo desvalorizar o professor, pelo contrário, buscou-se sua valorização ao 

torná-lo peça fundamental nesta árdua luta por uma pátria verdadeiramente educadora. 

Avante, professores! 

Para aqueles que acreditam que os efeitos do (neo)liberalismo desenfreado na 

educação superior ainda não tomaram rumos alarmantes, a crítica final é direcionada àquelas 

instituições que propagam ser detentoras de uma educação de qualidade, e que se utilizam de 

um processo avaliativo milimetricamente aprovado pelo MEC, que, por sua vez, apenas 

refletem uma realidade dissimulada de uma pseudo-qualidade educacional medida 

principalmente pelo ENADE, em que a sua CPA, milimetricamente aprovada pelo estado e 

seus mandatários, contempla, unicamente, um meio legal de exercício de violência simbólica 
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contra os docentes, pois, ao fortalecer o ranqueamento em detrimento da capacitação docente, 

acabam por utilizá-la como poder político que determina a permanência ou não deste docente 

ao seu exercício profissional. Pasmem que tal realidade representa o cotidiano do ensino 

superior na maioria das instituições particulares. 

Ou seja, as barbáries estimuladas pelo sistema educacional que privilegia o 

atendimento às necessidades mercadológicas desestimulam ainda mais o resgate à essência 

formativa da avaliação por se tornar um meio de violência contra aquele professor, que é 

formado sob os moldes da racionalidade técnica, formado sem preparação didática, e que, ao 

se tornar foco de uma avaliação sem escrúpulos, tem o seu direito de exercício profissional 

cerceado por um sistema avaliativo arbitrário que desconsidera o docente como um ser 

humano que é vítima de uma realidade reproduzida e perpetuada... realidade esta  pautada na 

valorização do professor técnico que leciona e que tem como segunda profissão a atuação 

docente, do professor especialista. Valorização esta que fortalece e perpetua o status quo 

vigente da desprofissionalização do ensino, da desvalorização da profissão docente, e da 

racionalidade técnica perpetuada na formação do profissional contábil.  

A partir do exposto, questiona-se: seria mero acaso a avaliação institucional vigente 

nestas instituições ser milimetricamente aprovada pelo estado e seus mandatários, chegando 

ao ponto de servirem como modelos a serem seguidos? Para essa reflexão cabe retomar o 

explanado de que a ação do Estado e de seus mandatários consiste na busca pelo mantimento 

do status quo, que age em busca de perpetuar o desleixo na formação dos professores, a 

desvalorização docente, a secundarização do ensino. Tais instituições, ao privilegiarem 

abordagem com esses moldes, servem também milimetricamente (conscientes ou não) aos 

desejos dissimulados do estado, recebendo em troca (não há ação sem ganho) o troféu de uma 

educação de qualidade que pode ser vendido a bel prazer no livre mercado. 

O que se objetiva com tal explanação é apresentar os rumos e caminhos bárbaros que a 

educação superior e a formação dos professores estão tomando, graças à submissão 

desenfreada da educação aos interesses econômicos. Cabe, também, salientar a importância de 

se lutar contra o sistema de avaliação institucional baseado em índices, em rankings e no 

resgate ao víes formativo da avaliação, em que a avaliação do docente pelo discente, e a 

autoavaliação docente podem ser a premissa para munir os docentes na luta contra o 

(neo)liberalismo desenfreado que rege a educação e a formação dos professores do ensino 

superior. 

Objetiva-se, também, direcionar os rumos dessa explanação para a sugestão de estudos 

futuros, pois, a partir dessa realidade observada empiricamente, cabe o levantamento ou 
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replicação deste estudo em instituições de ensino particulares, com vistas a investigar como, 

sob a aparência dissimulada de neutralidade e qualidade, constitui-se o processo de violência 

simbólica no processo avaliativo institucional vigente, no que se refere à avaliação do 

docente, ou da disciplina pelo discente. Outro ponto que se destacou como lacuna premente 

de estudo refere-se às investigações voltadas à avaliação dignóstica e formativa de 

aprendizagem como instrumento para minimizar as desigualdades culturais dos discentes na 

geração de uma pedagogia racional. Por fim, sugere-se a realização de estudos sobre a 

retroalimentação de informações na CPA com foco ao fortalecimento e perpetuação desta, 

como instância legal, para formação continuada dos professores do ensino superior. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

 

Bloco 1: Habitus Primário  

Objetivo de Operacionalização do Bloco 1: Identificar o campo e relações de poder, formas de poder (capitais), hábitus, hexis, doxa e illusio da socialização primária durante 

o período da infância e adolescência. As perguntas que compõem o Bloco 1 são direcionadas aos docentes e discentes da Universidade Partenon.  

Subcategorias de 

Análise 

Aspecto 

Investigado 

Autores Perguntas Código 

Avós: Socialização e 

acumulação de Capitais 

(docente/discente) 

 

 

Estruturação social 

e acumulação de 

capitais dos pais e 

avós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourdieu, (1989; 1993); 

Nogueira &  

Nogueira, (2002);  

Pinheiro, (2011); 

Inforsato, (2016); 

Jourdain & Naulin, 

(2017). 

Faça um breve relato sobre a vida dos seus avós maternos em relação ao casamento, escolaridade e 

profissão.  

B1-1 

Faça um breve relato sobre a vida dos seus avós paternos em relação ao casamento, escolaridade e 

profissão. 

B1-2 

Pais: Socialização e 

acumulação de Capitais 

(docente/discente) 

Faça um breve relato sobre a vida dos seus pais em relação ao casamento, escolaridade e profissão B1-3 

Infância e adolescência: 

Estruturação Social 

(docente/discente) 

 

 

 

Estruturação social, 

acumulação de 

capitais, habitus, 

hexis, doxa e illusio 

da infância e 

adolescência 

Em quais cidades morou? B1-4 

Quais eram suas brincadeiras preferidas e com quem gostava de brincar? B1-5 

Quais lugares que costumava frequentar na infância e adolescência? B1-6 

Infância e adolescência: 

acumulação de capitais 

(docente/discente) 

Costumava ir a teatros, musicais, cinemas, shows, quando criança ou adolescente? B1-7 

Gostava de algum tipo de arte ou de coleções, quando criança ou adolescente? B1-8 

Que lugares a família gostava de passar as férias?  B1-9 

Seus pais recebiam visitas de amigos ou visitavam amigos com alguma frequência? B1-10 

Infância e adolescência: 

habitus, hexis, doxa e 

illusio 

(docente/discente) 

Seus pais tinham alguma opinião formada em relação à escola que marcou sua vida? B1-11 

Seus pais tinham alguma opinião formada em relação à religião e política que marcou sua vida? B1-12 

Seus pais te aconselhavam em relação ao futuro? O que eles diziam? B1-13 

O que você sonhava ser quando crescer em relação à profissão e pessoa? B1-14 

O que seus pais sonhavam para você quando crescesse em relação à profissão e pessoa? B1-15 

Campo escolar: 

socialização, habitus, 

hexis, doxa e illusio e 

capitais 

 (docente/discente) 

Campo Escolar: 

Relações sociais, 

acumulação de 

capitais e habitus, 

hexis, doxa e illusio 

da socialização 

escolar 

  

Quais eram as expectativas dos seus pais em relação à escola e aos professores? B1-16 

Os pais estimulavam a leitura e acompanhavam suas atividades escolares? Cite algum relato  B1-17 

Faça um breve relato sobre a sua trajetória como aluno na infância comentando os pontos que achar 

mais relevante sobre os colegas, professores, aulas que mais gostava e menos gostava. 

B1-18 

Faça um breve relato sobre a sua trajetória como aluno na adolescência comentando os pontos que 

achar mais relevante sobre os colegas, professores, aulas que mais gostava e menos gostava. 

 B1-19 
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Bloco 2: Formas de Poder (capitais) 

Bloco 2A:Formas de Poder: Capital Social 

Objetivo de Operacionalização do Bloco 2: Em conjunto com os Blocos 2B: capital econômico, 2C: capital cultural e 2D: capital simbólico, objetiva-se identificar a 

acumulação dos capitais que o indivíduo possui e que, consequentemente, refletem no campo universitário, visto que o hábitus é um produto da história pessoal e social cada 

um (Silva, 2010). As perguntas que compõem o Bloco 2 são direcionadas aos docentes e discentes da Universidade Partenon. 

Subcategorias de 

Análise 

Aspecto 

Investigado 

Autores Perguntas Código 

Relações sociais 

influentes 

(docente/discente) 

Estruturação social 

e relações sociais 

influentes 

 

 

Bourdieu, (1989); 

Nogueira &  

Nogueira, (2002); 

Pinheiro, (2011); 

Inforsato, (2016). 

Faça um breve relato sobre como foi a trajetória no vestibular e escolha da Universidade. B2A-1 

Como decidiu cursar Ciências Contábeis? B2A-2 

Alguém te influenciou a escolher o curso de Ciências Contábeis? B2A-3 

Habitus, hexis, doxa 

illusio e ideologias 

características 

(docente/discente) 

Habitus, hexis, doxa 

illusio e ideologias 

características do 

grupo social 

É casado(a)? Como conheceu o(a) esposo(a)? B2A-4 

Fale-me um pouco sobre seus amigos de hoje, a profissão deles e o que vocês costumam fazer juntos. B2A-5 

Como é o relacionamento com seus colegas de trabalho? Vocês têm algum objetivo em comum? B2A-6 

Acumulação de capitais 

para ascensão social 

(docente/discente) 

Acumulação de 

capitais e ascensão 

social 

Costuma fazer algum tipo de viagens ou programa com amigos? Quais? B2A-7 

Você faz parte de algum clube ou entidade de classe? B2A-8 

Você acredita que a sua trajetória de vida de motivou a escolher Ciências Contábeis? Por quê? B2A-9 

Bloco 2B:Formas de Poder: Capital Econômico (CE) 

Subcategorias de 

Análise 

Aspecto 

Investigado 

Autores Perguntas Código 

CE: Capital social 

(docente/discente) 

Capital Social na 

mobilização de 

Capital econômico 

 

 

 

Nogueira &  

Nogueira, (2002); 

Pinheiro, (2011); 

Inforsato, (2016); 

Jourdain & Naulin, 

(2017). 

Faça um breve relato sobre a sua carreira profissional. Teve ajuda de alguém durante essa trajetória? B2B-1 

Com que idade começou a trabalhar? B2B-2 

Você entrou no mercado de trabalho por necessidade ou vontade própria? Por quê? B2B-3 

Alguém te ajudou financeiramente na época dos estudos?  B2B-4 

Alguém te ajudou financeiramente em algum outro curso ou capacitação durante a trajetória 

universitária? 

B2B-5 

CE: Capital cultural 

(docente/discente) 

Capital econômico 

na acumulação de 

capital cultural 

Já viajou para estudar? Ou fazer algum curso? B2B-6 

Você precisou (precisa) trabalhar durante o período de estudos universitários? Como foi (é) essa 

experiência? 

B2B-7 

Comente sobre as suas perspectivas para um futuro próximo e longo. B2B-8 

CE: Capital simbólico 

(docente/discente) 

Capital econômico 

na mobilização de 

capital simbólico 

Na sua opinião o curso de Ciências Contábeis proporciona algum tipo de status ou prestígio? Por 

quê? 

B2B-9 

Por que decidiu cursar Ciências Contábeis? B2B-10 
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Bloco 2C:Formas de Poder: Capital Cultural (CC) 

Subcategorias de 

Análise 

Aspecto 

Investigado 

Autores Perguntas Código 

CC: Incorporado 

(docente/discente) 

Capital Cultural 

Incorporado 

 

 

 

Nogueira &  

Nogueira, (2002); 

Pinheiro, (2011); 

 Jourdain & Naulin, 

(2017). 

Com base na sua trajetória escolar e universitária até aqui, você acredita que poderia ter recebido 

uma melhor formação/educação? Por quê? 

B2C-1 

Quais os desafios que você enfrentou (enfrenta) no Curso de Ciências Contábeis? Pode falar o que 

foi (é) mais relevante para você. 

B2C-2 

Quais são os desafios da profissão contábil atualmente em sua opinião? Por quê? B2C-3 

O que foi (é) o curso de Ciências Contábeis em sua vida? B2C-4 

Quais as disciplinas que você mais gosta e menos gosta no curso? Por quê? B2C-5 

Você gosta de ler? Que autores?  B2C-6 

CC: objetivado 

(docente/discente) 

Capital Cultural 

objetivado 

Você fala outros idiomas? Como aprendeu? B2C-7 

Gosta de viajar? Para onde? B2C-8 

Gosta de Receber amigos em casa? O que fazem? B2C-9 

Costuma frequentar algum tipo de arte, shows, eventos, teatros ou musicais? Por quê? B2C-10 

Tem filhos? Incentiva ou incentivou eles a cursarem Ciências Contábeis? Por quê? B2C-11 

Já influenciou alguém a cursar Ciências Contábeis? Quem? Por quê? B2C-12 

CC: institucionalizado 

(docente/discente) 

Capital Cultural 

institucionalizado 

Quais são as principais certificações que possui? B2C-13 

Faz algum tipo de coleção ou arte? Quais? B2C-14 

Bloco 2D:Formas de Poder: Capital Simbólico  

Subcategorias de 

Análise 

Aspecto 

Investigado 

Autores Perguntas Código 

 

Capital Simbólico 

(docente/discente) 

 

Identificação de 

Capital Simbólico e 

violência simbólica 

Bourdieu, (1991); 

Jourdain & Naulin, 

(2017). 

 

A identificação do Capital Simbólico será feita a partir das questões efetuadas nos Blocos 2A, 2B e 

2C, visto que o capital simbólico constitui-se como forma de conhecimentos, habilidades, 

preferências, estilo de vida e qualificações (Bourdieu, 1991). Embora a investigação tenha sido 

intrínseca aos demais blocos, a análise será feita em bloco específico. 

- 
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Bloco 3: Hegemonia, heterodoxia e relações de poder no Campo Universitário (CUNI)-habitus, hexis, doxa e illusio-docente 

Bloco 3A: Hegemonia, heterodoxia e relações de poder no campo universitário 

Objetivo de Operacionalização do Bloco 3: Em conjunto com o Bloco 3B: Habitus, hexis, doxa e illusio, objetiva-se identificar o campo e relações de poder, formas de poder 

(capitais), hábitus, hexis, doxa e illusio no campo universitário. As perguntas que compõem o Bloco 3 são direcionadas aos docentes da Universidade Partenon. 

Subcategorias de 

Análise 

Aspecto 

Investigado 

Autores Perguntas Código 

CUNI:  Estruturação 

Social 

(docente) 

 

 

Estruturação social 

e acumulação de 

capitais 

 

 

 

 

 

Bourdieu, (1989; 

1990a;1991;2008);  

 

Como decidiu seguir a carreira docente?  B3A-1 

Faça um breve relato sobre a sua trajetória profissional como docente. B3A-2 

Quais disciplinas leciona? Você as escolheu? Por quê? B3A-3 

Como se sente em relação à sua responsabilidade na formação de futuros contadores? B3A-4 

CUNI: Acumulação de 

capitais 

(docente) 

Quais metodologias utiliza em suas aulas? Por quê? B3A-5 

Quais são os métodos avaliativos que utiliza nessas disciplinas? Por que os escolheu? Os acadêmicos 

compreendem eles claramente? 

B3A-6 

O que é um bom professor de contabilidade na sua opinião? Você se considera um bom professor? 

Por quê? 

B3A-7 

Ordem social e subversão 

à ordem social 

(docente) 

 

 

Ordem social e 

subversão à ordem 

social. Hegemonia e 

heterodoxia no 

campo universitário 

Há quanto tempo trabalha com docência? Há quanto tempo trabalha com docência nesta instituição? B3A-8 
Como se sente sendo docente da Partenon? B3A-9 

O que poderia ser melhor na sua trajetória profissional na Partenon? B3A-10 

Você acredita que o currículo do curso precisa ser melhorado? Como o currículo do curso poderia 

ser melhorado atualmente? Por quê?  

B3A-11 

Como se sente em relação aos seus colegas de profissão? B3A-12 

O que poderia ser diferente no programa de graduação que atua? B3A-13 

Já tomou alguma atitude para tentar mudar a realidade do programa de graduação que atua? Quais? 

Tiveram consequências? Quais 

B3A-14 

Você acredita que um programa próprio de formação docente pode ajudar a melhorar o programa? 

Por quê? 

B3A-15 

Quais assuntos são pertinentes, em sua opinião, para um programa próprio de formação docente?  B3A-16 
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Bloco 3B: Habitus, hexis, doxa e illusio no campo universitário-docente 

Subcategorias de 

Análise 

Aspecto 

Investigado 

Autores Perguntas Código 

Habitus e hexis 

(docente)  

Habitus e hexis   

 

 

 

Bourdieu, (1990a; 1996); 

Fröhlich, (1999);  

Oliveira (2005). 

Faça uma breve descrição do perfil do acadêmico de Ciências Contábeis que você encontra em sala 

hoje. 

B3B-1 

Na sua opinião, quais são as HABILIDADES que um profissional da área contábil deve ter para 

atuação? A(s) sua(s) disciplina(s) trabalha (m) com o desenvolvimento delas? 

B3B-2 

Na sua opinião, quais são as COMPETÊNCIAS que um profissional da área contábil deve ter para 

atuação? A(s) sua(s) disciplina(s) trabalha (m) com o desenvolvimento delas? 

B3B-3 

Habitus, doxa e illusio 

(docente)  

Habitus, doxa e 

illusio   

Por que ser professor? B3B-4 

Quais eram suas expectativas profissionais quando ingressou no curso? Elas se concretizaram? Por 

quê? 

B3B-5 

Você procurou conhecer o currículo do curso na época que ingressou na graduação? Por quê? Agora, 

após estar formado(a), mudaria alguma coisa deste currículo? 

B3B-6 

Quais os desafios profissionais que você acredita que os seus alunos irão enfrentar após a formação 

deles? 

B3B-7 

O que diria para os seus alunos em relação a esses desafios? Por quê? B3B-8 

Bloco 4: Hegemonia, heterodoxia e relações de poder no Campo Universitário (CUNI)- habitus, hexis, doxa e illusio-discente 

Bloco 4A: Hegemonia, heterodoxia e relações de poder no campo universitário 

Objetivo de Operacionalização do Bloco 4: Em conjunto com o Bloco 4B: habitus, hexis, doxa e illusio, objetiva-se identificar o campo e relações de poder, formas de poder 

(capitais), hábitus, hexis, doxa e illusio no campo universitário. As perguntas que compõem o Bloco 4 são direcionadas aos discentes da Universidade Partenon. 

Subcategorias de 

Análise 

Aspecto 

Investigado 

Autores Perguntas Código 

CUNI:  Estruturação 

Social 

(discente) 

 

Estruturação social 

e acumulação de 

capitais 

 

 

 

 

 

Bourdieu, (1989; 

1990a;1991;2008) 

 

Faça um breve relato sobre o seu cotidiano na universidade, com quem costuma conversar o que 

fazem no intervalo, como são os trabalhos em grupo. 

B4A-1 

Como você se sente em relação aos seus colegas de sala? B4A-2 

 

CUNI: Acumulação de 

capitais 

(discente) 

Quais disciplinas você mais gosta e menos gosta no curso? Por quê?  B4A-3 

Quais são as disciplinas que você tem mais facilidade e mais dificuldade no curso? Por quê? B4A-4 

Qual metodologia que você mais gosta nas aulas? E qual metodologia os professores mais utilizam? B4A-5 

Quais são os métodos avaliativos que os professores utilizam? Você tem clareza sobre como eles 

funcionam? Como poderiam ser os métodos avaliativos na sua opinião?  

B4A-6 

Cite um método avaliativo que gosta e os motivos que o fazem aprovar este método e um método 

avaliativo que desaprova e os motivos que o fazem desaprovar o método avaliativo. 

B4A-7 

Ordem social e subversão 

à ordem social 

(discente) 

 

Ordem social e 

subversão à ordem 

social. Hegemonia e 

heterodoxia no 

campo universitário 

Como se sente sendo discente da Partenon? Por quê? B4A-8 
O que poderia ser melhor na sua trajetória acadêmica? Por quê? B4A-9 

O que poderia ser diferente no programa de Graduação em Ciências Contábeis ou na sala que 

estuda? Por quê? 

B4A-10 

Como você gostaria que fossem as aulas para que o seu aprendizado melhorasse? Por quê? B4A-11 

Já tomou alguma atitude que tenha surtido mudanças no programa ou na sala que estuda? Quais 

foram? 

B4A-12 

Você se considera um acadêmico comprometido com o aprendizado e com o curso? Por quê? B4A-13 
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Bloco 4B: Habitus, hexis, doxa e illusio no campo universitário-discente 

Subcategorias de 

Análise 

Aspecto 

Investigado 

Autores Perguntas Código 

Habitus e hexis 

(discente)  

Habitus e hexis   

 

 

 

 

Bourdieu, (1990a; 1996); 

Fröhlich, (1999); 

Oliveira (2005). 

Faça uma breve descrição do perfil dos seus colegas de sala. B4B-1 

O que é um bom professor de contabilidade na sua opinião? B4B-2 

Na sua opinião quais são as HABILIDADES que um profissional da área contábil deve ter para 

atuação? Na sua opinião, o(s) professor (es) trabalha (m) com o desenvolvimento delas? 

B4B-3 

Na sua opinião, quais são as COMPETÊNCIAS que um profissional da área contábil deve ter para 

atuação? Na sua opinião, o(s) professor (es) trabalha (m) com o desenvolvimento delas? 

B4B-4 

Habitus, doxa e illusio 

(discente)  

Habitus, doxa e 

illusio   

Quais eram suas expectativas quando ingressou no curso? Elas estão se concretizando? Por quê? B4B-5 

Você procurou conhecer o currículo do curso na época que ingressou na graduação? Por quê? 

Mudaria alguma coisa deste currículo para melhorar ele? 

B4B-6 

Quais os desafios profissionais que você acredita que irá enfrentar após a formação? Como pretende 

superar esses desafios? 

B4B-7 

Pretende atuar em qual área após a formação? B4B-8 

Por que escolheu ser contador? B4B-9 

 
Bloco Complementar: Identidade Profissional do docente e do (futuro) contador 

Objetivo de Operacionalização do Bloco complementar: Objetiva-se caracterizar a identidade profissional do docente e do acadêmico de Ciências Contábeis a partir da 

representação que esses agentes têm sobre sua formação e atuação profissional em comparação com o que orientam as DCN’s do curso e as normas do IFAC. 
Subcategorias de 

Análise 

Aspecto 

Investigado 

Autores Perguntas Código 

Identidade Profissional 

do docente na 

representação docente e 

discente  

 

 

 

Comparação do 

discurso dos 

agentes com as 

determinações das 

DCN’s e das 

normas do IFAC   

 

 

 

 

 

Bourdieu, (1989;2004); 

Resolução 10 CES/CNE 

(2004); IFAC (2017) 

Quais são os desafios da profissão contábil atualmente em sua opinião? Por quê? B2C-3 

Quais metodologias utiliza em suas aulas? Por quê? B3A-5 

O que é um bom professor de contabilidade na sua opinião? Você se considera um bom professor? 

Por que? 

B3A-7 

Na sua opinião, quais são as HABILIDADES que um profissional da área contábil deve ter para 

atuação? A (s) sua (s) disciplina (s) trabalha (m) com o desenvolvimento delas? 

B3B-2 

Identidade Profissional 

do discente (futuro) 

contador na 

representação docente e 

discente  

Na sua opinião, quais são as COMPETÊNCIAS que um profissional da área contábil deve ter para 

atuação? A (s) sua (s) disciplina (s) trabalha (m) com o desenvolvimento delas? 

B3B-3 

Quais os desafios profissionais que você acredita que os seus alunos irão enfrentar após a formação? B3B-7 

Como você gostaria que fossem as aulas para que o seu aprendizado melhorasse? Por quê? B4A-11 

O que é um bom professor de contabilidade na sua opinião? B4B-2 

Na sua opinião, quais são as HABILIDADES que um profissional da área contábil deve ter para 

atuação? Na sua opinião, o(s) professor (es) trabalha (m) com o desenvolvimento delas? 

B4B-3 

Na sua opinião, quais são as COMPETÊNCIAS que um profissional da área contábil deve ter para 

atuação? Na sua opinião, o(s) professor (es) trabalha (m) com o desenvolvimento delas? 

B4B-4 

Quais os desafios profissionais que você acredita que irá enfrentar após a formação? Como pretende 

superar esses desafios? 

B4B-7 

Pretende atuar em qual área após a formação? B4B-8 
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APÊNDICE B – Questões sociodemográficas para entrevista 

 

A) Qual a sua idade? 

B) Em que cidade mora? 

C) Em que bairro mora? 

D) Você mora com quem? 

E) Você tem irmãos? Qual a idade deles? Qual a profissão deles? E a escolaridade deles? 

F) É casado(a)? Qual a idade do seu esposo(a)? Qual a profissão dele(a)? E a 

escolaridade dele(a)? 

G) Qual a sua atuação profissional? Há quanto tempo? 

H) Está satisfeito com seu aprendizado no curso até o momento? Por quê? (Exclusivo 

para discentes) 

I) A renda mensal familiar (média) enquadra-se em qual parâmetro?  

1 1 a 3 salários mínimos De R$954,00 a R$2.862,00 

2 3 a 5 salários mínimos De R$2.862,01 a R$4.770,00 

3 5 a 7 salários mínimos De R$4.770,01 a R$6.678,00 

4 7 a 10 salários mínimos  De R$6.678,01 a R$9.540,00 

5 10 a 20 salários mínimos De R$9.540,01 a R$19.080,00 

6 Mais de 20 salários mínimos  Acima de 19.080,01 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre esclarecido 

 

Prezado (a) Participante, 

 

As informações a seguir são dadas para que você decida se deseja participar do presente 

estudo que é realizado pela mestranda Fatima Eduarda Schmitk Colle e orientado pelo 

Professor Dr. Sidnei Celerino da Silva. Você deve saber que está livre para decidir não 

participar ou para se retirar a qualquer momento desta pesquisa. O propósito deste estudo é 

compreender como se constitui o processo de avaliação continuada dos professores de 

Ciências Contábeis à luz do que propõem os estudos de Pierre Bourdieu. O procedimento será 

um estudo de caso instrumental. Neste estágio da pesquisa, em que você se encontra, a 

interpretação se dará a partir do significado que os participantes da pesquisa atribuem ao 

fenômeno estudado, com vistas a transformar a realidade vigente. Os indivíduos envolvidos 

nesta primeira fase de coleta são os acadêmicos e professores da universidade. Não hesite em 

fazer qualquer pergunta sobre o estudo, seja antes de participar ou durante o tempo que estiver 

participando. Ficarei feliz em compartilhar os achados com você depois da conclusão da 

pesquisa. No entanto, o seu nome não será associado aos achados da pesquisa em nenhum 

aspecto e somente os pesquisadores conhecerão sua identidade como participante. Não 

existem riscos conhecidos e/ou desconfortos associados a este estudo. Os benefícios 

esperados associados à sua participação são as informações sobre a sua trajetória de vida e sua 

rotina na universidade, que subsidiarão o processo de avaliação para a formação continuada 

dos docentes da universidade. Se submetido para publicação, a autoria indicará a participação 

dos acadêmicos e professores de Ciências Contábeis desta universidade.  

Por favor, assine o consentimento com o amplo conhecimento da natureza e propósito 

dos procedimentos, informando seu contato (e-mail e telefone) para compartilhamento dos 

resultados da pesquisa. 

Cascavel-Pr, ____ de ____________ de 2018. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

Telefone para contato:                                               E-mail para contato: 
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APÊNDICE D – Instrumento de Avaliação do docente pelo discente utilizado pela CPA do 

curso de Ciências Contábeis 

 

UNIVERSIDADE PARTENON 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Comissão Permanente de Autoavaliação/Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
 

1 IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Informe o seu número de RA: Xxxxxxxxxxxxxx 

1.4 Nome do professor da disciplina: Xxxxxxxxxxxxxx 

Disciplina: Xxxxxxxxxxxxxx 

1.3 Ano em que cursou a 

disciplina: __________ 

Semestre: (  )1º  (  )2º  

Identificação da disciplina na Estrutura 

Curricular: ( 1º)  ( 2º)  ( 3º)  ( 4º)  ( 5º) Série 

1.2 Regime de oferta da 

disciplina:  

(  ) anual (   ) semestral 

Obs.: Atenção ao informar o número de RA, pois será a base para elaboração do certificado. Garantimos o 

sigilo do respondente. 

 

1. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA E DOCENTE 

2 AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS GERAIS DA DISCIPLINA 

Em relação a cada item, atribua nota de zero a dez, conforme a qualidade percebida na 

estrutura e operacionalização dos aspectos gerais da disciplina. 
ITEM NOTA 

2.1  Planejamento da disciplina   

2.2 Metodologia utilizada nas aulas ministradas  

2.3 Organização do material de apoio  

2.4 Qualidade do material de apoio oferecido  

2.5 Organização das atividades de aprendizagem (exercícios, casos e outros)  

2.6 Nível de profundidade dos assuntos e atividades de aprendizagem  

2.7 Assiduidade e cumprimento das normas da instituição (horários e outras)  

2.8 Manutenção atualizada das frequências e notas no Academus  

2.9 Utilização da plataforma moodle no apoio à disciplina  

2.10 Formas de avaliação da aprendizagem executadas  

2.11  Avaliação geral da disciplina  

Obs.: Se necessário, use a barra de rolagem que está abaixo para visualização da escala. 

 

3 AVALIAÇÃO DA CONDUTA E PRÁTICA PEDAGÓGICA DO DOCENTE 

Quanto à conduta e prática pedagógica do docente, avalie cada item e atribua nota de 

zero a dez, conforme a pertinência. 
ITEM NOTA 

3.1 preparação e organização para as aulas  

3.2 preocupação com a atualidade dos temas ensinados  

3.3 profundidade dos assuntos e atividades de aprendizagem  

3.4 variação das estratégias de ensino (aula expositiva, estudo de casos, seminários, debates etc.)  

3.5 uso regular de problemas realistas e que mobilizam recursos cognitivos em níveis distintos 

(compreensão, análise, síntese, avaliação do conhecimento) 

 

3.6 interdisciplinaridade com os conteúdos dos diversos períodos  

3.7 contextualização da teoria com a prática e com o cenário local  

3.8 estímulo ao desenvolvimento de pesquisas  

3.9 coerência nas atitudes e cumprimento das regras  

3.10 adequação da avaliação ao conteúdo trabalhado   

3.11  feedback apropriado das atividades avaliativas  

3.12 dedicação ao ensino  

3.13 entusiasmo com o ensino e a aprendizagem  

3.14 interesse pelos alunos  

3.15 existência de uma atmosfera de respeito mútuo entre professor/aluno  
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3.16  capacidade para desafiar os alunos a darem o melhor de si  

3.17 convite/abertura aos estudantes a expor suas dúvidas, raciocínios, a tomar consciência da 

maneira de aprender 

 

3.18  por mais especialista que seja,  indique em que nível, o docente demonstra-se responsável 

pela formação global dos estudantes 

 

  

4 AVALIAÇÃO DO APROVEITAMENTO/DESENVOLVIMENTO NA DISCIPLINA 

Em relação ao seu aproveitamento/desenvolvimento na disciplina, avalie cada item e 

atribua nota de zero a dez. 
ITEM NOTA 

4.1  Nível de conhecimentos anteriores para acompanhamento das aulas.  

4.2 Nível de comprometimento com a disciplina  

4.3 Nível de leitura dos materiais de apoio antecipadamente  

4.4 Nível de dedicação nas atividades em sala  

4.5 Interesse pela disciplina na aula inicial  

4.6  Interesse pela disciplina ao longo das aulas até o final  

4.7 Contribuição da disciplina para a sua formação profissional   

4.8 Contribuição da disciplina para a sua formação pessoal  

4.9 Contribuição para o desenvolvimento da capacidade crítica e autocrítica  

 

5 EVIDÊNCIAS ADICIONAIS SOBRE O DOCENTE, TURMA, DISCIPLINA E 

PROCESSO EDUCACIONAL 

5.1 Saliente uma prática pedagógica (trabalho, estratégia de ensino, forma de avaliação) do 

docente que foi significativa na sua aprendizagem. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.2 Deixe algumas sugestões de melhoria do perfil da turma avaliada. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.3 Deixe sugestões quanto à utilização de tecnologias, notebooks, celulares etc., no processo 

de aprendizagem da turma avaliada. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.4 Acrescente outras informações que julgar pertinente no aprimoramento da disciplina. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5.5 Deixe solicitações/sugestões a Comissão Permanente de Autoavaliação quanto à formação 
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continuada dos docentes para atuação mais efetiva no contexto educacional contemporâneo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA CONTRIBUIÇÃO 

Comissão Permanente de Autoavaliação 
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APÊNDICE E – Instrumento de autoavaliação do docente utilizado pelo curso de Ciências 

Contábeis 

 

UNIVERSIDADE PARTENON 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Comissão Permanente de Autoavaliação/Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
 

1 Identificação: 
1.1 Nome do 

professor: 

Xxxxxxxxxxxxxx 

1.2 Disciplina 

autoavaliada: 

Xxxxxxxxxxxxxx 

1.3 Ano em que foi 

ofertada: _____________ 

Semestre: (  )1º  (  )2º  

Identificação da disciplina na Estrutura 

Curricular: ( 1º)  ( 2º)  ( 3º)  ( 4º)  ( 5º) Série 

1.4 Regime de oferta da 

disciplina:  

(  ) anual (   ) semestral 

 

2. INSTRUMENTO DE AUTOAVALIAÇÃO DOCENTE 

2 Em relação a cada item, atribua nota de zero a dez, conforme a qualidade percebida 

na estrutura e operacionalização dos aspectos gerais da disciplina. 

 
ITEM NOTA 

2.1  Planejamento da disciplina   

2.2 Metodologia utilizada nas aulas ministradas  

2.3 Organização do material de apoio  

2.4 Qualidade do material de apoio oferecido  

2.5 Organização das atividades de aprendizagem (exercícios, casos e outros)  

2.6 Nível de profundidade dos assuntos e atividades de aprendizagem  

2.7 Assiduidade e cumprimento das normas da instituição (horários e outras)  

2.8 Manutenção atualizada das frequências e notas no Academus  

2.9 Utilização da plataforma moodle no apoio à disciplina  

2.10 Formas de avaliação da aprendizagem executadas  

2.11  Avaliação geral da disciplina  

Obs.:Se necessário, acesse abaixo a barra de rolagem para visualização das escalas. 

3 Autoavalie a sua conduta e prática pedagógica e atribua nota de zero a dez. 
ITEM NOTA 

3.1 preparação e organização para as aulas  

3.2 preocupação com a atualidade dos temas ensinados  

3.3 profundidade dos assuntos e atividades de aprendizagem  

3.4 variação das estratégias de ensino (aula expositiva, estudo de casos, seminários, debates, etc.)  

3.5 uso regular de problemas realistas e que mobilizam diversos recursos que geram conhecimento 

(compreensão, análise, síntese, avaliação) 

 

3.6 interdisciplinaridade com os conteúdos dos diversos períodos  

3.7 contextualização da teoria com a prática e com o cenário local  

3.8 estímulo ao desenvolvimento de pesquisas  

3.9 coerência nas atitudes e cumprimento das regras  

3.10 adequação da avaliação ao conteúdo trabalhado   

3.11  feedback apropriado das atividades avaliativas  

3.12 dedicação ao ensino  

3.13 entusiasmo com o ensino e a aprendizagem  

3.14 interesse pelos alunos  

3.15 existência de uma atmosfera de respeito mútuo entre professor/aluno  

3.16  capacidade para desafiar os alunos a darem o melhor de si  

3.17 convida os estudantes a expor suas dúvidas, raciocínios, a tomar consciência da maneira de 

aprender 

 

3.18  por mais especialista que seja,  indique o nível de responsabilidade pela formação global dos  
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estudantes 

4 Em relação ao aproveitamento da turma na disciplina, avalie cada item e atribua nota 

de zero a dez. 
ITEM NOTA 

4.1  Nível de conhecimentos anteriores dos acadêmicos para acompanhamento das aulas.  

4.2 Nível de comprometimento da turma com a disciplina  

4.3 Nível de leitura dos materiais de apoio antecipadamente  

4.4 Nível de dedicação nas atividades em sala  

4.5 Interesse da turma pela disciplina na aula inicial  

4.6  Interesse da turma pela disciplina ao longo das aulas até o final  

4.7 Contribuição da disciplina para a formação profissional do acadêmico  

4.8 Contribuição da disciplina para a formação pessoal do acadêmico  

4.9 Contribuição para o desenvolvimento da capacidade crítica e autocrítica do acadêmico  

 

5 Evidências Adicionais sobre o Docente, Turma, Disciplina e Processo Educacional 

5.1 Se possível, saliente uma prática pedagógica (trabalho, estratégia de ensino, forma de 

avaliação) que você acredita ter estimulado de forma significativa a aprendizagem dos 

acadêmicos. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.2 Deixe algumas sugestões de melhoria do perfil da turma avaliada. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.3 Deixe sugestões quanto à utilização de tecnologias, notebooks, celulares etc., no processo 

de aprendizagem da turma avaliada. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5.4 Acrescente outras informações que julgar pertinente no aprimoramento da disciplina. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5.5 Deixe solicitações/sugestões a Comissão Permanente de Autoavaliação quanto à formação 

continuada dos docentes para atuação mais efetiva no contexto educacional contemporâneo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – Questionário Socioeducacional 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOEDUCACIONAL 

                             

1. Dados pessoais                 
 

                   
Data de Nascimento:  /       /        Ano de Ingresso no Curso:     

Sexo: (    ) masculino (    ) feminino            

Estado Civil:  (    ) casado (    ) solteiro (    ) outro        

Cidade que Reside:   

Bairro que reside:    
     

               

1.1 Onde você nasceu? 

a (    ) Paraná  

b (    ) Santa Catarina  

c (    ) Rio Grande do Sul  

d (    ) São Paulo  

e (    ) Mato Grosso do Sul  

f (    ) Outro Estado 

g (    ) Paraguai  

h (    ) Argentina  

i (    ) Outro país 
 

                   

1.2 Cor/Raça 

a (    ) Branca 

b (    ) Preta 

c (    ) Parda 

d (    ) Amarela  

e (    ) Indígena  

f (    ) Não declarada 

                    

2. Família                  
 

                   

2.1 Relacione os familiares que residem com você da seguinte forma: Vínculo, idade, escolaridade e 

profissão (exemplo: irmão, 30 anos, nível superior, administrador) 

vinculo idade escolaridade profissão 

  - anos   - 

  - anos   - 

  - anos   - 

  - anos   - 

  - anos   - 

  - anos   - 

  - anos   - 
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2.2 Qual o nível de instrução do seu pai? 

a (    ) Sem Escolaridade  

b (    ) Nível fundamental incompleto (1º Grau)  

c (    ) Nível fundamental completo (1º Grau)  

d (    ) Nível médio incompleto (2º Grau)  

e (    ) Nível médio completo (2º Grau)  

f (    ) Nível superior incompleto  

g (    ) Nível superior completo  

h (    ) Nível de pós-graduação 
 

                   
Qual a idade do seu pai?    anos 

Qual a profissão do seu pai?   
 

                   

2.3 Qual o nível de instrução da sua mãe? 

a (    ) Sem Escolaridade  

b (    ) Nível fundamental incompleto (1º Grau)  

c (    ) Nível fundamental completo (1º Grau)  

d (    ) Nível médio incompleto (2º Grau)  

e (    ) Nível médio completo (2º Grau)  

f (    ) Nível superior incompleto  

g (    ) Nível superior completo  

h (    ) Nível de pós-graduação 
 

                   
Qual a idade da sua mãe?    anos 

Qual a profissão da sua mãe?   
       

             
3. Renda e moradia    

             
 

                   

3.1 A renda total mensal de sua família se situa na faixa:  

a (    ) menos de 01 salário mínimo (R$ 937,00)  

b (    ) de 01 a 02 salários mínimos (R$ 937,01 a R$ 1876,00) 

c (    ) 03 a 04 Salários Mínimos (R$ 1.876,01 a R$ 3.748,00,00)  

d (    ) 05 a 10 Salários Mínimos (R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00)  

e (    ) de 11 a 15 salários mínimos (R$ 9.370,01 a R$ 14.055,00)  

f (    ) de 16 a 20 salários mínimos (R$ 14.055,01 a R$ 18.740,00) 

g (    ) mais de 20 salários mínimos 
 

                   

3.2 Em relação à moradia:  

a (    ) Tem casa própria quitada  

b (    ) Tem casa própria financiada 

c (    ) Mora com os pais  

d (    ) Mora em república ou com amigos  

e (    ) Mora com parentes  

f (    ) Mora sozinho e paga aluguel 
 

                   
                    



509 

 

 

3.3 Qual a sua participação na vida econômica da família? 

a (    ) Trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas  

b (    ) 
Trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento, não recebendo ajuda financeira  

c (    ) Trabalho, sou responsável pelo meu próprio sustento, e contribuo parcialmente para o sustento da 

família ou de outras pessoas  

d (    ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família  

e (    ) 
Não trabalho e meus gastos são financiados pela minha família ou por outras pessoas  

f (    ) Estou desempregado e responsável pelo meu próprio sustento 
  

                  
4. Profissão                  
 

                   

4.1 Em que setor de atividade você trabalha atualmente?  

a (    ) Na agropecuária  

b (    ) Na indústria  

c (    ) No comércio  

d (    ) Na prestação de serviços  

e (    ) Representante comercial autônomo  

f (    ) No magistério  

g (    ) Não trabalho atualmente 
 

                   
Qual função você exerce?    

Começou a trabalhar com que idade?    anos 

Por que começou as atividades profissionais nesta idade?  

  

  

  

 
                   

5. Trajetória Escolar                 
 

                   
5.1 Como fez seus estudos de nível fundamental (1º grau)?  

a (    ) Todos os anos em escola pública  

b (    ) Todos os anos em escola particular  

c (    ) Todos os anos em escola comunitária  

d (    ) Maior parte em escola pública  

e (    ) Maior parte em escola particular  

f (    ) Maior parte em escola comunitária 
 

                   

5.2 Como fez seus estudos de ensino médio ou equivalente (2º grau)? 

a (    ) Todos os anos em escola pública  

b (    ) Todos os anos em escola particular  

c (    ) Todos os anos em escola comunitária  

d (    ) Maior parte em escola pública  

e (    ) Maior parte em escola particular  

f (    ) Maior parte em escola comunitária 
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5.3 Em que modalidade de ensino você concluiu o ensino médio ou equivalente (2º grau)? 

a (    ) Ensino médio regular  

b (    ) Ensino médio supletivo presencial  

c (    ) Ensino médio supletivo não presencial 
 

                   

5.4 Qual foi seu curso de nível médio (2º grau)? 

a (    ) Educação Geral (Propedêutico, Clássico ...)  

b (    ) Magistério  

c (    ) Técnico (contabilidade, administração, enfermagem, agrícola ou outro)  

d (    ) Auxiliar (contabilidade, enfermagem ...)  

e (    ) Básico (qualquer curso)  
 

                   

5.5 Em que turno você cursou o ensino médio (2º grau)? 

a (    ) Todo diurno  

b (    ) Todo noturno  

c (    ) Maior parte diurno  

d (    ) Maior parte noturno  

e (    ) Outro  
 

                   

5.6 Você já iniciou anteriormente algum curso superior na Universidade Partenon ou em outra instituição 

de ensino superior? 

a (    ) Sim, mas não concluí  

b (    ) Sim, estou cursando  

c (    ) Sim, e já concluí. Especifique:                       

d (    ) Não, não iniciei 
 

                   
6. Trajetória do Vestibular                
 

                   

6.1 Você frequentou cursinho preparatório para o vestibular? 

a (    ) Sim, por menos de um semestre  

b (    ) Sim, por um semestre  

c (    ) Sim, por um ano  

d (    ) Sim, por mais de um ano  

e (    ) Não frequentei 
 

                   
 

                   

6.2 Qual o principal motivo que o(a) levou a prestar vestibular na Universidade Partenon? Trajetória do 

vestibular 

a (    ) 
É uma universidade pública, e atende às condições socioeconômicas da família e minhas  

b (    ) Resido e trabalho nesta região e não tenho como me deslocar para outros centros 

c (    ) A Unioeste possui o curso que eu desejo cursar  

d (    ) O curso pretendido por mim é de reconhecida qualidade  

e (    ) Oferece o curso noturno pretendido, possibilitando-me trabalhar de dia  
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f (    ) A Unioeste oferece um bom número de cursos, permitindo uma escolha  

g (    ) O curso pretendido é pouco procurado, o que torna fácil a classificação  

h (    ) Outros motivos. Especifique:                       
 

                   

Quantas vezes prestou vestibular até ingressar no Curso de Ciências Contábeis?  

  

                    

6.3 O curso de Ciências Contábeis era sua primeira opção?  

a (    ) sim 

b (    ) não 

Qual era a sua primeira opção?    

O que te fez ingressar no Curso de Ciências Contábeis?  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


