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RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo principal analisar a percepção sobre ética geral e profissional por 

estudantes de graduação de ciências contábeis de uma instituição pública de ensino. A 

metodologia de pesquisa utilizada caracteriza-se como descritiva e quantitativa. A coleta de 

dados se deu por meio da aplicação de questionário fechado adaptado dos estudos de oliveira 

etal. (2015). A amostra foi representada por 221 alunos cursando do 1º ao 8º semestre de 2018, o 

equivalente a 52% da amostra total. Os dados foram validados e tabulados com o auxílio de 

planilhas eletrônicas, onde buscou-se explorar o entendimento dos alunos para cada uma das 

questões propostas. A partir dos resultados, concluiu-se que os alunos têm consciência da 

relevância da ética para a profissão, assim como também em relação aos reflexos positivos que a 

adoção de um comportamento ético trás para sua imagem e valorização profissional. Acerca do 

Código de Ética Profissional do Contador (CEPC), evidenciou-se a necessidade de intensificar o 

seu uso em sala de aula. Enquanto ainda estudantes, com base nas respostas do questionário, 

percebe-se que uma significativa parte dos alunos apresentam ou tendem a apresentar um desvio 

de conduta, no que diz respeito a utilização de “colas” em avaliações. 

 

Palavras-chave: Ética. Estudantes. Ciências Contábeis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Em um mundo globalizado e com negócios entre empresas cada vez mais complexos e 

diversificados, a contabilidade vem ganhando mais destaque, uma vez que habilita profissionais 

para auxiliarem os gestores na tomada de decisões. O profissional contábil exerce importante 

papel na sociedade, pois tem como missão evidenciar o patrimônio da entidade, apresentando-o 

por meio de demonstrativos contábeis, que contribuem para que a administração possa analisar e 

interpretar a situação econômico-financeira do ente e assim tomar decisões.  

 Contudo, diante dessa importância tem-se, em contrapartida, expostas na mídia, diversas 

notícias sobre fraudes, corrupção, alterações de demonstrativos, manipulação de dados, entre 

outros, e o senso comum sugere que muitos desses escândalos no “mundo dos negócios” 

acontecem com conhecimento e consentimento do contador, considerando que no desempenho de 

sua função, o profissional contábil tem acesso a muitas informações sobre a organização, além de 

também as produzir através dos demonstrativos que elabora. 

 Diante desse contexto, a importância da ética para o exercício profissional vem se 

destacando e ganhando mais espaço no campo de pesquisas acadêmicas, considerada a relevância 

desse tema e sua aplicação na vida profissional e pessoal de cada indivíduo. Tendo em vista que o 

exercício da ética é considerado um impeditivo para a prática de atitudes ilícitas. 

 É de grande importância que o estudante adote uma consciência ética desde a graduação 

para um futuro bom desempenho de sua profissão. Lopes de Sá (2012, p. 210) afirma que o 

profissional que executa suas ações pautadas nos princípios éticos apresentará resistência quanto 

ao exercício de atos considerados ilícitos, ainda que esteja em um ambiente favorável a essa 

situação. 

Nesse sentido, pondera-se refletir sobre possíveis efeitos futuros provenientes de atos 

antiéticos praticados nas escolas/universidades, como por exemplo, a cola em provas. A prática 

de tal ação que para muitos pode ser considerada “inofensiva” pode, de repente, resultar em uma 

não indicação profissional, por exemplo.  

Mediante o discorrido, este estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: Qual a 

percepção dos alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense 

sobre a ética na profissão contábil e também no decorrer da vida acadêmica? 
O objetivo geral deste estudo fundamenta-se em analisar a percepção dos estudantes do 

curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense do Campus de Volta Redonda, 

enquanto ainda estudantes, sobre a importância da ética para o exercício profissional do 

contabilista, tendo como objetivos secundários fomentar a discussão sobre o tema, a fim de 

contribuir para que os futuros profissionais reflitam sobre o assunto e adotem uma postura ética 

no mercado de trabalho. 

A relevância deste estudo reside na ampliação de estudos já realizados nas áreas de 

Ciências Contábeis sobre o assunto, pois ao verificar a percepção dos alunos com relação a ética, 

tais informações podem servir de apoio aos coordenadores/professores do curso de Ciências 

Contábeis para que possam identificar as deficiências existentes quanto ao assunto e proporcionar 

novos direcionamentos quanto ao ensino desta disciplina.  

O artigo está estruturado da seguinte forma: na introdução descreve-se a contextualização, a 

justificativa e o objetivo da pesquisa. Na seção 2 é apresentada a revisão da literatura, a respeito 

do referencial teórico utilizado. As seções 3 e 4 destinam-se à pesquisa;metodologia e análise dos 

resultados, respectivamente. Por último, na seção 5, são feitas as considerações finais deste 

estudo, seguidas pelas referências. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O estudo da ética teve origem na Grécia Antiga, tendo como precursor Aristóteles. Assim, a 

palavra ética vem do grego “ethos” e significa caráter, índole. Aristóteles defendia que a ética 

estava pautada na procura de realizar uma ação da melhor forma possível de modo que trouxesse 

benefícios a maior quantidade de pessoas. Em suas obras, predominava o senso de justiça e o 

bem da coletividade quando da adoção de posturas éticas. 

Mais tarde, outros autores conferiram outras definições para a ética, no entanto todas 

apontam para o mesmo caminho, ética é o ramo da filosofia que trata da conduta humana. 

(LISBOA, 1997; VAZQUEZ, 2003; FERREIRA, 2001; AULETE, 2004; SÁ, 2012). 

Resumidamente, a ética pode ser definida como o ramo da filosofia que trata do que é 

moralmente correto, bom ou mau, certo ou errado. (LISBOA, 2010).  

Frequentemente, os termos ética e moral são confundidos, no entanto possuem significados 

diferentes, embora estejam interligados. A palavra moral origina-se do latim “mos” ou “mores”, 

cujo significado é costume ou costumes e pode ser definida como o conjunto de valores que 

orientam o comportamento do indivíduo. Enquanto a ética estuda o comportamento do indivíduo 

frente a valores, a moral corresponde aos valores estabelecidos que constituem a base para o 

exercício da ética. 

Em suma, pode-se afirmar que a ética está apoiada no propósito da ação humana, nos 

objetivos dessa ação, se ao realizar determinada ação um indivíduo visa o bem comum, ele está 

tendo uma postura ética. O papel da ética é lidar com os valores, e a partir de sua reflexão decidir 

qual a melhor ação a ser realizada. 

Acerca do emprego da ética na esfera profissional, estapode ser entendida como o conjunto 

de regras e princípios que norteiam o comportamento dos profissionais com o público em geral. 

No campo do trabalho, o termo profissional denota aquele indivíduo que dispõe de 

competência para atuar em determinada área e que desempenha com zelo sua profissão. 

Entretanto, este conceito pode estar limitado somente para as questões técnicas de uma profissão. 

Contudo, nos dias atuais, esse conceito vem sendo ampliado para as questões éticas, além das 

técnicas. Isso significa que o mercado de trabalho está valorizando cada vez mais indivíduos que 

além de realizarem bem tecnicamente determinada atividade, a realizem com ética. 

Essa inclinação, não diferentemente, se estende a área contábil. A adoção de uma postura 

ética não é apenas vista como um diferencial por quem almeja ser valorizado em sua área de 

atuação; ser ético passou a ser um requisito básico pelo mercado. 

Segundo Lisboa (1997), para que o contador obtenha sucesso profissional é fundamental 

sua adesão aos princípios éticos quando da execução de suas ações. 

Ainda sobre a importância da ética para o exercício profissional, o autor afirma que: 

 
Não há sociedade que progrida com firmeza por muito tempo, que se mantenha 

politicamente consistente, que ofereça bem estar social a seus membros, nem profissão 

que se imponha pelo produto de seu trabalho que se faça reconhecer por seus próprios 

méritos, sem que a Ética a servir de cimento a fortalecer sua estrutura, de amarras a 

suportar as tempestades, de alicerce a suportar o crescimento e de raízes e seiva para 

garantir a sobrevivência dessa sociedade ou dessa profissão. Sem ética a sociedade não 

se estrutura de forma permanente; e uma profissão também não. (LISBOA 1997, p. 

11). 
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Fica evidente que é impossível que o profissional se mantenha ativo em sua área de atuação 

apenas pelo seu conhecimento técnico, adicionalmente a isso seu comportamento deverá estar em 

estrita observância aos preceitos éticos. 

Vale destacar ainda que, assim como a sociedade, a contabilidade também evoluiu, com 

isso o contador deixou de ser o profissional responsável apenas pelo registro de fatos 

administrativos, pela escrituração de livros e geração de guias de pagamentos, para participar 

ativamente do processo decisório das organizações. (VIEIRA, 2003).  

O resultado do trabalho do contador é imprescindível para que os stakeholders possam 

decidir sobre o futuro da entidade. O papel deste profissional consiste em gerar informações aos 

diversos usuários sobre o patrimônio da entidade, além de proteger sua riqueza. (CORRÊA; 

FERREIRA; SHINZAKI, 2005).Para tanto, recomenda-se que este trabalho seja elaborado dentro 

dos parâmetros éticos exigidos. Caso contrário, a fidedignidade das informações contábeis estará 

comprometida. 

A respeito da ética profissional, vale ainda destacar que, cada profissão possui as suas 

especificidades, ou seja, possuem variações de condutas éticas diretamente ligadas com o tipo de 

atividade exercida. Assim, com o intuito de regulamentar os comportamentos esperados das 

diferentes categorias profissionais, foram criados os códigos de ética profissional.  

De acordo com Sá (2012, p.127), “cada conjunto de profissionais deve seguir uma ordem 

que permita a evolução harmônica do trabalho de todos, a partir da conduta de cada um, através 

de uma tutela no trabalho que conduza a regulação do individualismo perante o coletivo.” 

Ainda segundo o autor, é inerente a cada sociedade ou grupo de pessoas que partilham de 

um mesmo propósito, a existência de um Código de Ética, ainda que esteja subtendido. Sugere-se 

que cada profissão possua o seu próprio código de ética, cujo propósito será sempre fixar a 

maneira do indivíduo conduzir o exercício profissional. (SÁ, 2012). 

 No caso do Contador, Lisboa (1997, p. 61) diz que "o objetivo do código de ética é habilitar 

esse profissional a adotar uma atitude pessoal, de acordo com os princípios éticos conhecidos e 

aceitos pela sociedade". 

 O Código de Ética Profissional do Contador (CEPC) vigente, foi instituído pela Resolução 

CFC nº 803/1996, nele estão dispostas as instruções acerca dos princípios que regem a conduta 

do profissional contábil, bem como os deveres e as proibições, além da fixação do valor dos 

serviços profissionais e os deveres em relação aos colegas e à classe e, por fim, as penalidades no 

caso de infração. 

 Assim, conclui-se que este documento encarrega-se principalmente de direcionar a postura 

ética do profissional de contabilidade, que deverá sempre estar atento as disposições éticas 

durante sua atuação profissional (LIMA et al., 2014). 

 Sobre o Código de Ética do Contador cabe ressaltar que este documento está passando por 

mudanças que devem ser concluídas ainda no ano de 2018. O conteúdo do novo CEPC revoga a 

Resolução CFC nº 803/1996 e suas alterações transformando-o na Norma Brasileira de 

Contabilidade Profissional Geral (NBC PG) 01. (CFC, 2017). Entre as alterações propostas estão 

a adequação da Norma aos padrões internacionais de ética da profissão e a extensão de sua 

aplicação aos técnicos de contabilidade. 

 Comprovada a importância da ética para os profissionais contábeis, a Universidade 

desempenha um papel essencial na propagação dos princípios inerentes a esse tema. Nesse 

contexto, infere-se que o papel das instituições de ensino vai além da formação técnica para o 

mercado de trabalho; a aceitação da universidade como instituição social no que concerne o 

desenvolvimento de profissionais revela-se um fato inegável. (CORRÊA; FERREIRA; 
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SHINZAKI, 2005). 

 Nesse contexto, “a educação para os futuros contadores deveria produzir profissionais que 

conhecimentos, enquanto que o aluno deverá assumir seu papel de agente ativo na busca por 

conhecimento, a fim de garantir a continuidade do processo de aprendizagem. 

 

 

2.1 Estudos anteriores realizados na área de Ciências Contábeis sobre o tema 

 

Ao longo dos anos, tem-se observado um maior interesse da área acadêmica quanto ao tema 

ética aplicado à contabilidade. A partir de consultas realizadas em meios eletrônicos foram 

encontrados alguns estudos acerca deste tema, cuja síntese encontra-se disposta no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 1 – Resumo dos estudos realizados a priori 

Autores Objetivo Resultados 

Trentin, Domingues e 

Castro (2008) 

Analisar a percepção geral dos estudantes 

sobre ética profissional, a relação entre a 

ética profissional do Contabilista e o 

entendimento dos princípios, postulados e 

convenções contábeis. 

 

 

Verificou-se que os estudantes de Ciências 

Contábeis reconhecem a responsabilidade 

social, moral e ética desta profissão, 

afirmando assim o compromisso de exercê-

la em consonância com o estabelecido no 

CEPC. 

 

Antonovzet al. (2010) Verificar a percepção de contadores a 

partir de evidências de profissionais e 

alunos de contabilidade sob a ótica de 

gênero.  

Inferiu-se que as mulheres apresentam 

menor aceitabilidade relacionada a atitudes 

antiéticas. 

Nascimento et al. 

(2010) Evidenciar a percepção dos alunos 

cursando o último ano da graduação de 

Ciências Contábeis sobre ética tomando 

por base a perspectiva prevista nos 

princípios postulados no CEPC. 

 

 

Apontou-se que a maioria dos alunos 

aprova os padrões éticos da profissão 

contábil. Outro fator relevante, é que um 

número significativo de alunos não leram 

ou desconhecem o CEPC, embora 

apresentem certo entendimento em relação 

a este assunto. 

Freitas, Diehl e 

Macagnam (2011) 

Investigar a percepção sobre ética com os 

futuros profissionais em formação sob a 

visão da ética kantiana. 

 

Observou-se lacunas quanto a formação 

acadêmica dos alunos relacionadas ao não 

conhecimento do CEPC e a conceituação de 

ética. 
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Campos e Lima (2013) Analisar a percepção dos acadêmicos de 

Ciências Contábeis sobre a contribuição 

da disciplina "Ética e Legislação 

Profissional para o desenvolvimento 

profissional. 

 

 

Inferiu-se que a disciplina “Ética e 

Legislação Profissional” está associada ao 

CEPC. Adicionalmente, os estudantes 

concordam sobre a importância desta 

disciplina durante a graduação para sua 

formação profissional. 

Lima et al. (2014) Compreender a percepção dos futuros 

profissionais de Contabilidade quanto ao 

emprego da ética na profissão contábil e a 

forma de ensino desta disciplina durante a 

graduação. 

Evidenciou-se que o ensino constitui um 

importante instrumento para a formação 

ética dos estudantes, devendo ser 

aprimorado constantemente. Além disso, 

apesar dos alunos concordarem sobre a 

importância da ética para o exercício 

profissional, estes encontram dificuldades 

quanto a aplicação dos princípios do CEPC. 

Oliveira et al. (2015) Verificar a percepção dos alunos a 

respeito do tema/disciplina ética na 

contabilidade. 

 Percebeu-se a preocupação da IE quanto a 

formação ética de seus alunos, assim como 

o conhecimento destes sobre os conceitos 

de ética 

Oliveira et al. (2016) Demonstrar a percepção dos estudantes do 

curso de Ciências Contábeis acerca do 

tema/disciplina ética por meio da 

replicação do questionário utilizado no 

estudo Oliveira et al. (2015). 

 

 

 

Revelou-se que a grande maioria dos 

estudantes reconhece que a adoção de uma 

postura ética pode influenciar 

positivamente na imagem do profissional 

contábil. Além de considerarem o ensino 

desta disciplina de suma importância para 

este curso. 

Fiel, Diehl e Schuck 

(2017) 

Verificar a percepção dos alunos sobre a 

ética profissional, verificando se os fatores 

individuais influenciam a postura ética. 

 

 Observou-se que os fatores individuais 

analisados e a educação ética influenciam 

de forma significativa nas condutas éticas 

dos alunos. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Este estudo se difere dos demais por se propor a avaliar também a percepção dos futuros 

profissionais relacionada a possíveis desvios de conduta enquanto estudantes.  

 

3. METODOLOGIA 

 

 Para o desenvolvimento deste estudo, quanto aos objetivos foiutilizado o método descritivo, 

segundo Gil (2002) e Vergara (2003), as pesquisas descritivas visam descrever características de 

determinada população ou fenômeno. Logo, esse estudo buscou evidenciar as características dos 

estudantes com relação à percepção destes com a ética. 

 Quanto à abordagem, a pesquisa caracteriza-se como quantitativa, para Martins e Theóphilo 

(2007), esta tipologia de estudo destina-se a organizar, sintetizar, caracterizar e traduzir as 
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informações utilizando-se de métodos estatísticos. 

 A Universidade Federal Fluminense (UFF) – Campus Aterrado localiza-se na cidade de 

Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. Este campus abriga o Instituto de Ciências 

Humanas e Sociais – ICHS, onde são ofertados os seguintes cursos de graduação: Administração, 

Administração Pública, Ciências Contábeis, Direito e Psicologia. 

 O curso de Ciências Contábeis da UFF no Pólo de Volta Redonda foi criado pela Resolução 

nº 235/09 em 22 de julho de 2009 do Conselho de Ensino e Pesquisa. 

 Na página eletrônica do ICHS é ressaltado que o objetivo deste curso reside em propiciar 

aos seus estudantes condições de traçarem seu próprio desenvolvimento profissional, de forma 

que sejam contratados pelo mercado de trabalho existente na região. 

  A coleta de dados foiobtida através da aplicação de questionário fechado, a fim de atender 

ao objetivo de pesquisa, ou seja, analisar as percepções dos estudantes sobre o tema ética no 

exercício da profissão como também durante a vida acadêmica. Para Gil (2002) o 

questionáriorepresenta uma técnica de investigação constituída por perguntas escritas aos 

indivíduos, com o intuito de conhecer suas opiniões, interesses, expectativas, etc. 

 A amostra utilizada nesse estudo abrangeu os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis 

da Universidade Federal Fluminense do Campus de Volta de Redonda, cursando do 1º ao 8º 

semestre. A coleta foi realizada, presencialmente, no período compreendido entre os dias 08 e 22 

de maio de 2018, cujo questionário foi preenchido de maneira imediata pelo aluno quedesejou 

participar da pesquisa. No momento do preenchimento, os participantes não precisaram se 

identificar, o que preservou a confidencialidade das respostas. 

 Segundo a Coordenação do curso há 425 alunos inscritos e ativos no 1º semestre de 2018. 

Dessa forma, a amostra desse estudo totalizou 221 questionários respondidos, o que correspondeu 

a 52% da amostra total. 

 O questionário utilizado foi adaptado do estudo de Oliveira et al. (2015), e dividido em 2 

seções. Na 1ª seção buscou-se traçar o perfil socioprofissional dos alunos, já na 2ª seção ocupou-

se de analisar o entendimento dos alunos a respeito da ética nas esferas profissional e acadêmica.  

 Para o tratamento de dados foi realizada uma análise simples dos mesmos, através de 

planilhas no programa Microsoft Excel.  

 

 

4.  RESULTADOS 

 

 

Nesta seção são elucidados os resultados obtidos com a pesquisa. Primeiramente é 

apresentado o perfil dos participantes e posteriormente a análise da percepção dos alunos sobre o 

ensino da Ética, o emprego dos parâmetros éticos na Contabilidade, o comportamento do 

profissional contábil e por último a prática de condutas contrárias enquanto profissionais em 

formação. 

 

 

4.1  Perfil dos Participantes 

 

Para o levantamento do perfil dos participantes foram ordenadas 05 questões acerca da 

idade, gênero, semestre atual, se exerce atividade remunerada e se atua na área contábil. Os 

resultados desta análise estão dispostos no gráfico a diante. 
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Gráfico 1 – Perfil dos Participantes 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

A respeito da faixa etária dos alunos, a sua maioria apresenta até 25 anos de idade, o 

equivalente a 80,09% dos respondentes. Nos últimos anos, o Governo Federal vem implantando 

políticas de ações afirmativas com vistas a democratizar o acesso ao Ensino Superior. O Fies, o 

ProUni, o Reuni e o Sisu são algumas das medidas adotadas a fim de atingir esse objetivo, e que 

podem ser consideradas as responsáveis pelo ingresso mais cedo de jovens à Universidade. 

Verificou-se o domínio de alunos do gênero feminino, o equivalente a 61,54% da amostra 

pesquisada. Esse resultado vai ao encontro dos estudos de Trentin, Domingues e Castro (2008), 

Nascimento et al. (2010), Freitas, Diehl e Macagnam (2011), Lima et al. (2014), Oliveira et al. 

(2015) e Feil, Diehl e Schuck (2017). Ao longo dos anos, percebe-se o crescente interesse de 

mulheres neste curso. De acordo com o MEC, em 2016, as estudantes do sexo feminino inscritas 

nos cursos de Ciências Contábeis do país totalizavam 205.300, contra 150.125 de estudantes do 

gênero masculino. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, atualmente a participação das 

mulheres nesta classe representa 40%. Acredita-se, ainda, que esse número possa chegar a 50% 

em até 10 anos, segundo informação obtida no site do Conselho Federal de Contabilidade neste 

ano. O empoderamento feminino, a criação do projeto “Mulher Contabilista”, aliados a 

características como atenção, sensibilidade e competência podem ser apontadas como 

responsáveis por este fortalecimento da participação feminina na Contabilidade. 

Há um equilíbrio quanto ao semestre cursado atualmente pelos alunos, 49,32% estão 

cursando do 1º ao 4º semestre, enquanto 50,68% cursam do 5º ao 8º semestre/2018. 

A maioria dos participantes ainda não está inserida no mercado de trabalho, o equivalente a 

52,04%. Os alunos que exercem atividade remunerada perfazem o total de 47,96%, desse 

montante 45,28% já atuam na área contábil. A contabilidade é uma área muito dinâmica, o 

Contador pode atuar em diversos setores da organização, o que torna relativamente fácil o seu 

ingresso no mercado de trabalho. Devido à alta empregabilidade deste mercado, muitos alunos já 

conseguem atuar na área desde os semestres iniciais. 

1900ral 

1900ral 

1900ral 

1900ral 

1900ral 1900ral 1900ral 
1900ral 

1900ral 
1900ral 

ate 25 
anos 

acima de 
25 

Masculino Feminino 1º ao 4º 5º ao 8º Sim Não Sim Não 

Idade Gênero Semestre Atual Trabalha? Se sim, atua na área 
contábil? 
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Em linhas gerais, a amostra encontra-se assim distribuída, a maioria é do gênero 

feminino,sendo 136 mulheres e 85 homens, a maior parte possui até 25 anos, o semestre cursado 

está equilibrado, em relação à atividade profissional 106 trabalham e 115 não, e dos que já estão 

inseridos no mercado de trabalho, 48 atuam na área contábil. 

 

 

A segunda seção do questionário ocupou-se de apurar o nível de concordância dos alunos 

para as 12 questões apresentadas em relação ao assunto (vide apêndice). Os resultados destes 

questionamentos estão representados no gráfico a seguir: 

 

 
Gráfico 2 – Respostas dos Participantes (em número de alunos) 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 Para análise das respostasreferentes aos quesitos apresentados na 2ª seção do questionário, 

as questões foram distribuídas em grupos, de acordo com os desdobramentos dotema do presente 

trabalho.Assim, estruturou-seem 4 grupos, o primeiro deles analisou as questões 1, 2, 4 e 6, a 

respeito da percepção dos alunos sobre a disciplina (acadêmica) de ética; o segundo, as questões 

3 e 5, sobre a percepção dos alunos sobre a Ética Profissional; ao terceiro grupo coube a análise 

das questões 8, 9 e 10, referentes a percepção dos alunos sobre o comportamento ético do 

contador; e ao último grupo, as questões número 7, 11 e 12, em relação a percepção dos alunos 

sobre manter uma postura ética enquanto ainda estudantes. 

 

 

4.2 Percepção dos alunos sobre a disciplina de Ética 

 

 O primeiro grupo se propôs a analisar o entendimento dos alunos acerca da contribuição da 

disciplina de ética, os resultados obtidos encontram-se no quadro a diante. 
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Quadro 2 – Resultados Grupo 1 

 

Grupo 1 - Questões em Análise 
Respostas 

Sim Não 

1. Já cursou alguma disciplina que tratasse do conteúdo de ética?  

 
82,35% 17,65% 

2. Você considera a disciplina Ética Contábil importante para a matriz curricular do 

curso de Ciências Contábeis? 

 

95,02% 4,98% 

3. Você sabe conceituar ética? 

 
79,64% 20,36% 

6. Você acha que a disciplina de Ética Contábil contribui para que o aluno não aja com 

falta de ética no trabalho? 

 

80,09% 19,91% 

Elaborado pelas autoras 

 

 O primeiro questionamento foi disposto da seguinte forma: “Já cursou alguma disciplina 

que tratasse do conteúdo de ética?” (Questão 1). 

 Dos respondentes 82,35% já cursaram alguma disciplina sobre ética. Essa condição pode 

ser explicada pelo fato da disciplina “Ética Geral e Profissional” ser ofertada no 2º período do 

curso, além da inexistência de pré-requisito para cursá-la. 

 A segunda questão foi apresentada da seguinte maneira: “Você considera a disciplina Ética 

Contábil importante para a matriz curricular do curso de Ciências Contábeis?” (Questão 2). 

 Nesta questão, evidenciou-se que 95,02% consideram importante o ensino desta disciplina 

na graduação. Com isso, infere-se que mesmo os alunos que ainda não cursaram esta disciplina 

reconhecem a sua importância para a formação profissional do Contador. 

 A segunda questão foi apresentada da seguinte maneira: “Você sabe conceituar ética?” 

(Questão 4). 

 Nesta questão constatou-se que 79,64% dos alunos sabem o conceito de ética.  Na ementa 

da disciplina de “Ética Geral e Profissional” do curso de Ciências Contábeis da UFF são 

abordados a utilidade e expressão ética, como a grande parte dos estudantes já cursou esta 

matéria é comum este resultado. 

 Ainda sobre a disciplina de ética, propôs-se outra questão: “Você acha que a disciplina de 

Ética Contábil contribui para que o aluno não aja com falta de ética no trabalho?” (Questão 6). 

 A maioria dos respondentes 80,09% concordam que o ensino desta disciplina auxilia para 

que o profissional adote uma postura ética quando no exercício da profissão. A educação ética 

constitui um meio de impedir as más práticas na contabilidade. (FEIL, DIEHL E SCHUCK, 

2017). Assim, ficou evidente que os participantes acreditam que o ensino da ética durante a 

graduação será de grande aplicabilidade durante o exercício profissional. 

 

 

4.3 Percepção dos alunos sobre Ética Profissional 

 

 

 O segundo grupo ocupou-se de levantar o grau de concordância dos respondentes a respeito 

da aplicabilidade da ética na Contabilidade em âmbito profissional, os resultados estão apontados 

no quadro a diante. 
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Quadro 3 – Resultados Grupo 2 

Grupo 2 - Questões em Análise 
Respostas 

Sim Não 

3. A ética na sua visão é importante para a profissão contábil? 

 98,19% 
1,81% 

5. Em sua opinião, uma boa conduta ética pode influenciar uma boa imagem do 

profissional de Contabilidade? 

 

99,55% 0,45% 

Elaborado pelas autoras. 

  

 Assim, questionou-se aos alunos “A ética na sua visão é importante para a profissão 

contábil?” (Questão 3). 

 As respostas a essa questão foram quase unânimes, apenas 04 alunos discordaram desse 

quesito. Assim, 98,19% reconhecem o papel da éticana profissão contábil.Esse resultado reforça 

oquantoa contabilidade deve caminhar lado a lado com a ética, além de evidenciar a consciência 

dos alunos em relação a futura profissão que irão exercer. É de extrema importância que os 

estudantes saibam mensurar a importância da ética na vida profissional,pois assim ao se 

depararem com uma situação que precisem decidir entre agir a favor de seus próprios benefícios 

ou pensar no coletivo,por exemplo,terão como orientador a própria consciência. 

 Em relação a Ética Profissional, questionou-se ainda aos participantes: “Em sua opinião, 

uma boa conduta ética pode influenciar uma boa imagem do profissional de Contabilidade?” 

(Questão 5). 

 Este quesito teve um resultado muito expressivo, apenas 01 aluno não concorda que 

benefícios possam ser auferidos através da adoção de uma postura ética. Dos respondentes 

99,55% acreditamna relevânciade um comportamento profissional pautado nos princípios éticos.  

 

 

4.4Percepção dos alunos sobre o comportamento do Contador 

 

 

 Na sequência, o terceiro grupo teve como intuito verificar a percepção dos alunos, enquanto 

ainda estudantes, sobre o comportamento do profissional contábil no mercado de trabalho, os 

achados estão demonstrados no quadro a seguir: 

 

 
Quadro 4 – Resultados Grupo 3 

Grupo 3 - Questões em Análise 
Respostas 

Sim Não 

8. Você já agiu ou conhece algum profissional que já tenha agido com falta de ética 

no trabalho? 
40,27% 59,73% 

10. Você já ouviu algum comentário negativo a respeito do comportamento ético do 

contador? 
69,23% 30,77% 

9. Você conhece o Código de Ética Profissional do Contador? 63,35% 36,65% 

Elaborado pelas autoras 
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 Assim, expôs-se o primeiro quesito acerca deste objetivo: “Você já agiu ou conhece algum 

profissional contábil que já tenha agido com falta de ética no trabalho?” (Questão 8). 

 Menos da metade da amostra, 40,27% afirma conhecer algum profissional que já tenha 

agido nestas condições. Sugere-se que o fato de 52,04% dos alunos ainda não exercer atividade 

remunerada contribuam para esse número, visto que inexiste ou há pouco contato com esses 

profissionais.O que não deixa de ser um achado expressivo, considerando que 47,96% da amostra 

já trabalha e pouco menos desse total, 40,27%, afirmam já terem visto alguém ou agido com falta 

de ética no mercado de trabalho. 

 Dando prosseguimento ao objetivo do bloco, foi apresentada a seguinte questão: “Você já 

ouviu algum comentário negativo a respeito do comportamento ético do contador?” (Questão 10). 

 Esta questão mostrou que 69,23% dos alunos já ouviram relatos negativos acerca do 

comportamento do profissional contábil. O volume de notícias veiculadas pela mídia envolvendo 

esses profissionais corrobora para esse número. 

 A terceira questão “Você conhece o Código de Ética Profissional do Contador”? (Questão 

9). 

 Neste quesito evidenciou-se que 63,23% dos participantes afirmam conhecer o CEPC, 

sendo o maior número de alunos cursando do 5º ao 8º semestre. Este valor é inferior ao 

encontrado na questão 1, o que sugere que a utilização deste documento em sala de aula, 

especialmente na disciplina de ética, deve ser intensificado. O conhecimento e aplicação das 

disposições contidas no CEPC são de extrema importância para este profissional, ou seja, 

conhecer o CEPC constitui uma obrigação a todos os profissionais da área. 

 

 

4.5 Percepção dos alunos sobre ética enquanto estudantes 

 

 

 O último grupo analisou o entendimento dos alunos sobre a prática de atos considerados 

ilícitos enquanto ainda profissionais em formação, os resultados obtidos estão apresentados no 

quadro a seguir: 

 
Quadro 5 – Resultados Grupo 4 

Grupo 4 - Questões em Análise 
Respostas 

Sim Não 

7. Você considera a que o comportamento antiético é relevante apenas quando prejudica 

alguém? 

 

9,50% 90,50% 

11. Você conhece ou já viu, durante a faculdade alguém colando durante a prova? 

 
94,12% 5,88% 

12. Em casos de necessidade, você recorreria a cola para alcançar aprovação em alguma 

disciplina? 

 

57,92% 42,08% 

 Elaborado pelas autoras. 

 

 Assim propôs-se o quesito: “Você considera que o comportamento antiético é relevante 

apenas quando prejudica alguém?” (Questão 7). 

 Houve uma discordância pequena quanto a esse quesito, 90,5% concordam que o 

comportamento antiético é considerável ainda que não cause prejuízos a outrem. Tomando como 
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exemplo o caso da cola, citado a priori, o aluno que pratica esse ato acreditando que está se 

favorecendo, aparentemente não está acometendo ninguém, no entanto está prejudicando a si 

próprio. No exercício da profissão, este indivíduo poderá se deparar novamente com o assunto e 

não terá capacidade técnica para resolvê-lo, o que poderá resultar inclusive na recusa do trabalho 

de acordo com o inciso XXIV, art. 3º do CEPC.  

 A seguir foi questionado aos participantes: “Você conhece ou já viu, durante a faculdade 

alguém colando durante a prova?” (Questão 11). 

 Um total de 94,12% afirma conhecer ou já ter visto alguém nesta condição. Esse resultado 

demonstra que grande parte dos alunos já apresentam um desvio de conduta enquanto estudantes 

em formação profissional, considerando que tal prática é expressamente proibida. 

 Seguindo a mesma linha, é apresentada a seguinte questão: “Em casos de necessidade, você 

recorreria a cola para alcançar sua aprovação em alguma disciplina?” (Questão 12). 

 Neste quesito, mais da metade da amostra, o equivalente a 57,92% dos alunos 

reconheceram que se necessário também recorreriam a esse artifício, a fim de evitar sua 

reprovação em alguma disciplina. Esse resultado é inferior ao encontrado na questão 11, o que 

contradiz de certo modo esta assertiva; visto que quase o dobro deste número é representado 

quando a pergunta diz respeito ao conhecimento sobre ter visto algum outro aluno colando. Tal 

diferença pode estar associada a algum medo de se expor, mesmo sabendo que o questionário é 

anônimo.Entretanto, não deixa de ser expressivo e relevante que mais da metade dos participantes 

tenham respondido afirmativamente a este quesito. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Dada a relevância que o profissional contábil exerce na sociedade, exige-se que esse 

profissional apresente uma conduta ética incontestável. Comprovada a importância da ética no 

campo profissional, nasce a necessidade dos futuros profissionais em formação compreendam o 

papel da ética desde a graduação para que possam atuar de maneira mais transparente no mercado 

de trabalho. 

 Logo, este estudo se propôs em evidenciar a percepção dos alunos do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade Federal Fluminense do Campus de Volta Redonda acerca do tema 

ética na profissão contábil e também durante a vida acadêmica. 

 Para tanto foi aplicado um questionário fechado para 221 respondentes distribuídos entre os 

vários períodos. 

 Em resposta à questão problema apresentada na introdução, concluiu-se que os alunos têm 

consciência da relevância da ética para a profissão, assim como dos reflexos positivos que a 

adoção de um comportamento ético trás para sua imagem e valorização profissional. 

 Enquanto ainda estudantes, com base nas respostas do questionário, percebe-se que uma 

significativa parte dos alunos apresentam ou tendem a apresentar um desvio de conduta, no que 

diz respeito a utilização de “colas” em avaliações. O que pode ser melhor trabalhado durante a 

graduação, para que mais tarde não influencie negativamente em suas carreiras profissionais. 

 Desse modo, éde grande importância o papel das universidades como agentes facilitadores 

na formação ética dos estudantes, de modo a prover a sociedade com profissionais habilitados a 

exercerem não somente tecnicamente sua profissão, mas dotados também de consciência e 
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valores éticos. 

 A respeito do CEPC, o resultado apontou a necessidadeda intensificação de sua utilização 

em sala de aula quando do ensino de disciplinas específicas ou correlacionadas a ética.  

 Em síntese, os achados desta pesquisa apontaram que a grande maioria da amostra 

examinada possui consciência acerca da relevância da ética para o exercício profissional. 

Enquanto ainda estudantes observou-se a importância de enfatizar assuntos como este, bem como 

a sua aplicabilidade, para minimização de desvios de conduta também durante a formação 

acadêmica. 

 Espera-se que esta pesquisa seja útil para a academia, embora os resultados obtidos e as 

conclusões apresentadas estejam limitados à amostra examinada. 

 Para futuras pesquisas, sugere-se ampliar a amostra, aplicando o questionário em outros 

campus da Universidade Federal Fluminense – UFF ou/e em outras instituições de ensino para 

posterior análise comparativa. 
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APÊNDICE A 

Questionário de Pesquisa 

 

A – Idade: 

B – Gênero: (   ) Masculino       (    ) Feminino 

C – Período que está cursando:  

D – Trabalha: (   ) Sim       (    ) Não 

E – Se sim, trabalha na área contábil: (    ) Sim      (    ) Não 

 

1 – Já cursou alguma disciplina que tratasse do conteúdo de ética? 

(   ) Sim    (    ) Não 

 

2 – Você considera a disciplina Ética Contábil importante para a matriz curricular do Curso de 

Ciências Contábeis? 

(   ) Sim    (    ) Não 

 

3 – A ética na sua visão é importante para a profissão contábil? 

(   ) Sim    (    ) Não 

 

4 – Você sabe conceituar ética? 

(   ) Sim    (    ) Não 

 

5 – Em sua opinião, uma boa conduta ética pode influenciar uma boa imagem do profissional da 

Contabilidade? 

(   ) Sim    (    ) Não 

 

6 – Você acha que a disciplina de Ética Contábil contribui para que o aluno não aja com falta de 

ética no trabalho? 

(   ) Sim    (    ) Não 

 

7 – Você considera que o comportamento antiético só é relevante quando prejudica alguém? 

(   ) Sim    (    ) Não 

 

8 – Você já agiu ou conhece algum profissional contábil que já tenha agido com falta de ética no 

trabalho? 

(   ) Sim    (    ) Não 

 

9 – Você conhece o Código de Ética do Profissional Contábil? 

(   ) Sim    (    ) Não 

 

10 – Você já ouviu algum comentário negativo a respeito do comportamento ético profissional do 

contador? 

(   ) Sim    (    ) Não 

 

11 – Você conhece ou já viu, durante a faculdade, alguém colando durante a prova? 

(   ) Sim      (   ) Não 
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12 – Em casos de necessidade, você recorreria a cola para alcançar a sua aprovação em alguma 

disciplina? 

(   ) Sim      (   ) Não 
 


