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Resumo
A pandemia provocada pela COVID-19 tem alterado as relações societais e organizacionais.
No escopo profissional de sujeitos inseridos nos espaços contábeis, tal cenário reflete-se na
confluência relacional do sujeito-trabalho. Esta lacuna incentiva o desenvolvimento desta
investigação que visa discutir como as transformações da sociedade contemporânea,
consubstanciada na pandemia COVID-19 influenciam a trajetória profissional de sujeitos em
espaços contábeis. A partir de uma metodologia de história de vida, identificada como uma
estratégia de pesquisa pouco explorada na área de contabilidade, busca-se construir
evidências. Este trabalho alinha experiência vivida a um contexto social, o que oferece
contribuições significativas para a compreensão das transformações da sociedade
contemporânea provocadas pela COVID-19. Espera-se oferecer um mapeamento explícito dos
efeitos psicológicos, sociológicos e econômicos da pandemia da COVID-19 nas trajetórias
profissionais de sujeitos em espaços contábeis. Dentro dessa estrutura, a pesquisa tem a
capacidade de disponibilizar e iniciar uma discussão no campo disciplinar de pesquisa
contábil sobre as fragilidades dos vínculos de trabalho presentes em dimensões
interdisciplinares e relacionais diante de uma pandemia, bem como elucidar caminhos
profícuos para que estratégias de enfrentamento sejam traçadas e assumidas pelos atores
participantes dos espaços contábeis.
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Contábil.
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COVID-19: Quadro Teórico-Empírico das Transformações da Sociedade
Contemporânea e das Trajetórias de Profissionais de Sujeitos em Espaços Contábeis.
A pandemia provocada pela COVID-19 tem alterado as relações societais e
organizacionais. Nesse sentido, todas as áreas de atuação profissional foram obrigadas e/ou
convidadas a se reinventar, fato que coloca em evidências algumas situações, até mesmo as
falhas dos sistemas que se mostravam saudáveis e rentáveis nas organizações em tempos de
normalidade. Esse cenário no Brasil é intercalado com insegurança e ausência de políticas
sociais e econômicas que resultem em estratégias de enfrentamento que mitiguem os efeitos
negativos causados pela pandemia da COVID-19, ambos decorrentes e apoiados em um
governo autoritário e guiado pela rejeição da ciência e do respeito às instituições democráticas
(Braz, 2020; Chuchu, 2020; Walker, Whittaker, Watson & Baguelin, 2020). No escopo
profissional de sujeitos inseridos nos espaços contábeis, isso se reflete na confluência
relacional do sujeito-trabalho.
Sendo assim, a pandemia provocada pela COVID-19 apresenta características capazes
de alterar as experiências e a percepção dos sujeitos presentes em espaços contábeis frente à
trajetória profissional. Contextos econômicos e organizacionais brasileiros, por exemplo, já
mostraram ser capazes de alterar a trajetória profissional de executivos (Closs & Rocha-deOliveira, 2015). Dessa forma, explorar os impactos da COVID-19 e a historicização das
relações de trabalho em espaços contábeis no contexto brasileiro torna-se elementar,
principalmente diante do enfraquecimento de políticas de trabalho, emprego e renda. É
evidente, que as trajetórias profissionais no período da pandemia da COVID-19 ganharam
características inscritas em vulnerabilidade coletiva e incerteza (Braz, 2020), aspectos que por
vezes conduzirão a sociedade a um novo mundo do trabalho (Braz, 2020; Informe ENSP,
2020).
A trajetória profissional diante de uma sociedade moderna pode ser compreendida
como uma sequência de experiências de trabalho que se interseccionam com relações de
gênero, raça, classe, família e cultura. Dessa forma, a noção de trajetória profissional é
conduzida por um espaço interdisciplinar, que envolve aspectos psicológicos, sociológicos e
econômicos (Khapova & Arthur, 2011; Closs & Rocha-de-Oliveira, 2015). Referente ao
aspecto psicológico existe um interesse “por compreender como as diferenças individuais, as
necessidades e as capacidades adaptativas influenciam as carreiras” (Closs & Rocha-deOliveira, 2015, p.527-528). Já na perspectiva sociológica busca-se mapear como “indivíduos
são moldados pelos grupos sociais em que são socializados e como as ações cotidianas das
pessoas reforçam e reproduzem estruturas sociais”. (Closs & Rocha-de-Oliveira, 2015, p.527528). Por fim, o aspecto econômico “centra-se no trabalho físico e mental usado para produzir
bens e serviços, em conhecimentos e habilidades que permitam às pessoas produzir, e em
carreiras empreendedoras” (Closs & Rocha-de-Oliveira, 2015, p.527-528).
Estende-se essas considerações referente à construção conceitual de trajetória
profissional às alterações societais provocadas pela pandemia da COVID-19. Assim percebese que trajetórias profissionais têm recebido influência de ações consubstanciadas no trabalho
remoto e pela transformação do ambiente doméstico e familiar em uma arena organizacional e
de produtividade. Este cenário representa desafios consideráveis, primeiro para todos os
sujeitos presentes nos espaços contábeis e que fazem parte da circulação de produtos e
serviços advindos de raízes contábeis e segundo, para a economia, pois pode-se a curto e
longo prazo identificar impactos desse período nos processos globalizatórios (McKibbin &
Fernando, 2020).
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Assim, nota-se uma lacuna de pesquisa, a qual é inscrita nas mudanças provocadas
pela COVID-19 na confluência relacional do sujeito-trabalho, diante de um espaço econômico
e social de insegurança e instabilidade e a permeabilidade de tal contexto na trajetória
profissional de sujeitos em espaços contábeis. Partindo dessa oportunidade, esta pesquisa
busca discutir como as transformações da sociedade contemporânea, consubstanciada na
pandemia da COVID-19 influenciam a trajetória profissional de sujeitos em espaços
contábeis. Explora-se as experiências de indivíduos participantes dos espaços contábeis, para
iluminar a posicionalidade destes e identificar a interação dinâmica entre os efeitos da
pandemia da COVID-19 na confluência relacional do sujeito-trabalho.
Trajetória do Projeto de Pesquisa
Empiricamente, a partir da metodologia de história de vida, identificada como uma
estratégia de pesquisa pouco explorada na área de contabilidade (Avelar, Santos, Ribeiro &
Oliveira, 2012) busca-se construir evidências. Paulilo (1999, p.140) sinaliza que por meio da
“história de vida pode-se captar o que acontece na intersecção do individual com o social,
assim como permite que elementos do presente fundam-se a evocações passadas”. Além
disso, a história de vida permite identificar as “limitações das amplas estruturas sociais,
políticas e econômicas" (Hatch & Wisniewski, 1995, p. 128).
A pandemia da COVID-19 causou extrema instabilidade no trabalho, emprego e renda
no Brasil (Braz, 2020), cenário que precariza a vida pessoal e das profissões das pessoas.
Nesse sentido, torna-se relevante esta investigação, a medida que é conduzida em um espaço
que possui raízes tradicionais e técnicas (Araújo; Assaf Neto, 2003) e que certamente será
alterado com o advento da pandemia da COVID-19. Um exemplo, é a imersão dos sujeitos em
um formato Home office de trabalho, esse passo tende a conduzir as organizações a
repensarem seus processos de remuneração, condição para o desenvolvimento da tarefa,
avaliação de desempenho, qualidade de vida e outros elementos que permeiam a realidade
organizacional e que com esse novo cenário da pandemia da COVID-19 tendem a ganhar uma
nova roupagem.
Este trabalho alinha experiência vivida a um contexto social, o que oferece
contribuições significativas para a compreensão das transformações da sociedade
contemporânea provocadas pela COVID-19 em espaços contábeis. Assim, espera-se oferecer
um mapeamento explícito dos efeitos psicológicos, sociológicos e econômicos da pandemia
da COVID-19 nas trajetórias profissionais de sujeitos em espaços contábeis. Esta contribuição
deve ser vislumbrada como uma das primeiras experiências a respeito dos efeitos da COVID19 na trajetória profissional de sujeitos em espaços contábeis e a curto e longo prazo pode
servir de suporte para alinhamento da confluência relacional do sujeito-trabalho.
Dentro dessa estrutura, a pesquisa tem a capacidade de disponibilizar e iniciar uma
discussão no campo disciplinar de pesquisa contábil sobre as fragilidades dos vínculos de
trabalho presentes em dimensões interdisciplinares e relacionais diante de uma pandemia,
bem como elucidar caminhos profícuos para que estratégias de enfrentamento sejam traçadas
e assumidas pelos atores participantes dos espaços contábeis. Acredita-se que esta
investigação possa incentivar mais estudos sobre as alterações das dinâmicas sociais
provocadas pela COVID-19 em espaços contábeis e conduzir o campo disciplinar a se
apropriar de temáticas plurais.
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