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1. Resumo 

Este projeto visa analisar a oferta do ensino superior, especificamente nos cursos de 

Ciências Contábeis e Administração, à luz dos conceitos de diferença e de 

desigualdade, deste modo considerar diferentes possibilidades de formas de oferta 

do currículo nos respectivos cursos, bem como as suas práticas pedagógicas em 

uso, e os diferentes públicos juvenis, buscando identificar as interações das 

juventudes que nela ingressam, vistas a partir de indicadores institucionais e oficiais 

de desempenho e das falas dos principais sujeitos do ensino superior, alunos e 

profissionais da educação. 
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2. Introdução 

A relação do jovem com a instituição de ensino superior é de fundamental 

importância para a construção da identidade e autonomia profissional, uma vez que 

o processo educacional e as relações sociais decorrentes do processo contribuem 

para que ele adquira segurança, sentindo-se respeitado por ter alcançado uma 

formação reconhecida pela sociedade de maneira formal. 

3. Objetivos 

Compreender, a partir da percepção dos jovens estudantes, a contribuição 

das diferentes formas de oferta do currículo e das práticas pedagógicas na formação 

dos alunos de Administração e Ciências Contábeis à luz das diferenças e 

desigualdades que permeiam a identidade juvenil. 

Analisar as práticas pedagógicas vivenciadas pelos jovens nos cursos e 

respectivas formas de abordagem aos jovens, considerando a contribuição do 

ensino superior para a ascensão social e a perspectiva de diversidade que envolve 

as diferenças e desigualdades que permeiam nossa sociedade. 

4. Metodologia 

No intuito de se alcançar o objetivo proposto, foram levantados dados sobre o 

Ensino Superior no Brasil e sobre cursos de Administração e de Ciências Contábeis 

e das profissões de Administrador e Contador. Inicialmente foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto e, em seguida, serão aplicados 

questionários e entrevistas a alunos matriculados e egressos do curso de 

Administração. Os dados coletados serão analisados estatisticamente e se 

traduzirão em tabelas, gráficos e quadros que poderão ser utilizados para 



 

aprimoramento do curso e, consequentemente, da qualidade da formação do jovem 

Administrador para o exercício da profissão e para a cidadania. 

A pesquisa foi submetida ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) do Conselho Nacional de saúde sobre o CAAE nº: 93180618.6.0000.5097 

5. Desenvolvimento 

A relação do jovem com a instituição de ensino superior é de fundamental 

importância para a construção da identidade e autonomia profissional, uma vez que 

o processo educacional e as relações sociais decorrentes do processo contribuem 

para que ele adquira segurança, sentindo-se respeitado por ter alcançado uma 

formação reconhecida pela sociedade de maneira formal. 

Assume-se assim o desafio de considerar a grande diversificação escolar 

brasileira e nela identificar potenciais estratégias de enfrentamento a alguns dos 

problemas da má qualidade do ensino. Assim, considera-se as recomendações de 

Mèszaros (2005),  

Para o bem ou para o mal, o êxito (de um projeto de educação alternativo) depende 
de tornar consciente esse processo de aprendizagem, no sentido amplo e 
“paracelsiano” do termo, de forma a maximizar o melhor e a minimizar o pior (...) 
(entretanto), cair na tentação dos reparos institucionais formais – “passo-a-passo”, 
como afirma a sabedoria reformista desde tempos imemoriais – significa permanecer 
aprisionado dentro do círculo vicioso institucionalmente articulado e protegido desta 
lógica autocentrada do capital (MÈSZAROS, 2005: p. 48). 

Essas interações serão analisadas à luz dos conceitos de diferença e 

desigualdade, tendo como referências as contribuições de PORTELA (2016), 

ALGEBAILE (2009), e SAVIANI (1980) entre outros autores que diferenciam 

diferença e desigualdade e que identificam a produção de uma nova desigualdade 

não mais gerada apenas pela divisão social de classes, mas por novas categorias 

sociais relacionadas aos processos de exclusão que degradam o ser humano, 

retiram-lhe o que o que é historicamente próprio – a preeminência da construção do 

gênero humano, do homem livre num reino de justiça e igualdade. 

6. Resultados preliminares 

De acordo com Censo do Ensino Superior realizado pelo Inep em 2017, em 

2016, 34.366 cursos de graduação foram ofertados em 2.407 instituições de ensino 

no Brasil. Já em 2015, mais de um 1,1 milhão de estudantes concluíram a educação 

superior. 



 

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis figuram entre os 10 com 

maior número de Matrículas, Ingressantes e Concluintes, conforme demonstrado 

nos gráficos apresentados a seguir: 

Gráfico 01: A evolução do número de alunos dos cursos de Administração e 

Ciências Contábeis – 2008 a 2016. 
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 Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados do Censo da Educação Superior. (2018). 

Analisando o gráfico, observa-se o forte crescimento no número de alunos 

nos dois cursos, tendência decorrente das políticas públicas de incentivo à educação 

implantadas no Brasil na última década. Porém, como a redução dos investimentos 

destinados ao financiamento da educação superior, observa-se uma perspectiva de 

estabilização e queda no número de estudantes em ambos os cursos. Esta 

associação contribui para entendimento sobre a dependência que as camadas 

sociais menos favorecidas economicamente têm de recursos para acesso ao ensino 

superior e, consequentemente obter melhor qualidade de vida. 

As próximas etapas deste estudo serão direcionadas para buscar 

compreender, sob as percepções dos jovens estudantes, como as instituições de 

ensino superior estão preparadas para interagir com seus discentes e como elas 

buscam desenvolver, em suas práticas pedagógicas, habilidades e competências 

que contribuam para superação dos obstáculos gerados pela desigualdade social. 
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