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Experiências Socioacadêmicas e Carreira Acadêmica de Pós-Graduandos em Contabilidade 
das Gerações Y e Z: Discussão à Luz da Modernidade Líquida 

RESUMO 
 
Associar os espaços e as relações propiciadas pela Modernidade Líquida em áreas tradicionais 
como a carreira acadêmica em contabilidade é necessário, visto que a construção da carreira 
acadêmica em contabilidade está consubstanciada às respostas temporais e espaciais. Assim, 
esta investigação tem por objetivo verificar a relação entre as experiências socioacadêmicas 
e as expectativas para a carreira acadêmica de alunos de pós-graduação em contabilidade das 
Gerações Y e Z à luz do conceito de Modernidade Líquida. Usa-se ferramentais qualitativos e 
quantitativos para a edificação de evidências. Revela-se que as Gerações Y e Z não diferem de 
forma significante no que cercam as experiências socioacadêmicas e as expectativas de 
atividades para a carreira acadêmica em contabilidade. O que coloca em evidência as 
discussões sobre unidade geracional e o nível de experiência semelhante entre essas gerações 
no escopo acadêmico. A relação sujeito-trabalho em termos de carreira acadêmica para 
alunos das Gerações Y e Z está inscrita na Modernidade Líquida, a partir do desenvolvimento 
de inúmeras experiências interpessoais, demográficas e relacionadas ao ambiente de ensino 
e profissional. As ideias de Bauman mostraram-se permeáveis junto a carreira acadêmica em 
contabilidade. A pesquisa contribui com o campo de educação contábil, visto que fornece 
introspecções quanto ao alinhamento entre a expansão dos cursos superiores e informações 
que possam contribuir para tomada de decisões quanto a carreira acadêmica. Em termos 
sociais, as implicações pairam em apresentar que há positivos relacionamentos entre as 
experiências socioacadêmicas e as expectativas para a carreira acadêmica em contabilidade 
em um cenário de liquidez.  
 
Palavras-chave: Experiências Socioacadêmicas. Carreira Acadêmica em Contabilidade. 
Gerações Y e Z. Modernidade Líquida. Bauman. Educação Contábil. 
 
1 INTRODUÇÃO  

Existem duas direções para a compreensão da carreira (Goffman, 1961), as quais 
tangenciam também a carreira acadêmica em contabilidade. A primeira é conduzida por uma 
abordagem que privilegia a carreira como um assunto interno do indivíduo relacionado ao eu 
e a própria identidade (Pop-Vasileva, Baird & Blair, 2014; Marçal et al., 2018; Araújo, Leal & 
Oliveira-Silva, 2019; Lima & Araújo, 2019; Souza et al., 2020). A segunda possui interesse nos 
aspectos oficiais e jurais, o qual está consubstanciado nas posições de carreira que podem ser 
visualizadas pela sociedade, ou seja, nos processos hierárquicos e biológicos da carreira 
(Hasselback & Carolfi, 1995; Hermanson, 2008; Boyle et al., 2011; Almer et al., 2013; Oler et 
al., 2019a; Oler et al., 2019b).  

O ponto de conexão entre essas direções está em apontar que as carreiras não são 
livres de contextos sociais. Tal discussão é uma forma de reforçar as questões temporais 
(Hasselback & Carolfi, 1995), os fatores organizacionais e institucionais (Pop-Vasileva et al., 
2014), a autoeficácia (Araújo et al., 2019) e as experiências docentes (Lima & Araújo, 2019) 
como mecanismos para explicar as dimensões e construção de uma carreira acadêmica em 
contabilidade.  

Intensifica-se essa discussão quando a mesma é tangenciada aos aspectos geracionais 
das Gerações Y e Z, uma vez que há apontamentos que evidenciam um cenário de conflito, 
quando do ingresso dessas Gerações no mercado de trabalho e nos espaços educativos, uma 
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vez que estes foram construídos por raízes de outras Gerações, as quais possuíam prioridades, 
mais sólidas do que as prioridades das Gerações Y e Z, quando refere-se a trabalho e carreira 
(Lombardia, 2008; Oliveira, 2010; Santos Neto & Franco,  2010). A performance nesses espaços 
depende do entendimento das prioridades e condições requeridas pelas Gerações Y e Z no 
escopo do trabalho e das carreiras, o que é um desafio para as organizações que foram 
constituídas a partir de modelos gregários e tradicionais (Singh & Dangmei, 2016; 
PrakashYadav & Rai, 2017).  

A confluência da atuação dos pertencentes às Gerações Y e Z para a construção dos 
projetos e expectativas de carreira acadêmica em contabilidade pode ser explicada pelos 
atributos de Modernidade Liquida que não estão previamente dispostos na literatura. Além 
disso, sabe-se que a área contábil possui suas raízes no tradicionalismo e na tecnicidade, uma 
vez que é orientada por normas e procedimentos que sustentam sua prática social (McGuigan, 
2021). Todavia, com a instauração das características da Modernidade Líquida na sociedade 
contemporânea defende-se que a carreira acadêmica em contabilidade pode ganhar uma 
nova configuração. Na Modernidade Líquida os espaços acadêmicos demandam pela 
incorporação de práticas funcionais advindas desse momento sócio-histórico com o objetivo 
de formar indivíduos capazes de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da 
sociedade em que vivem (Castiglione et al., 2013).  

Acredita-se que sob a lente da liquidez possa-se explicar os relacionamentos e 
permanência nos espaços societais e a natureza das carreiras acadêmicas em contabilidade. 
Assim, busca-se resposta para a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre as 
experiências socioacadêmicas e as expectativas para a carreira acadêmica de alunos de pós-
graduação em contabilidade das Gerações Y e Z à luz do conceito de Modernidade Líquida?  

Alinhar as construções relacionadas à carreira acadêmica em contabilidade, 
experiências socioacadêmicas e Modernidade Líquida perfaz duas perspectivas. Primeira, 
empregar Bauman (2001) como referência para estudo das relações humanas. Essa 
perspectiva representa um convite para o diálogo com pesquisadores e profissionais de 
contabilidade com vistas a inserir conceitos sociológicos na área contábil. Eventos históricos 
e contingenciais (How & Alawattage, 2012; Duarte & Silva, 2013) se mostram oportunos para 
discutir carreira nos espaços da contabilidade. Acredita-se que a Modernidade Líquida, a partir 
das experiências socioacadêmicas propiciadas por este período, possa ajudar a explicar como 
os participantes desse campo concebem e compreendem a carreira acadêmica.  

Segundo, há uma quantidade de pesquisas que já possibilita discutir carreira 
acadêmica na área de contábil (Hermanson, 2008; Pop-Vasileva, et al., 2014; Callahan, 2018; 
Araújo et al., 2019; Lima & Araújo, 2019; Oler et al., 2019; Souza et al, 2020). Com isso, espera-
se avançar ao construir uma ponte conceitual entre Modernidade Líquida e carreira 
acadêmica em contabilidade. No Brasil, o que se discute sobre carreira acadêmica na área 
contábil se restringe a incursões isoladas em cursos de graduação e pós-graduação. Esta 
situação é distinta do cenário internacional, onde há preocupação nos diversos cursos de 
graduação de reforçar o papel da orientação de carreira em todas as áreas de conhecimento, 
não apenas em cursos de psicologia e administração de recursos humanos (Castiglione et al., 
2013). Desse modo, esse estudo representa uma tentativa de quebrar algumas estruturas 
rígidas que permeiam a carreira em contabilidade de modo que tal aspecto possa compor uma 
agenda de preocupações dos pesquisadores, acadêmicos, professores e profissionais de 
contabilidade. 

 Aproximar o conceito sócio-histórico de Bauman (2001) às discussões sobre carreira 
acadêmica em contabilidade e experiências sociocadêmicas ajuda a explicar como os 
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indivíduos se socializarão na construção de suas carreiras, considerando interesses, valores 
pessoais e trajetórias educacionais e experiências vivenciadas no ambiente de trabalho. Desde 
a década de 1970, diversos aspectos na área contábil vêm recebendo contribuições de 
conceitos sociológicos para explicar comportamentos de profissionais de contabilidade, pois 
considera-se que esses não estão desvinculados do contexto social e dependem de atores 
organizacionais, sociais e políticos.  

No campo teórico-empírico as ideias de Bauman (2001) não alcançaram o escopo da 
carreira acadêmica em contabilidade, esta aproximação pode representar um ganho, visto 
que tais discussões têm apontado que a mesma não é livre de contextos sociais (Hermanson, 
2008; Pop-Vasileva et al., 2014) e possui interfaces com as dinâmicas sociais e humanas a 
partir de abordagens comportamentais (Marçal et al., 2018).  A pesquisa fornece explicações 
no que tange a capacidade das experiências socioacadêmicas entre pessoas e instituições 
sociais interferirem nas expectativas de carreira acadêmica nos espaços contábeis. Contribui 
com explicações a respeito da atuação de indivíduos em espaços contábeis, à medida que se 
parte do entendimento que a Modernidade Líquida possui características capazes de conduzir 
o comportamento humano no que tange as relações sociais com foco profissional nos espaços 
socioacadêmicos contábeis. 

 Em termos sociais, a relevância da pesquisa está em contribuir para a compreensão 
das relações e expectativas de carreiras acadêmica em contabilidade em tempos de liquidez, 
a partir das experiências socioacadêmicas desenvolvidas por indivíduos. Tal aspecto é 
compatível com o bem-estar individual e coletivo de uma sociedade uma vez que a curto e 
longo prazo os elementos da liquidez de Bauman (2001) podem se refletir de modo 
significativo dentro dos espaços identitários contábeis.  
 

2 MODERNIDADE LÍQUIDA E EXPERIÊNCIAS RELACIONAIS 
A Modernidade Líquida é uma abordagem sócio-histórica desenvolvida pelo sociólogo 

polonês e residente inglês Zygmunt Bauman (1925-2017). Bauman (2001) busca explicar as 
condições humanas na sociedade contemporânea defendendo que estas são frágeis, fugazes 
e maleáveis e tangenciam os fenômenos sociais, econômicos e de produção, por meio das 
manifestações do Ethos público. Assim, o conceito de Modernidade Líquida está alicerçado na 
ideia de que as relações sociais e o desenvolvimento das condições humanas estão se 
tornando mais fluídas.  

Os elementos característicos da Modernidade Líquida discutem as tradições 
relacionais do indivíduo com as instituições sociais. Partindo desse reconhecimento, Bauman 
(2001) dedica-se a discorrer sobre elementos que cercam a vida dos indivíduos em sociedade, 
inerentes a (i) emancipação; (ii) individualidade; (iii) tempo/espaço; (iv) trabalho e (v) 
comunidade, conforme exposto e descrito na Figura 1. 

 
Elementos Descrições dos Elementos da Modernidade Líquida  

Emancipação 
 

• O processo de emancipação do indivíduo acontece por meio da liberdade 
praticada por este na sociedade, uma vez que este perde suas referências que estavam 
enraizados e eram previamente estabelecidos pelos pais e pela família de modo geral;  
• A emancipação questiona a individualidade em curso, reforçando dessa forma 
que cada um tem o seu próprio itinerário e horário;  

Individualidade 
 

• A individualidade é uma consequência da liberdade preconizada pelas 
estruturas relacionais estabelecidas entre indivíduos e instituições sociais;  
• A individualidade está imbricada na mobilidade e na flexibilidade para a 
construção da vida do indivíduo;  
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• A individualidade é entendida como o processo de auto-gerência dos seus 
atributos da vida pública e privada;  

Tempo/Espaço 

• Os espaços na sociedade líquida são constituídos para a não permanência. Dessa 
forma, a estada nesses lugares é entendida sob um olhar de curto prazo;  
• A flexibilidade apresenta-se como fator de disrupção que alinhava 
tempo/espaço. 

Trabalho 

• O trabalho é visualizado como um conjunto de experiências ao invés de elevada 
valorização dos postos hierárquicos ocupados pelos indivíduos. Além disso, o mesmo 
passa ser individualizado, desregulamentando e permeado pela flexibilidade, 
características que permeiam todos os espaços da vida do indivíduo; 

Comunidade 

• Há a integração do indivíduo com a sociedade; 
•  Mesmo diante das inseguranças e liberdades os indivíduos sentem a 
necessidade de estabelecer-se em uma comunidade que lhes garantam liberdade e 
segurança;  
• A individualidade demanda por um espaço para que os indivíduos líquidos 
permaneçam, mesmo que temporariamente diante de seus projetos e atividades 
pessoais e profissionais. 

Figura 1. Conceitos dos Elementos da Modernidade Líquida 
Fonte: Bauman (2001). 

 
Quando Bauman (2001) elege esses conceitos básicos para discorrer, o mesmo 

apresenta a transformação de significado destes, ou seja, a Modernidade Líquida pode alterar 
a prática da vida social das pessoas e isso contribuir para a configuração de uma sociedade a 
curto e longo prazo em termos de relacionamento entre as pessoas e as instituições sociais. 
Assim, os quadros de referências para a construção de uma trajetória, seja pessoal ou 
profissional, são cada vez mais plurais e ganha força a necessidade de reconhecer como os 
indivíduos estão gerindo esse processo de liberdade e as consequências quanto às suas ações 
em sociedade. Bauman (2001) prega que na lógica da Modernidade Líquida há alteração das 
experiências das pessoas em sociedade, e este entendimento pode estar interseccionado com 
experiências de cunho (1) Interpessoal; (2) Demográfico; e relacionado (3) com Ambiente de 
Ensino e Profissional.  

 
3 HIPÓTESES DE PESQUISA  

A carreira acadêmica em contabilidade experimentou nos últimos anos mudanças 
significativas, a exemplo da criação de novos cursos de pós-graduação stricto sensu, os quais 
tem por objetivo formar pesquisadores e docentes na área, principalmente a partir de 2008 
(Miranda et al., 2013). Nesse interim, a criação de novos cursos de graduação em Ciências 
Contábeis contribui para a criação de uma paisagem que torna a carreira acadêmica em 
contabilidade um interesse de indivíduos (Soares et al., 2011; Araújo et al., 2019; Lopes & 
Meurer, 2019). Diante desse cenário, optar pela carreira acadêmica em contabilidade está 
inscrito em contribuir para a formação de profissionais e ao mesmo tempo tem-se por 
responsabilidade o desenvolvimento de conhecimento por meio da pesquisa (Pop-Vasileva et 
al., 2014; Souza et al., 2020). 

Investigações destacam que carreira acadêmica em contabilidade, possui relações com 
as questões familiares, pessoais e relacionais com amigos e professores (Hermanson, 2008; 
Marçal et al. 2018), contextos organizacionais e institucionais (Pop-Vasileva et al., 2014), 
experiências vividas no ambiente socioacadêmico e profissional (Araújo et al., 2019; Lima & 
Araújo, 2019) e com os elementos não-patológicos (Souza et al., 2020). Avançar nas discussões 
diante do que já está socializado no campo disciplinar de carreira acadêmica em contabilidade 
e tangenciar tal construção à luz do conceito de Modernidade Líquida demanda por considerar 
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o cenário criado pelos estudos envolvendo carreira e Modernidade Líquida (Turnbull, 2004; 
Słowik, 2014; Fiori, Bollmann & Rossier, 2015; Hoyer, 2016; Zanazzi, 2016; Christensen, 2017; 
Strauβ & Boncori, 2020). Por mais que estes não estejam inscritos nos espaços contábeis 
acredita-se  que as experiências de carreira devem ser tratadas como trajetórias profissionais 
inscritas em um universo de plurais oportunidades.   

As Gerações tem sido marcada por vivências históricas, sociais, políticas e econômicas 
de uma nação (Lombardía et al., 2008). A Geração Y é composta pelas pessoas que nasceram 
etariamente entre 1979 e 1992. A Geração Y possui um conceito de trabalho baseado em 
contratos psicológicos (Lombardía et al., 2008), principalmente porque esta Geração chega ao 
mercado de trabalho em um período inscrito na Modernidade Líquida de Bauman (2001) e no 
Capitalismo Flexível de Sennett (2019). Assim, o trabalho passa ser entendido como uma fonte 
que transcende o aspecto econômico, permeando também as questões de cunho de 
satisfação e aprendizagem (Bonifácio, 2014; Veloso et al., 2016). 

 A Geração Z representa as pessoas que nasceram entre 1993 e 2010, hoje possuem 
entre 11 e 28 anos (Santos Neto & Franco, 2010). A Geração Z está em constante envolvimento 
com o mundo do trabalho e com suas relações sociais, econômicas, políticas e de 
engajamento, o que torna esse ambiente uma extensão das suas casas com características 
alegres e divertidas (Tapscott, 2010; PrakashYadav & Rai, 2017). 

Esse grupo geracional está exposto as mudanças propiciadas pela Modernidade 
Líquida (2001), uma vez que terão que construir suas expectativas de carreira em tempos 
líquidos. As Gerações Y e Z ao se adentrarem no mundo do trabalho e diante da necessidade 
de construírem as suas carreiras se deparam com ambientes que foram construídos por 
Gerações que prioritariamente possuem valores e formas relacionais diferentes, este inscritos 
na família, na religião, na escola, na TV, entre outros referenciais que não alcançaram o 
desenvolvimento das Geração Y e Z (Santos Neto & Franco, 2010). 

Bauman (2001) reconhece que na Modernidade Líquida o indivíduo vive um processo 
de emancipação e individualidade que dialoga com a construção de relacionamentos 
interpessoais e expõem a necessidade de auto-gerência dos processos e da trajetória de vida 
por parte dos indivíduos. Tal fenômeno ocorre nesse período sócio-histórico da sociedade 
porque os relacionamentos estão migrando de uma estrutura a qual era composta por grupos 
de referências predeterminadas, a exemplo da própria família, relação na qual ocorreu a 
realocação e redistribuição dos poderes, para outra inscrita em uma autoconstituição 
subdeterminada e transitória (Bauman, 2001; Brasil et al., 2012). 

Nesse entendimento, o desenvolvimento de experiências interpessoais ocorre com o 
objetivo de autoconstituição da trajetória pessoal e profissional, a qual é entendida como a 
vida individual do sujeito e permeiam os aspectos relacionais do escopo de carreira acadêmica 
inscritos em ter bons relacionamentos com colegas do stricto sensu, ser incentivado por 
membros da família e amigos pessoais, ser incentivado por pessoas que se considera como 
importantes na vida pessoal, ser incentivado por pessoas que se considera como importante 
na área de conhecimento, ser incentivado por orientadores durante o curso de graduação, ser 
incentivado por professores do stricto sensu, receber acompanhamento durante a realização 
do estágio docência, ser inspirado por professores exemplares em termos de relacionamento 
interpessoal, produção científica e didática, e ter bons relacionamentos com orientadores. 

Em um contexto de fluidez há inúmeras oportunidades para o desenvolvimento da 
carreira (Słowik, 2014; Zanazzi, 2016). Essas oportunidades possuem como principal 
característica a não possibilidade do estabelecimento de uma relação infinita e possuem, por 
vezes, a possibilidade de escolha. Assim, as experiências interpessoais são construídas a partir 
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da capacidade do indivíduo em depositar esforços em tarefas e relacionamentos que sejam 
benéficos para si, com características de satisfazer suas necessidades e suprir seus desafios e 
desejos individuais (Turnbull, 2004; Hermanson, 2008; Castiglione et al., 2013; Marçal et al., 
2018; Lima & Araújo; 2019). Portanto, com base nas evidências apresentados, formula-se a 
primeira hipótese da pesquisa:  

H1: As experiências interpessoais estão significativamente relacionadas com as 
expectativas para a carreira acadêmica de alunos de pós-graduação em contabilidade das 
Gerações Y e Z. 

No tocante às experiências demográficas prega-se pela instantaneidade. Nesta 
perspectiva, os relacionamentos e as experiências têm-se alterado em função da 
temporalidade desses nós, inscritos intimamente no curto prazo (Bauman, 2001). Os espaços 
na Modernidade Líquida foram constituídos para serem alcançados a qualquer tempo, 
principalmente em função dos processos de mobilidade e flexibilidade que as condições 
advindas da globalização proporcionaram ao indivíduo. 

O entendimento das relações demográficas estabelecidas entre indivíduos e 
instituições sociais defende que indivíduo busca desenvolver experiências, com vistas a 
cumprir seu projeto pessoal e profissional. Dessa forma, no escopo da carreira acadêmica, as 
experiências como trocar de instituição de ensino com vistas a ampliar os interesses de 
pesquisa, trocar de cidade com vistas a ampliar as relações, buscar instituição com curso de 
stricto sensu consolidado e buscar programas de pós-graduação que tenham parcerias com 
instituições internacionais, são processos de uma sociedade fluída, principalmente porque 
possuem como marca a possibilidade de não permanência e o curto espaço de tempo são 
elementos chaves para o desenvolvimento dessas experiências por atores presentes nos 
plurais ambientes de ensino. 

Acredita-se que as experiências de cunho demográfico estão relacionadas a 
expectativa de atividades para a carreira acadêmica, dado que em um contexto de 
Modernidade Líquida os espaços podem ser conquistados a um curto período de tempo e a 
migração e estabelecimento de relações que transcendam o espaço seminal de ensino 
ampliam as experiências relacionais do indivíduo e fortalecem o desenvolvimento pessoal e 
profissional do mesmo (Guichard et al., 2012; Słowik, 2014; Strauβ & Boncori, 2020). Dessa 
forma, formula-se a segunda hipótese da pesquisa: 

H2: As experiências demográficas estão significativamente relacionadas com as 
expectativas para a carreira acadêmica de alunos de pós-graduação em contabilidade das 
Gerações Y e Z.  

Na Modernidade Líquida os relacionamentos entre os indivíduos com o ambiente de 
ensino e profissional tendem a ser temporários e com elevada insegurança e fragilidade, pois 
privilegia-se o curto prazo e o imediatismo dos projetos a serem assumidos e autogerenciados 
(Bauman, 2001). Dessa forma, há possibilidade de o indivíduo desenvolver plurais 
experiências com ambiente de ensino e profissional em um curto espaço de tempo, uma vez 
que estas são fluídas, finitas e possuem prazo de validade reconhecidamente curto. Desse 
modo, as expectativas para a carreira acadêmica estão expostas a inúmeras oportunidades 
ofertadas pelo ambiente de ensino e profissional, tangenciado para os alunos de pós-
graduação em contabilidade como o ambiente o qual está inscrito o desenvolvimento do curso 
de stricto sensu e os espaços de trabalho.  

Em relação ao espaço de ensino, denota-se que em um ambiente líquido-moderno, os 
centros de ensino e aprendizagem permitem que o aluno estabeleça e escolha suas 
referências individuais para a condução dos seus projetos de vida, esta característica da 
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Modernidade Liquida está imbricada a exemplo de realizar monitoria acadêmica voluntária ou 
com bolsas de estudos, buscar formação multidisciplinar complementar à graduação, 
participar como avaliador e/ou autor de pesquisas em eventos científicos e participar de grupo 
de pesquisa. 

Em termos de experiência no ambiente profissional estas podem proporcionar ao 
indivíduo o desenvolvimento de múltiplas experiências como professor ou em empresas 
públicas e/ou privadas e múltiplas experiências acadêmicas e profissionais que possam alterar 
o status deste em relação aos pares. Essas inúmeras experiências possuem capacidade de 
contribuir com a construção de expectativa da carreira acadêmica, como já apontado por Lima 
e Araújo (2019) e Strauβ e Boncori (2020) quando visualizadas como episódios de curto prazo.  

A partir desse cenário, o ambiente da pós-graduação é reconhecido como um 
ambiente de ensino, mas também como um espaço de desenvolvimento de atividades 
laborais e de emprego, o que permite entender este espaço como uma arena para o 
desenvolvimento profissional do indivíduo em tempos de liquidez. Este é o cenário social em 
que os indivíduos das Gerações Y e Z estão imersos. 

Articula-se que o ambiente de ensino e profissional proporciona o desenvolvimento de 
inúmeras experiências e de construção de episódios de curto prazo que podem estar 
relacionados a expectativa de atividades para a carreira acadêmica de alunos de pós-
graduação em contabilidade das Gerações Y e Z, dado que este período de liquidez altera a 
interpretação do ensino e do trabalho, para um espaço que fornece atenção as experiências 
do ambiente da pós-graduação e aos relacionamentos temporários estabelecidos no 
ambiente profissional  as quais interferem na vida do indivíduo. Tal fato, permite elaborar a 
terceira hipótese da pesquisa: 

H3: As experiências no ambiente de ensino e profissional estão significativamente 
relacionadas com as expectativas para a carreira acadêmica de alunos de pós-graduação em 
contabilidade das Gerações Y e Z. 
 
4 METODOLOGIA  
 

A pesquisa é caracterizada como exploratória; operacionalizada por meio de um survey 
com abordagem predominantemente quantitativa. Em termos de população e amostra a 
mesma foi desenhada para contemplar os pertencentes das Gerações Y e Z. Além disso, foi 
aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa CEP/SD sob o número: CAAE: 
42343221.3.0000.0102.   

A população do estudo é composta pelos alunos matriculados nos 34 Programas de 
Pós-Graduação de Contabilidade, pertencentes a área de avaliação Administração Pública e 
de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, reconhecidos pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Assim, perfaz a população da pesquisa 
1.653 alunos em nível de mestrado e doutorado. Em específico, tem-se por interesse uma 
aproximação junto aos jovens pertencentes a Geração Y e Z, portanto, os respondentes dessa 
pesquisa, que se enquadrem nesta tipologia geracional irão compor a amostra do estudo.  

A coleta dos dados ocorreu no período de abril a maio de 2021 e deu-se por meio de 
uma survey operacionalizada via Survey Monkey®,. Além disso, as redes sociais foram 
utilizadas com vistas a obter uma aproximação maior com o responde da pesquisa. Assim, a 
amostra da pesquisa perfaz 214 respondentes pertencentes as Gerações Y (139 – 65.0%) e Z 
(75 – 35,0%). 
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A pesquisa utilizou dois instrumentos. O primeiro foi construído pelo autor a partir  da 
realização de uma live e de Grupos Focais para coletar relatos e notações de experiências de 
cunho interpessoal, demográfico e advindos do ambiente de ensino e profissional vivenciadas 
por atores durante o período de pós-graduação. A live contemplou os seguintes atores: i) 
entrevistados da live; ii) observadores da cena; iii) participantes que assistiram a live e 
interagiram por meio de perguntas e comentários aos entrevistados; e, iv) o doutorando 
atuando como mediador. A estrutura da live privilegiou uma espécie de entrevista 
semiestruturada e centrada no problema. O roteiro da entrevista foi inspirado na investigação 
de Zanazzi (2016).  

O segundo instrumento teve por objetivo verificar as expectativas para a carreira 
acadêmica de alunos de pós-graduação em contabilidade das Gerações Y e Z e foi adaptado 
da pesquisa de Souza et al. (2020). Para tal, foram excluídas as assertivas que não se 
apresentavam aderentes a efetivas atividades pertinentes a carreia acadêmica, a exemplo de 
“buscar estabilidade profissional; melhorar a minha situação financeira familiar; e possuir 
autonomia no desenvolvimento das minhas atividades profissionais”. A métrica foi submetida 
a validação junto a professores-pesquisadores externos da área de educação contábil. Após 
essa validação a métrica passou a ser composta por 33 assertivas. A Figura 2 apresenta as 
definições constitutivas que norteiam a construção do instrumento da presente investigação, 
inscritas nos direcionamentos de Bauman (2001), de Souza et al. (2020) e das experiências dos 
pesquisadores da presente investigação. 
  

Constructos Definição Constitutiva 

Experiências 
Interpessoais 

As expectativas de atividades da carreira acadêmica recebem interferências 
provenientes de experiências interpessoais com vista a contribuir para a 
autoconstituição da trajetória profissional acadêmica. 

Experiências 
Demográficas 

As expectativas de atividades da carreira acadêmica são permeadas por 
experiências demográficas que resultam em mudanças, com o objetivo de 
ampliar as conexões relacionais e fortalecer parcerias entre os atores presentes 
nos plurais ambientes de ensino e profissional. 

Experiências no 
Ambiente de Ensino e 

Profissional 

As expectativas de atividades da carreira acadêmica passam a receber influência 
das experiências no ambiente de ensino durante o período de formação 
acadêmica e das múltiplas experiências profissionais que não privilegiam 
estruturas hierárquicas pré-definidas, uma vez que são fluídas e finitas, possuem 
o papel de preparar o indivíduo para novos desafios profissionais. 

Atividades de Ensino 
Atividades inscritas na entrega de conteúdo aos alunos do ensino superior por 
meio de aulas. 

Atividades de Pesquisa 
Atividades inscritas no processo de produzir resultados por meio da pesquisa, 
publicações em periódicos e cadernos que contribuam para a publicitação do 
conhecimento científico. 

Atividades de Extensão 
Desenvolvimento e participação em atividades de extensão, inscrita em cursos 
de formação, capacitação e qualificação do público em geral. 

Atividades e Posições 
Administrativas 

Atividades inscritas em atuação diante de cargos e posições administrativas, que 
envolvem a gestão universitária. 

Figura 2. Definições Constitutivas da Pesquisa 
Fonte: Elaborado com base em Bauman (2001) e Souza et al (2020). 

 
Para realização do pré-teste foram selecionados os alunos matriculados nos Programas 

de Pós-Graduação de áreas correlatas a Ciências Contábeis pertencentes a área de avaliação 
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo listados na Plataforma 
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Sucupira em Setembro de 2020. A Figura 3 apresenta as definições operacionais que 
compuseram o instrumento final para a coleta de dados desta investigação.  

 
Constructos  Definições Operacionais 

Experiências 

Interpessoais 

Ter bons relacionamentos com colegas do stricto sensu. 

Ser incentivado por membros da família e amigos pessoais. 

Ser incentivado por pessoas que considero como importantes em minha vida pessoal. 

Ser incentivado por pessoas que considero como importante na área de conhecimento. 

Ser incentivado por orientadores durante o curso de graduação. 

Ser incentivado por professores do stricto sensu. 

Receber acompanhamento durante a realização do estágio docência. 

Ser inspirado por professores exemplares em termos de relacionamento interpessoal, 
produção científica e didática. 

Ter bons relacionamentos com orientadores. 

Experiências 

Demográficas 

Trocar de instituição de ensino com vistas a ampliar meus interesses de pesquisa. 

Trocar de cidade com vistas a ampliar as minhas relações. 

Buscar instituição com curso de stricto sensu consolidado. 

Buscar Programas de Pós-Graduação que tenham parcerias com instituições 
internacionais. 

Experiências no 

Ambiente de 

Ensino e 

Profissional 

Realizar monitoria acadêmica voluntária ou com bolsas de estudos. 

Buscar formação multidisciplinar complementar à graduação. 

Participar como avaliador e/ou autor de pesquisas em eventos científicos. 

Possuir múltiplas experiências como professor ou em empresas públicas e/ou privadas. 

Participar de Grupo de Pesquisa. 

Possuir múltiplas experiências acadêmicas e profissionais que possam alterar meu status 
em relação aos pares. 

Atividades de 

Ensino  

Ministrar aulas em cursos de graduação. 

Ministrar aulas em cursos de especialização (lato sensu). 

Ministrar aulas no stricto sensu. 

Atividades de 

Pesquisa 

Ser autor e avaliador de artigos científicos. 

Ser autor de livros. 

Liderar Grupos de Pesquisas. 

Participar em bancas examinadoras de trabalhos acadêmicos. 

Atuar como Editor de periódicos científicos. 

Desenvolver ações para a expansão da Pós-graduação stricto sensu. 

Atuar como orientador de monografias, de iniciação científica e/ou monitoria. 

Supervisionar estágios obrigatórios e não obrigatórios. 

Atuar como orientador no stricto sensu. 

Atividades de 

Extensão 

Participar de projetos de extensão. 

Coordenar projetos de extensão. 

Atividades e 

Posições 

Administrativas 

Participar em Núcleos Docentes Estruturantes. 

Atuar como chefe na Unidade Administrativa. 

Atuar como Coordenador de cursos de graduação. 

Atuar como Coordenador de Programas de Pós-graduação stricto sensu. 

Atuar como Coordenador de Programas de Pós-graduação lato sensu. 

Figura 3. Definições Operacionais da Pesquisa 
Fonte: Elaborado com base em Bauman (2001) e Souza et al. (2020). 
 

A partir das definições constitutivas e operacionais apresentadas, defende-se que as 
experiências vivenciadas no ambiente socioacadêmico estão relacionadas com as expectativas 
para a carreira acadêmica, de alunos de pós-graduação em contabilidade das Gerações Y e Z 
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à luz do conceito de Modernidade Líquida. Para tal, para a aplicação do instrumento de 
pesquisa adota-se duas escalas de intensidade. Primeira, foi indicado ao respondente que 
atribuísse uma nota de 0 a 10, sendo (0) = Nenhuma Intensidade e (10) Alta Intensidade, em 
relação as experiências socioacadêmicas no que versa cada uma destas contribuir para as suas 
vivências profissionais e acadêmicas na pós-graduação. Já a segunda, foi solicitado que o 
participante atribuísse a intensidade de suas expectativas em relação às atividades que tem 
pretensão de praticar na sua carreira acadêmica em contabilidade. Sendo (0) Nenhuma 
Intensidade e (10) Alta Intensidade. 

A análise de dados envolveu cinco etapas: Etapa I - Análise da Confiabilidade das 
métricas: Alpha de Cronbach (Fávero, 2009); Etapa II - Análise Fatorial Confirmatória: Validade 
Discriminante - Critério de Fornell e Larcker; Validade Discriminante - HTMT (Heterotrait-
Monotrait Ratio); Confiabilidade Composta; AVE; e Fator de Inflação de Variância (VIF) (Fávero 
& Belfiore, 2017;Henseler et al., 2015; Fornell & Larcker, 1981; Hair Jr. et al., 2009; Chin, 1998); 
Etapa III – Normalidade - Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk (Ringle, Silva & Bido, 2014); 
Etapa IV – Teste de Mann-Whitney; Teste de Kruskal Wallis - Qui-quadrado de Mann-Whitney; 
Qui-quadrado de Kruskal-Wallis (Maroco, 2007; Field, 2009); e Etapa V – Correlação: 
Coeficiente de correlação de Pearson e/ou Speraman (Cohen, 1988). 
 

5 Resultados  
5.1 Análise Confirmatória e Validações das Medidas  

Com vistas a avaliar o instrumento de pesquisa e as construções propostas a partir dos 
conceitos de Modernidade Liquida e da carreira acadêmica em contabilidade, apresenta-se a 
Tabela 1.  
 
Tabela 1. Validações das Medidas  

Qualidade das Medidas 

CONSTRUCTOS Alpha de Cronbach CC AVE 

Experiências Interpessoais (EINTERP)  0,865 0,892 0,485 

Experiências Demográficas (EDEMOG) 0,807 0,873 0,633 

Experiências no Ambiente de Ensino e Profissional (EAENSPROF) 0,778 0,843 0,473 

Atividades de Ensino (ECAEN) 0,764 0,858 0,668 

Atividades de Pesquisa (ECAPESQ) 0,902 0,920 0,565 

Atividades de Extensão (ECEXT) 0,860 0,935 0,877 

Atividades de Posições Administrativas (ECPADM) 0,868 0,901 0,650 

Matriz de Validade Discriminante - Critério de Fornell e Larcker 

CONSTRUCTOS EINTERP EDEMO EAENSPROF ECAENS ECAPESQ ECEXT ECPADM 

EINTERP 0,696             

EDEMOG 0,418 0,795           

EAENSPROF 0,489 0,559 0,688         

ECAEN 0,126 0,165 0,305 0,818       

ECAPESQ 0,152 0,317 0,410 0,624 0,751     

ECEXT 0,050 0,296 0,290 0,467 0,684 0,937   

ECPADM 0,216 0,254 0,325 0,444 0,567 0,483 0,806 

Heterotrait-Monotrait (HTMT) e Valores de VIF 

CONSTRUCTOS 1 2 3 4 5 6 7 VIF 

(1) EINTERP        1,928 

(2) EDEMOG 0,475       1,839 

(3) EAENSPROF 0,565 0,693      1,526 

(4) ECAENS 0,174 0,180 0,369     1,592 
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(5) ECAPESQ 0,161 0,363 0,464 0,701    2,362 

(6) ECEXT 0,071 0,344 0,348 0,545 0,771   2,326 

(7) ECAPADM 0,227 0,280 0,356 0,437 0,573 0,503  3,200 

Nota: CC= Confiabilidade Composta; AVE= Variância Média Extraída; Alfa de Cronbach >0,70; Conf. Composta 
>0,70; AVE >0,50; Experiências Interpessoais (EINTERP); Experiências Demográficas (EDEMOG); Experiências no 
Ambiente de Ensino e Profissional (EAENSPROF); Atividades de Ensino (ECAEN); Atividades de Pesquisa 
(ECAPESQ); Atividades de Extensão (ECEXT); Atividades de Posições Administrativas (ECPADM).  

 
Com as medidas apresentadas, valida-se as construções teóricas propostas nesta 

investigação, alinhamento advindo do processo de intermediação entre campo teórico 
empírico e a realidade, uma vez que o pesquisador foi a campo por meio da live e do grupo 
focal para a construção de evidências. 
 
5.2 Análise Inferencial  
 

Na Tabela 2 apresenta-se o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnova e de 
Shapiro-Wilk. 

 
Tabela 2. Teste de Normalidade 

 CONSTRUCTOS  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

EINTERP 0,116 214 0,000 0,883 214 0,000 

EDEMOG 0,108 214 0,000 0,949 214 0,000 

EAENSPROF 0,107 214 0,000 0,955 214 0,000 

ECAEN 0,177 214 0,000 0,830 214 0,000 

ECAPESQ 0,131 214 0,000 0,928 214 0,000 

ECEXT 0,139 214 0,000 0,897 214 0,000 

ECPADM 0,073 214 0,007 0,969 214 0,000 

Nota: Experiências Interpessoais (EINTERP); Experiências Demográficas (EDEMOG); Experiências no Ambiente de 
Ensino e Profissional (EAENSPROF); Atividades de Ensino (ECAEN); Atividades de Pesquisa (ECAPESQ); Atividades 
de Extensão (ECEXT); Atividades de Posições Administrativas (ECPADM).  
Fonte: dados da pesquisa. 

 
Observando a significância dos testes, assume-se que os dados desta pesquisa não 

possuem uma distribuição normal. Assim, os processos de inferência nesta pesquisa passam 
a ser inscritos em testes de diferença entre grupos a partir de teste não paramétrico, de Mann-
Whitney e Kruskal-Wallis (K-W) e da Correlação de Spearman. A Tabela 3 apresenta os 
resultados dos testes não paramétricos o qual apresenta as comparações entre os grupos 
inscritos nos jovens das Gerações Y e Z. 

 
Tabela 3. Testes Não Paramétricos e Post Hoc de Mann-Whitney 

Teste de Mann-Whitney 

GERAÇÕES  EINTERP EDEMOG EAENSPROF ECAEN ECAPESQ ECEXT ECPADM 

Qui-
quadrado 

5157,000 4887,500 4602,500 4933,000 5151,000 5049,500 4696,500 

Sig.  0,898 0,452 0,158 0,512 0,887 0,704 0,232 

Nota: Experiências Interpessoais (EINTERP); Experiências Demográficas (EDEMOG); Experiências no Ambiente de 
Ensino e Profissional (EAENSPROF); Atividades de Ensino (ECAEN); Atividades de Pesquisa (ECAPESQ); Atividades 
de Extensão (ECEXT); Atividades de Posições Administrativas (ECPADM).  
Fonte: dados da pesquisa. 
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Os testes não paramétricos dispostos na Tabela 3 indicam que não há diferença entre 

os grupos geracionais analisados nesta pesquisa. Assim, as Gerações Y e Z não diferem de 
forma significante no que cercam as experiências socioacadêmicas e as expectativas de 
atividades para a carreira acadêmica em contabilidade. Duas perspectivas contribuem para 
explicar essa situação. A primeira é que as Gerações Y e Z podem ser entendidas como uma 
unidade geracional (Mannheim, 1952), ou seja, são pessoas que vivenciam os mesmos 
problemas históricos e sociais que postos diante das experiências socioacadêmicas e das 
questões sobre a carreira não apresentam posicionalidades diferentes. A segunda, está 
inscrita na estrutura dos Programas de Pós-Graduação, uma vez que estas não se diferem 
entre si de modo significativo (Lima et al., 2020), o que proporciona experiências similares a 
esses jovens em termos de ensino e pesquisa.  

Reconhecendo que está se diante de uma unidade geracional a qual vive condições 
semelhantes quanto às suas experiências socioacadêmicas e as expectativas para a carreira 
acadêmica em contabilidade procedeu-se para o reconhecimento da correlação entre essas 
construções. Tais resultados são compartilhados a partir da Tabela 4. 

 
Tabela 4. Experiências Socioacadêmicas e Expectativas para a Carreira Acadêmica 

 CONSTRUCTOS EINTERP EDEMOG EAENSPROF ECAEN ECAPESQ ECEXT ECPADM 

EINTERP 1,000             

EDEMOG 0,385** 1,000           

EAENSPROF 0,460** 0,565** 1,000         

ECAEN 0,215** 0,191** 0,351** 1,000       

ECAPESQ 0,164* 0,320** 0,418** 0,622** 1,000     

ECEXT 0,066 0,332** 0,295** 0,433** 0,646** 1,000   

ECPADM 0,181** 0,257** 0,289** 0,383** 0,512** 0,421** 1,000 

Nota: Experiências Interpessoais (EINTERP); Experiências Demográficas (EDEMOG); Experiências no Ambiente de 
Ensino e Profissional (EAENSPROF); Atividades de Ensino (ECAEN); Atividades de Pesquisa (ECAPESQ); Atividades 
de Extensão (ECEXT); Atividades de Posições Administrativas (ECPADM). ** significância a nível de 1%; * 
significância ao nível de 5% 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
A partir da análise da Tabela 4 observa-se que a hipótese H1, a qual discorre que as 

experiências interpessoais estão significativamente relacionadas com as expectativas para a 
carreira acadêmica de alunos de pós-graduação em contabilidade das Gerações Y e Z, não foi 
suportada. Uma vez que no conjunto proposto em termos de atividades relacionadas a 
carreira acadêmica, as atividades de extensão (ECEXT) não mostraram-se correlacionadas de 
modo significante com as experiências interpessoais (EINTERP) (r = 0,066; p-value =  > 0,05). 

Nessa perspectiva, as experiências interpessoais se difundem quanto à manter uma 
posição de relacionamento significativo para a construção da carreira de alunos de pós-
graduação em contabilidade das Gerações Y e Z nas dimensões de atividades de ensino 
(ECAEN), pesquisa (ECAPESQ) e das posições administrativas (ECPADM) a serem ocupadas, ou 
seja, as experiências interpessoais as quais são estabelecidas pelas Gerações Y e Z da amostra 
no ambiente socioacadêmico são capazes de moldar a construção das expectativas para a 
carreira em termos de prática e desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e de 
cunho administrativo de modo significativo.  

Os resultados desta investigação se alinham com as divulgações socializadas por 
Turnbbull (2004), Hermanson (2008), Castiglione et al. (2013), Marçal et al. (2018) e Lima e 
Araújo (2019). Os resultados denotam que a Modernidade Líquida, a partir de suas disposições 
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conceituais inscritas na emancipação e na individualidade (Bauman, 2001) favorece a 
compreensão da interação significativa das experiências interpessoais com as expectativas 
para a carreira acadêmica de alunos de pós-graduação em contabilidade das Gerações Y e Z, 
nas dimensões de ensino, pesquisa e de cunho administrativo. A emancipação e a 
individualidade ocorrem centrando-se no alinhamento de interesses pessoais do jovem das 
Geração Y e Z, a partir de uma diligência individual diante dos seus relacionamentos e 
experiências de cunho interpessoal. 

Na Modernidade Líquida não há possibilidade de colonização das experiências 
relacionais, à medida que possuem prazo de validade curto uma vez que a expectativa de vida 
dos projetos, sejam eles pessoais ou profissionais, limitam-se a cumprir um objetivo e a 
impermanência se destaca como elemento principal para a nova vida em sociedade, na qual 
as mudanças não têm previsão de término (Bauman, 2001; Saraiva & Veiga-Neto, 2009). Dessa 
forma, a herança da Modernidade Líquida está imbricada na mobilidade e na flexibilidade com 
vistas a autoconstituição da trajetória de carreira de Pós-Graduandos em Contabilidade das 
Gerações Y e Z nas dimensões de ensino, pesquisa e de cunho administrativo, as quais 
recebem interferências provenientes de experiências interpessoais de cunho familiar e de 
relacionamentos com os professores. 

A hipótese H2 a qual preconiza que as experiências demográficas estão 
significativamente relacionadas com as expectativas para a carreira acadêmica de alunos de 
pós-graduação em contabilidade das Gerações Y e Z foi suportada. Desse modo, experiências 
demográficas, inscritas em trocar de instituição de ensino com vistas a ampliar os interesses 
de pesquisa, trocar de cidade com vistas a ampliar as relações, buscar instituição com curso 
de stricto sensu consolidado e buscar programas de pós-graduação que tenham parcerias com 
instituições internacionais estão relacionadas as expectativas para a carreira acadêmica. 

A partir desse reconhecimento, observa-se que os resultados da H2 são amparados por 
pesquisas, como as de Anzilago e Melo (2015) e Meurer et al. (2019) que foram desenvolvidas 
junto a alunos de pós-graduação, e observaram a mobilidade como um processo que se soma 
a construção da carreira acadêmica em contabilidade. Além disso, a estrutura dos centros de 
ensino no Brasil em termos de stricto sensu culmina para um cenário que torna os indivíduos 
mais voláteis a mudança, como uma condicionante do projeto de carreira acadêmica em 
contabilidade.  

As experiências demográficas representam um fragmento da Modernidade Líquida, 
uma vez que nesse período sócio-histórico da humanidade os lugares foram feitos para a não 
permanência e estes podem ser conquistados a qualquer tempo. Esse fato, representa a 
autocontinuidade dos projetos da carreira acadêmica em contabilidade para os alunos da 
Gerações Y e Z. Assim, os espaços podem ser conquistados a um curto período de tempo e a 
permanência nestes é conduzida a fim de cumprir seu projeto pessoal e profissional, como 
satisfazer os interesses de pesquisa, ampliar relações nos espaços de Programas de Pós-
Graduação. Dessa forma, os indivíduos das Geração Y e Z buscam ampliar as suas experiências 
relacionais e fortalecer parcerias entre os plurais atores presentes nos ambientes acadêmicos 
e profissionais.  

A hipótese H3 a qual prevê que as experiências no ambiente de ensino e profissional 
estão significativamente relacionadas com as expectativas para a carreira acadêmica de 
alunos de pós-graduação em contabilidade das Gerações Y e Z, foi suportada. Em termos 
empíricos, tais resultados somam-se às pesquisas de Lima e Araújo (2019) e Strauβ e Boncori 
(2020). 
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A Modernidade Líquida permitiu aos ingressantes no mercado de trabalho, inscritos 
na Geração Y e Z a possibilidade de desenvolvimento de inúmeras tarefas, estas 
fundamentadas no curto prazo, fluidez e finitude. Essas características aumentaram o volume 
de individualidade e flexibilidade que permeiam as decisões nesses espaços laborais no que 
cerca cumprir o projeto de carreira acadêmica em contabilidade. Sustenta-se esse argumento, 
à medida que a composição das experiências de ensino e de cunho profissional do indivíduo 
se distanciou em termos de responsabilidade das instituições. O que é observado é que as 
instituições dispostas em uma comunidade representam uma arena com possibilidades para 
o desenvolvimento de múltiplas filiações e atividades organizacionais e de ensino. No entanto, 
a colonização e permanência nesses espaços está condicionado a finalização dos projetos.  

A sociedade líquida a qual está disposta para as Gerações Y e Z, pertencentes ao stricto 
sensu em contabilidade, performarem as suas expectativas de carreira acadêmica culmina-se 
a partir das experiências interpessoais, demográficas, de ensino e de cunho profissional. Esses 
resultados estão vinculados às condições líquidas que as Gerações Y e Z dispõem para a 
construção dos projetos profissionais. Tais condições estão inscritas em uma comunidade, o 
espaço universitário, o qual integra indivíduo e sociedade, a partir de experiências 
interpessoais, demográficas e inscritas no ambiente de ensino e profissional. Sendo assim, a 
atuação individual dos Y’s e Z’s, a partir de experiências interpessoais, demográficas e de 
ensino e profissional para a construção da carreira, demanda de um ambiente que estes 
pertençam mesmo que temporariamente o que lhes garante segurança e liberdade, neste 
inscreve-se a universidade (Sigahi & Saltorato, 2018; Strauβ & Boncori, 2020), como retratado 
nesta investigação, como o espaço onde a carreira acadêmica em contabilidade acontece.    
 
6 CONCLUSÕES  

 A partir de um olhar baumaniano, detecta-se que os Y’s e os Z’s desenvolvem inúmeras 
experiências socioacadêmicas, uma vez que a Modernidade Líquida proporciona essa fluidez 
interpessoal, de cunho demográfico e relacionada ao ambiente de ensino e profissional e que, 
por sua vez, estão relacionadas com a construção de expectativas para o desenvolvimento de 
atividades da carreira acadêmica em contabilidade. Tal fato, lança um olhar não-linear para a 
carreira, à medida que se assume que a mesma pode ser construída a partir da coleção de 
inúmeras experiências proporcionadas pela carreira acadêmica. As hipóteses elaboradas com 
base na literatura e com base em uma intermediação com o campo disciplinar por meio da 
live e de Grupos Focais, permitiram entender e compreender as dimensões da Modernidade 
Líquida no ambiente socioacadêmico do stricto sensu em contabilidade e culminou-se para a 
possibilidade de realização de testes estatísticos entre essas duas construções, representadas 
pelas experiências socioacadêmicas e nas expectativas para a carreira acadêmica. 

Em resposta ao problema de pesquisa, conclui-se que a relação entre as experiências 
socioacadêmicas inscritas em interpessoais, demográficas e desenvolvidas no ambiente de 
ensino e profissional  e as expectativas para a carreira acadêmica de alunos de pós-graduação 
em contabilidade das Gerações Y e Z à luz do conceito de Modernidade Líquida, estas 
entendidas a partir das atividades de ensino, pesquisa, extensão e de posições administrativas 
é significante e positiva, exceto para o relacionamento entre as experiências interpessoais e o 
interesse pelas atividades de extensão. Implicações são geradas a partir destes resultados. 

A pesquisa evidencia as inúmeras experiências socioacadêmicas as quais permitem a 
criação de um espaço de auto-gerência das atividades a serem desenvolvidas na carreira 
acadêmica de alunos de contabilidade das Gerações Y e Z matriculados no stricto sensu em 
instituições brasileiras. Esse processo de pluralidade diante do espaço sociocadêmico recebe 
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explicações a partir da Modernidade Líquida. Os postos de carreira a serem ocupados pelas 
expectativas dos participantes da investigação são temporários e permitem o acúmulo de 
experiências que se somam para a construção de um verdadeiro mosaico enquanto carreira 
acadêmica.  

Além disso, há positivos relacionamentos entre as experiências socioacadêmicas e as 
expectativas para a carreira acadêmica em contabilidade. Esse cenário contribui para a 
manutenção do bem-estar individual e coletivo dos pertencentes as Gerações Y e Z, o que 
pode refletir na configuração dos espaços identitários contábeis e podem positivamente 
cooperar para a configuração da área profissional da contabilidade a curto e longo prazo. Haja 
visto que nesta investigação mapeia-se as percepções e expectativas de futuros educadores 
contábeis. Sob esse olhar, construiu-se conhecimento a partir da intermediação entre os 
olhares de Bauman (2001) e o campo disciplinar da contabilidade, o que se caracteriza como 
um benefício da pesquisa. 

Espera-se que pesquisas futuras possam eleger a Modernidade Líquida para explicar 
os fenômenos contábeis e ainda questionem outros espaços do campo da educação contábil 
nos quais, as ideias de Bauman (2001) possam ser permeáveis. Haja vista que o processo de 
estruturação da lógica do trabalho de Bauman (2001) nesta investigação merece receber 
ainda mais contribuições, uma vez que esta é perpassada por inúmeras interpretações. Nesse 
sentido, pesquisas futuras podem delinear as características dessa comunidade a qual a 
carreira acadêmica se institui, isso sob um olhar que transcenda as questões do indivíduo e 
alcancem o espaço de estrutura, a pergunta a ser respondida é: qual é a estrutura e as 
condições da comunidade a qual as experiências socioacadêmicas e expectativas da carreira 
acadêmica se fundem à luz do conceito de Modernidade Líquida? 

Em termos geracionais e a partir da constatação que se está diante de uma unidade 
geracional, a qual permite entender a Geração Y e Z participantes desta pesquisa como uma 
unidade, pesquisas futuras podem incluir demais gerações para interagir e permitir que estas 
imprimam suas percepções sobre a temática. Assim, a inclusão dos Baby boomer e dos X’s 
podem oferecer contribuições para o campo.  
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