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Resumo 

Este trabalho busca apresentar a importância da contribuição da formação e 

do trabalho do Administrador na construção de sua identidade juvenil. A partir das 

perspectivas dos jovens matriculados no curso de Administração, busca analisar as 

práticas formativas no âmbito do ensino superior e respectivas contribuições para 

sua formação e, consequentemente para a construção de sua identidade. Também 

considerando a construção social histórica que envolve escola, juventude e trabalho, 

busca compreender a percepção que jovens estudantes e egressos do curso de 

Administração possuem sobre as instituições de ensino superior e seu futuro 

enquanto trabalhadores. 
 

Palavras-chave: Identidade juvenil; Trabalho e Formação humana; Administração; 
Ensino Superior. 
 

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. 

Objetivos 

Compreender a percepção que jovens estudantes e egressos do curso de 

Administração possuem sobre as instituições de ensino superior e seu futuro 

enquanto trabalhadores. 

Analisar as práticas formativas no âmbito do ensino superior, especificamente 

no curso de Administração, a partir das perspectivas que os jovens matriculados e 

egressos dessa modalidade de ensino possuem em relação ao seu presente e 

futuro, enquanto trabalhadores. 

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

curso de Administração e da profissão do Administrador. 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: 70611117.5.0000.5097. 

Desenvolvimento 

De acordo com o Conselho Federal de Administração, a Administração é uma 

ciência da área humana fundamentada em sistemas e processos que buscam o 

planejamento, organização, direção e controle das realizações, tanto na esfera 

pública quanto na privada. O Administrador é o profissional responsável pelo 

planejamento de estratégias e pelo gerenciamento do dia-a-dia da empresa pública 

ou privada, atuando em diversas áreas como comercial, logística, financeira, 

compras, recursos humanos, marketing, entre outras. 

Os jovens estão inseridos em um momento de mudanças aceleradas na 

estrutura social e seu convívio com as instituições de ensino superior são marcadas 

por diferentes modos de relacionamento que são mediados por diferentes meios de 

comunicação. É papel das instituições assimilar as constantes mudanças e se 

posicionar de forma realista sobre a condição juvenil, buscando garantir os 

conhecimentos demandados de maneira sistematizada em seus currículos e 

projetos educacionais. 

Objetivando indicar uma postura alternativa para os professores para 

enfrentar os atuais desafios da escola para a juventude, Maia e Correa (2014) 

argumentam que os olhos do professor tendem a enxergar o que eles desejam e 

não o que deve ser visto e considerado, ou seja, os olhos docentes têm filtros, que 

são valores pessoais que influenciam a forma de encarar o mundo e o modo de 

pensar. Dessa forma, para enxergar a realidade da escola ou dos jovens alunos, ou 

mesmo os significados que eles atribuem ao cotidiano escolar, é necessário 

identificar os possíveis filtros e compreender como estes interferem no nosso olhar 
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e, após essa primeira mirada, voltar a olhar novamente, lançar um novo olhar, 

buscando desnaturalizar o cotidiano escolar, passando a enxergar a escola, seu 

entorno e os jovens alunos como os olhos de quem os vê pela primeira vez. Como 

um “estrangeiro”, buscando compreender os jovens estudantes, suas práticas 

culturais, seus hábitos, valores, visões do mundo, etc. 

Ainda segundo os autores, somente o olhar não será suficiente para o 

processo de construção de conhecimento sobre a escola, o ensino superior e os 

jovens alunos. É necessário se valer, também de outro recurso de obtenção dos 

dados: o ouvir. 

Resultados preliminares 

Como o trabalho passa a ser uma experiência comum para a maior parte da 

sociedade, a formação para o trabalho promovida pelas instituições de ensino deve 

considerar não somente o ensino aplicado à determinada profissão, mas também a 

contribuição que pode ser promovida por meio ações de integração social e de 

formação para a cidadania. No Projeto Pedagógico da faculdade de Administração 

de Empresas de Minas Gerais (nome fictício), o tópico que apresenta o Perfil do 

Egresso afirma que: 

O curso de Administração deverá formar um profissional com capacidade de 
compreender os conceitos empresariais, sociais e econômicos globais, apto a 
empreender, administrar e gerir as organizações, pessoas, recursos e 
processos, atuando como agente de mudança, de forma ética e socialmente 
responsável no cenário globalizado (FAMG, 2011, p. 10). 

Atualmente o curso conta com 15 professores, sendo 2 doutores, e 

aproximadamente 400 alunos matriculados em 8 períodos semestrais. O currículo do 

curso contempla conteúdos e atividades que revelam inter-relações com a realidade 

nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada dos 

diferentes fenômenos relacionados com a economia, utilizando tecnologias 

inovadoras, e que atendam aos seguintes campos interligados de formação: 

Conteúdos de Formação Básica, Conteúdos de Formação Profissional, Conteúdos 

de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias e Conteúdos de Formação 

Complementar. É estruturado tendo como base eixos transversais que agrupam as 

disciplinas pelas áreas de Finanças, Operações (que envolve Administração da 

Produção, Operações, Logística e Processos), Recursos Humanos e Marketing, 

ressaltando-se o foco amplo da instituição no empreendedorismo. 
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