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RESUMO 

 

REGO, Sidnéia Maia de Oliveira. Análise do Estágio Supervisionado de Cursos de 

Administração à luz da Aprendizagem em Ação. 176f. Dissertação (Mestrado Profissional) 

– Gestão em Organizações Aprendentes, UFPB, João Pessoa – PB, 2013. 

 

Este estudo se propõe a analisar o processo de estágio supervisionado no curso de 

Administração sob a perspectiva da aprendizagem em ação. Para atender esse propósito, foi 

desenvolvida uma pesquisa em duas Instituições de Ensino Superior no Nordeste brasileiro, as 

quais obtiveram conceito máximo na última edição publicada do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes em 2009. São duas instituições tradicionais no Estado e atuam há 

mais de três décadas no ensino superior, sendo uma pública e outra privada. As teorias da 

aprendizagem de adultos e aprendizagem experiencial serviram de base para as investigações 

que foram balizadas pela Aprendizagem em Ação. A pesquisa parte de uma concepção 

qualitativa, como uma forma de investigação interpretativa, onde se optou pelo estudo de 

casos múltiplos. Os sujeitos da pesquisa foram 20 no total, selecionados de acordo com a sua 

disponibilidade. Os dados foram coletados por meio de duas entrevistas semi-estruturadas, 

com os coordenadores dos cursos. Foram realizadas quatro sessões de focus groups, duas em 

cada instituição; uma com alunos e outra com professores. Os resultados revelam que o 

processo de estágio supervisionado encontra-se institucionalizado nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos, conforme previsto na legislação. As instituições apresentam formas diferentes de 

ofertar o estágio; em comum, está a associação entre Estágio Supervisionado e Trabalho de 

Conclusão de Curso. Na instituição privada o estágio ocorre por meio de duas modalidades: 

no formato tradicional o aluno realiza o estágio em uma organização e apresenta ao final a 

monografia; na modalidade de simulado empresarial o aluno faz as interações semelhantes ao 

mundo real e apresenta um relatório de vivência. Na instituição pública, o aluno matricula-se 

nas disciplinas de Estágio Supervisionado, mas não é vinculado a uma organização; seu 

contato limita-se a coleta de dados; o estágio resulta na elaboração do Trabalho de Conclusão 

de Curso, na modalidade monografia ou projeto de intervenção, entretanto, alunos e 

professores, afirmam que prevalece a monografia. A aprendizagem no estágio supervisionado, 

não foi percebida como prioridade, prevalecendo a preocupação em realizar o Trabalho de 

Conclusão de Curso. Entre os fatores facilitadores da aprendizagem do estágio está a 

motivação dos alunos que se mostram ansiosos por vivenciar experiências práticas. Entre os 

fatores limitantes, problemas de estrutura, poucos professores em relação ao número de 

alunos e problemas culturais, foram os mais apontados nos discursos. O estágio voluntário 

emergiu como alternativa para os cursos aproveitarem melhor as experiências de 

aprendizagem nessas atividades e os pressupostos da Aprendizagem em Ação possibilitam um 

caminho favorável para sua operacionalização, desde que seja criada uma estrutura de 

acompanhamento das atividades que priorize o aprendizado obtido por meio da experiência 

vivenciada pelo aluno, considerando que toda uma estrutura formal já é mobilizada pela 

Instituição de Ensino Superior que designa um supervisor de estágio e exige a elaboração de 

um relatório ao final.  

 

Palavras-chave: Formação de administrador, Aprendizagem em Ação, Estágio 

Supervisionado, Aprendizagem Experiencial, Aprendizagem de Adultos. 

 

 

 

 



9 
 

 
 

ABSTRACT 

 

REGO, Sidnéia Maia de Oliveira. Analysis of Supervised Administration Course in light 

of the in Action Learning. 176f. Dissertation (Master Professional) - Management in 

Organizations Learners, UFPB, João Pessoa - PB, 2013. 

 

This study aims to analyze the process of supervised stages of the course from administration 

the perspective of action learning, to serve this purpose were established as specific 

objectives: describe the process in Supervised stages Administration course in two Higher 

Education Institutions; identify the perceptions of the students during the learning experience 

Stages Supervised and set facilitating factors and limiting the Supervised learning. The 

research was conducted in two higher education institutions in the Northeast, one public and 

one private. Theories of adult learning and experiential learning formed the basis for 

investigations which were buoyed by the Learning in Action The research part of a qualitative 

conception, as a form of interpretive research, we opted for the multiple-case study, the 

subjects of research were selected according to availability to participate in the study, 20 

people participated in the survey. Data were collected through semi-structured interviews with 

two course coordinators, four sessions were held focus groups with 9 students and 9 teachers 

in both Higher Education Institutions. The results revealed that the process of supervised 

training is institutionalized in Educational Projects Course, according to the legislation. The 

institutions have different ways of offering the internship, in common, is the association 

between stage and Work of Course Completion. In private institution stage occurs through 

two modes, the traditional format, the student performs supervised internship in an 

organization and presents the final monograph, another modality through simulated business, 

students makes interactions similar to the real world and report the experience. In public 

institution, the student enrolled in the disciplines of Stages supervised, is not linked to an 

organization, their contact is limited to data collection, the development stage is linked to the 

End of Course Work in monograph form or intervention project However, students and 

teachers, say the monograph prevails. The learning in supervised training was not perceived 

as a priority, the prevailing concern in performing the Work of Course Completion. Among 

the factors that facilitate the learning stage, is the motivation of the students who appear eager 

to experience practical experiences among the limiting factors, structure problems, few 

teachers in relation to student numbers and cultural problems, were more pointed in speeches. 

The voluntary internship emerged as an alternative for courses taking better learning 

experiences in these activities, look more priority, considering that all formal structure is 

already mobilized by the Institution of Higher Education, which designates a supervisor and 

internship requires the preparation of Final report to the Learning in Action can provide a 

favorable way for operationalization of this activity. 

 

Keywords: Training Administrator, Action Learning, Supervised Training, Experiential 

Learning, Adult Learning. 

 

  



10 
 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Dimensões do Conhecimento................................................................. 42 

Figura 2: Os processos Fundamentais de Aprendizagem...................................... 54 

Figura 3: Modelo de Aprendizagem Experiencial................................................. 61 

Figura 4: Os seis componentes da Aprendizagem em Ação................................. 67 

Figura 5: Reflexão no ciclo de aprendizagem....................................................... 69 

Figura 6: Passos da Análise de dados.................................................................... 80 

Figura 7 A linha de produção do administrador................................................... 113 

Figura 8  Dimensões do Sistema de Aprendizagem em Ação............................... 117 

Figura 9 Checklist para o Estágio Supervisionado............................................... 119 

   

Quadro 1: Número de Cursos de Administração.................................................... 30 

Quadro 2: Artigos publicados sobre Estágio Supervisionado................................. 43 

Quadro 3: Trabalhos apresentados em eventos sobre Estágio Supervisionado....... 44 

Quadro 4: Atributos de influência do Estágio Supervisionado............................... 47 

Quadro 5 Hipóteses do Modelo Andragógico........................................................ 57 

Quadro 6 Principais proposições dos três modelos (John Dewey, Kurt Lewin e 

Jean Piaget)............................................................................................. 

 

60 

Quadro 7 Escolas da Aprendizagem em Ação....................................................... 66 

Quadro 8 Sujeitos da Pesquisa............................................................................... 76 

Quadro 9 Síntese das etapas de coleta de dados.................................................... 77 

Quadro 10 Processos de Anonimização .................................................................. 81 

Quadro 11 Categorias de Análise por dimensão....................................................... 82 

Quadro12  Análise de categorias por IES e público................................................. 97 

Quadro 13 Desafios do Estágio Supervisionado....................................................... 115 

Quadro 14 Relação entre etapas da Aprendizagem em Ação e do Estágio 

Supervisionado........................................................................................ 

 

120 

Quadro 15 Desafios, limites e possibilidades na formação do Administrador........ 123 

   

  

 

 

 



11 
 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANGRAD  Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração 

ANPAD  Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

CAPES  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEO    Chiel Executive Officer 

CF    Constituição Federal 

CFA    Conselho Federal de Administração 

CFE   Conselho Federal de Educação 

CI   Conceito Institucional 

CNE   Conselho Nacional de Educação 

CONSEP Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão 

DASP   Departamento Administrativo do Serviço Público 

DCN   Diretrizes Curriculares Nacionais 

EAESP  Escola de Administração e Economia de São Paulo 

EBAP   Escola Brasileira de Administração Pública 

ENADE  Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

EnANPAD  Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração 

ES   Estágio Supervisionado 

ESAN   Escola Superior de Administração de Negócios  

EUA   Estados Unidos da América 

FEA   Faculdade de Economia e Administração 

FGV   Fundação Getúlio Vargas 

IDORT  Instituto da Organização Racional do Trabalho 

IES   Instituição de Educação Superior 

IGC   Índice Geral de Curso 

LDB   Lei de Diretrizes de Bases 

MBA  Master of Business Administration  

MEC   Ministério da Educação 

MPGOA  Mestrado Profissional em Gestão de Organizações Aprendentes 

NAC   Núcleo de Estudos em Aprendizagem e Competências 

PNQ   Plano Nacional de Qualidade 

PPC   Projeto Pedagógico do Curso 

 

 



12 
 

 
 

PPGA   Programa de Pós-Graduação em Administração 

SICAPES Sistema Integrado da CAPES  

SIGAA  Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 

SINAES  Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

TCC   Trabalho de Conclusão de Curso 

UERN  Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

UFBA   Universidade Federal da Bahia 

UFPB   Universidade Federal da Paraíba 

UFRGS  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

USP   Universidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

 SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................... 15 

1.1 Delimitação do Tema e Problema da Pesquisa.................................................. 15 

1.2 Objetivos............................................................................................................... 19 

1.2.1 Objetivo Geral........................................................................................................ 19 

1.2.2 Objetivos Específicos............................................................................................. 19 

1.3 Justificativa........................................................................................................... 20 

1.4 Estrutura do trabalho......................................................................................... 24 

   

2 REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................... 26 

2.1 Trajetória do Ensino de Administração no Brasil............................................ 26 

2.1.1 Regulamentação da profissão: do reconhecimento às diretrizes curriculares........ 31 

2.1.2 Desafios na formação de administradores............................................................. 35 

2.2 O papel do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório........................... 39 

2.2.1 Resultados e Lacunas dos estudos sobre estágio supervisionado em 

Administração........................................................................................................ 

 

44 

2.3 Algumas considerações sobre Teorias da Aprendizagem................................. 51 

2.3.1 Aprendizagem de Adultos......................................................................................  55 

2.3.2 Aprendizagem Experiencial................................................................................... 58 

2.4 Aprendizagem em Ação....................................................................................... 63 

   

3 METODOLOGIA................................................................................................ 74 

3.1 Caracterização da pesquisa................................................................................. 74 

3.2 O contexto e os sujeitos da pesquisa...................................................................  75 

3.3 O processo de coleta de dados............................................................................. 77 

3.4 Tratamento e análise dos dados......................................................................... 79 

   

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS.............................................. 84 

4.1 O Processo de Estágio Curricular Supervisionado nas IES 

pesquisadas........................................................................................................... 

 

84 

4.1.1 O processo de Estágio na Instituição Privada “X”................................................ 85 

4.1.1.1 A utilização de Ambiente Virtual no Estágio Supervisionado............................. 90 

4.1.2 O processo de Estágio Supervisionado na Instituição Pública “Y”.................... 91 

 

 



14 
 

 
 

4.2 Aprendizagem no Estágio Supervisionado: múltiplos olhares........................ 98 

4.2.1 Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso – difícil disjunção?.. 101 

4.3 Facilitadores e limitantes da Aprendizagem no Estágio Supervisionado....... 103 

4.3.1 Estágio no local de trabalho – é possível operacionalizar...................................... 107 

4.4 A experiência do Estágio Voluntário – um ambiente rico em aprendizagem. 109 

4.5 Reflexões finais: implicações para a prática profissional............................... 112 

4.6 O “olhar” do estágio à luz da Aprendizagem em Ação.................................... 116 

   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................. 124 

   

 REFERÊNCIAS................................................................................................... 129 

 APÊNDICE A - Roteiro de entrevista com coordenadores.................................. 136 

 APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido........................... 138 

 APÊNDICE C - Material utilizado nas sessões de Focus Group......................... 139 

 APÊNDICE D - Questionário sobre o perfil dos professores - grupos focais...... 145 

 APÊNDICE E - Questionário sobre o perfil dos alunos – grupos focais............. 146 

 ANEXO A – Lei 4.769 de 09 de setembro de 1965.............................................. 147 

 ANEXO B – Parecer 433/93 – Currículo Mínimo................................................  153 

 ANEXO C – Resolução 1/2004 - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração...........................................................  

 

165 

 ANEXO D – Resolução 4/2005 - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração...........................................................  

 

168 

 ANEXO E - Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008............................................. 172 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Alguns aspectos são fundamentais para o delineamento de uma pesquisa. Neste 

capítulo são apresentadas informações necessárias para compreender as motivações que 

impulsionaram o desenvolvimento deste estudo, bem como as delimitações identificadas no 

contexto da sua consecução. 

A primeira parte do capítulo se refere à delimitação do tema, apresentando a 

situação atual dos cursos de administração, bem como o papel do estágio supervisionado nas 

estruturas destes cursos. Em seguida, são apresentados aspectos relacionados à aprendizagem 

em ação e finaliza definindo o problema de pesquisa. 

Na segunda parte são apresentados os objetivos que nortearam o estudo, o 

objetivo geral e os seus desdobramentos em objetivos específicos, que auxiliaram na 

compreensão do problema de pesquisa. A terceira parte é reservada para a justificativa, onde 

são apresentados os argumentos e as motivações que levaram a pesquisadora a investigar a 

situação do Estágio Supervisionado no curso de Administração, balizada nas perspectivas da 

Aprendizagem em Ação. 

 

1.1 Delimitação do Tema e Problema da Pesquisa 

 

É visível a expansão da formação em administração no Brasil, visto que o número 

de cursos de graduação cresce ano após ano. Os primeiros cursos surgiram na década de 1950, 

e sessenta anos depois já passavam de 2.500 mil cursos distribuídos em todo território 

nacional, variando em tamanho, qualidade e dependência administrativa (CFA, 2010). 

Na década de oitenta, Covre (1991), referindo-se à formação do administrador, 

afirmava que as condições e motivações para criação dos cursos de administração poderiam 

ser encontradas na mudança e desenvolvimento da formação social brasileira. Considerando a 

trajetória da sociedade nas últimas décadas, essa afirmação ainda parece encontrar respaldo. 

Para Pochmann (2010), o Brasil está entre os países com as mais altas taxas de mobilidade 

social, sendo possível verificar as mudanças, nas últimas décadas, tanto no âmbito da 

economia, como das políticas públicas. 

O fato é que o curso de administração, acompanhando a expansão do ensino 

superior no Brasil, encontrou caminho propício para sua massificação. Exigindo poucos 

investimentos em ativo fixo, os laboratórios de informática, por exemplo, passaram a ser 

vistos como necessários, a partir da década de 1990. A maioria dos cursos ministrados no 
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período noturno tornou-se atrativa e de fácil aceitação pela sociedade, ao oportunizar 

possibilidades variadas de inserção profissional mediante o perfil formado, seja o burocrata, o 

manager ou o executivo (BERTERO, 2006). 

Uma preocupação que emerge frente à massificação dos cursos passa a ser a 

transformação da expansão quantitativa em qualitativa no ensino da Administração. É preciso 

assegurar aos bacharéis uma formação voltada para o desenvolvimento de competências 

sociais e intelectuais, consideradas essenciais para a formação dos futuros gestores, que 

devem, também, desenvolver a capacidade de entender o mundo a sua volta e de se comunicar 

bem com ele. 

Entre outros dilemas e paradoxos enfrentados na formação do administrador, 

destaca-se a dificuldade em formar um profissional que, ao mesmo tempo, receba educação 

integral e qualificação para o exercício profissional mais imediato, o que na prática resultaria 

em um profissional com visão abrangente e integrada, bem como com conhecimentos 

específicos sobre áreas funcionais e processos-chave de negócio. Da mesma forma, a relação 

entre teoria e prática é uma questão que assume “ares” problemáticos, cuja lacuna entre a 

teoria e suas aplicações não se apresenta apenas como dicotomia teórica, perceptível na 

divisão das publicações da área, em revistas acadêmicas e profissionais. Para Marsden e 

Townley (2012, p. 31), “os que atuam no mundo prático frequentemente orgulham-se de sua 

imunidade à teoria e alguns acadêmicos orgulham-se de sua distância do mundo prático”. 

Uma análise no perfil pretendido pelos cursos de administração mostra a 

necessidade de trabalhar a relação teoria-prática numa perspectiva intercambiável, formando 

administradores cientes dos fundamentos da práxis profissional e ao mesmo tempo capazes de 

agir de forma crítica e criativa. Como afirma Bertero (2004, p. 383), “o envolvimento com a 

teorização numa área como administração não pode deixar de lado a prática, da mesma forma 

que o envolvimento teórico da medicina não pode abandonar o âmbito da clínica”. A lacuna 

consiste em manter um fluxo permanente de conhecimentos e habilidades, que embasem as 

práticas de trabalho, contribuindo para a interação do administrador frente às mudanças 

técnicas que estão ocorrendo velozmente nas organizações. 

O Estágio Supervisionado (ES) é um componente curricular direcionado à 

consolidação do desempenho profissional desejado do egresso. No entanto, esta orientação 

não restringe os cursos a desenvolver exclusivamente competências profissionais, as quais 

possuem tempo de validade geralmente curto. A experiência do estágio pode mobilizar outras 

competências, mais duráveis e úteis para a vida do administrador, assegurando uma 

experiência realmente educativa. Neste sentido, verifica-se que o Estágio Supervisionado 
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oportuniza a interface entre teoria e prática, a partir de uma experiência acadêmica, social e 

profissional. 

Ao analisar a trajetória dos cursos de administração no Brasil, pode-se observar 

que o Estágio sempre esteve presente como componente obrigatório, desde o primeiro 

currículo mínimo em 1966, mantendo o mesmo status após as alterações do segundo currículo 

em 1993. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, 

instituídas em 2004, o Estágio Supervisionado passou a configurar-se como opcional. No 

entanto, várias pesquisas recentes confirmam a opção dos cursos em estruturar o estágio em 

suas matrizes curriculares, ao passo que apontam fragilidades e dificuldades na sua 

operacionalização (ALMEIDA; LAGEMANN; SOUSA, 2006; FESTINALLI; CANOPF; 

BERTUOL, 2007). 

O aluno universitário inicia seus estudos num período de transição, entre a 

adolescência e vida adulta. Nesta fase de maturação, a prática pedagógica pode não ser a mais 

adequada para atender às necessidades do aprendiz. Considera-se que o aprendiz adulto tende 

a aumentar sua capacidade de autodireção, usa sua experiência na aprendizagem ou organiza 

sua aprendizagem em relação aos problemas vivenciados. As suposições do modelo 

andragógico parecem mais alinhadas, pois o aluno passa a ser considerado como alguém com 

necessidade de saber por que precisa aprender algo antes de aprender, sendo responsável pelas 

próprias decisões. O planejamento adequado para a aprendizagem de adultos deve minimizar 

as desvantagens e maximizar as vantagens da experiência que os adultos trazem consigo para 

o processo de aprendizado.  O papel das experiências passa a ser mais valorizado, o aprendiz, 

ao demonstrar prontidão para aprender, centra-se na tarefa ou no problema real, além disso, o 

adulto responde melhor a fatores motivacionais internos do que externos (KNOWLES et al, 

2009).  

Para aprender, precisa estar motivado. Para ensinar, precisa descobrir e manter a 

motivação. Alguns professores acreditam que o simples fato de estar exposto ao 

assunto seja suficiente - as pessoas aprenderão “furtivamente”. Infelizmente, essa 

não é uma maneira sensata de proceder (ROGERS, 2011, p.35). 

 

Assim, a perspectiva da aprendizagem experiencial, combina experiência, 

percepção, cognição e comportamento, partindo do pressuposto de que nem toda experiência 

é igualmente educativa, podendo algumas até mesmo se tornarem deseducativas. Isso 

acontece, quando impedem ou distorcem o amadurecimento para futuras experiências, 

produzem insensibilidade, indiferença e incapacidade de reação; a experiência pode ainda 

aumentar a destreza de uma habilidade automática, mas limitar a capacidade de novas 
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percepções e mesmo quando prazerosas contribuir para a formação de uma atitude negligente 

e preguiçosa (KOLB, 1984; DEWEY, 2010).  

Desta forma, o ponto de partida para este estudo, considera a aprendizagem como 

a transformação da experiência em conhecimento, habilidades e atitudes. Jarvis (2013, p.93), 

acrescenta que, “uma visão de aprendizagem baseada na prática envolve a consciência da 

necessidade de incluir uma compreensão conceitual da ordem institucional como 

transcendente ao poder dos sujeitos de pensar e de agir”.  

Considerando as perspectivas apresentadas anteriormente, visualiza-se na Action 

Learning, uma possibilidade de aplicação destes pressupostos, no ensino superior em 

Administração, a fim de estimular os alunos a se tornarem mais flexíveis e autodirigidos. 

Trata-se, portanto, de uma metodologia que utiliza princípios da educação de adultos e da 

aprendizagem experiencial, considerando a própria experiência de cada indivíduo, como o 

melhor professor possível, desde que devidamente analisada (MCGILL, BROCKBANK, 

2004; ROGERS, 2011). 

Os processos de Aprendizagem em Ação foram inicialmente institucionalizados 

no contexto das organizações, para desenvolver pessoas enquanto trabalhavam com 

problemas reais. Seus princípios foram introduzidos por Revans em 1940, nas Minas de 

Carvão de Galles e da Inglaterra, e, desde então, foram amplamente empregados por empresas 

e governos no mundo todo. Aprendizagem em Ação difere da educação tradicional, por não 

priorizar o acúmulo de conhecimento programado, baseia-se na educação progressiva, onde as 

experiências de vida são tão importantes quanto o conhecimento acumulado. A técnica 

enfatiza a natureza dual da aprendizagem, entre os que buscam técnicas e os que procuram 

compreender as suas próprias respostas à incerteza (REVANS, 1998; MCGILL, 

BROCKBANK, 2004; MARQUARDT, 2005; ROGERS, 2011). 

Para Rogers (2011), a aprendizagem em ação tem inúmeros benefícios como 

instrumento flexível para o trabalho com alunos adultos. A autora considera todos os 

benefícios sutis e nenhum deles tende a ser imediatamente óbvio a um membro iniciante do 

grupo. Da mesma forma, no trabalho desenvolvido por Silva et al (2012, p.10), “a 

possibilidade de transposição dos pressupostos da aprendizagem em ação, do ambiente da 

empresa para o ambiente da educação superior, é uma forma de articular o contexto da 

formação com o contexto da atuação profissional”. 

Além disso, o trabalho de Lima (2011) contribuiu para aumentar o interesse em 

compreender o Estágio Supervisionado como um ambiente de aprendizagem do ensino 

superior em Administração. Segundo o autor, o sistema de aprendizagem em ação pretende 
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introduzir uma perspectiva mais construtivista no ensino de administração, implementando 

estratégias de ensino que atendam às necessidades dos envolvidos no processo e conduzam o 

aluno a uma formação mais efetiva, percebendo a utilidade do que é aprendido em sala de 

aula. 

Neste sentido, a pretensão deste trabalho é contribuir com o ensino da 

administração, por meio de uma reflexão sobre a prática do Estágio Supervisionado, numa 

perspectiva balizada pela Aprendizagem em Ação, considerando o estágio como um 

componente curricular desejável à formação do administrador e fundamental para o 

fortalecimento da relação teoria-prática. Diante deste contexto, emerge a questão de pesquisa 

norteadora do estudo:  

Como o Estágio Supervisionado de Cursos de Graduação em Administração 

pode ser analisado à luz da Aprendizagem em Ação? 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar, sob as perspectivas da Aprendizagem em Ação, o Estágio 

Supervisionado de cursos de Administração.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Descrever o processo do Estágio Supervisionado no curso de Administração em duas 

Instituições de Ensino superior, uma pública e outra privada. 

 Identificar as percepções sobre aprendizagem dos discentes durante a experiência do 

Estágio Supervisionado. 

 Definir fatores facilitadores e limitantes da aprendizagem no Estágio Supervisionado 

em administração. 

 Levantar potencialidades do Estágio Supervisionado a luz da Aprendizagem em Ação 
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1.3 Justificativa 

 

Ao analisar a trajetória dos cursos de graduação em administração no Brasil, 

verificou-se a presença do Estágio Supervisionado como um componente curricular 

responsável pela articulação entre teoria e prática, posicionado, geralmente, nos últimos 

períodos do curso. 

O Estágio Supervisionado era uma atividade curricular obrigatória, presente no 

curso de administração, desde sua regulamentação em 1966, com o primeiro currículo 

mínimo. Uma mudança significativa ocorreu em 2004, com a publicação das Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Graduação em Administração (Anexo B), elevando o estágio a 

categoria de “atividade opcional”, deixando a critério das instituições de ensino superior a sua 

inclusão no currículo do curso, desde que devidamente regulamentada no Projeto Pedagógico 

do Curso (ANDRADE; AMBONI, 2004). 

Apesar da importância como elo teoria-prática, não foram encontrados artigos 

publicados em periódicos nacionais, referindo-se ao Estágio Supervisionado no curso de 

administração; os artigos encontrados tratam do estágio supervisionado em outros cursos, 

especificamente nos cursos de psicologia, enfermagem, geografia, física, pedagogia e 

educação física. Foram encontrados dez artigos, o mais antigo datado de 1998, sendo que sete 

deles foram publicados entre 2008 e 2011. Vale destacar que em 2008 foi publicada a lei 

11.788 (Anexo E), que alterou a legislação do estágio no Brasil, revendo o papel dos agentes 

envolvidos nessas atividades. 

Entre as pesquisas apresentadas nos eventos da Associação Nacional de Pós-

graduação em Administração (ANPAD), nos últimos dez anos, foram encontrados 36 (trinta e 

seis) trabalhos que abordam o estágio em administração. Destes, dezesseis abordam o tema 

estágio, porém como sinônimo de etapas ou fases de um processo e, portanto, foram 

desconsiderados para este estudo. Os outros quatro trabalhos tratam do estágio docente ou 

pós-doutoral no curso de administração e também foram descartados. Os dezesseis trabalhos 

restantes referiam-se ao estágio supervisionado curricular e extracurricular, entretanto o foco 

deste estudo é o estágio como componente curricular. Assim, foram selecionados cinco 

artigos que contribuem de forma direta com a reflexão e a pesquisa sobre Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório, ou seja, aquele que está previsto no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) com carga horária definida, sendo pré-requisito para aprovação e obtenção do título de 

graduado em Administração. De um modo geral, pode–se observar a necessidade de repensar 

o modelo tradicionalmente utilizado nos cursos de administração, revelando potencialidades e 
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aspectos conflitantes na estrutura destes estágios. Entre os questionamentos levantados, 

destaca-se a pesquisa de Festinalli; Canopf; Bertuol (2007, p. 05), que consideram, “uma 

prática inadequada a percepção do estágio como o salvador do curso em sua fase terminal, 

sem que esteja engajado com as disciplinas de formação básica, profissional e 

complementar”. 

As características e o formato de produção científica presentes nas propostas de 

estágio, também são alvo de críticas. Algumas pesquisas sugerem uma reflexão sobre a 

definição dos roteiros de estágio e seus relatórios finais; consideram a necessidade de 

melhoria da qualidade da produção científica na área de administração. Esses trabalhos em 

muitos casos resultam em monografias. Também se discute o papel do estágio, como 

reprodutor de modelos e a atuação da coordenação na condução do processo (LIMA; 

CARVALHO, 2000; ALMEIDA; LAGEMANN; SOUSA, 2006; CAMPÊLO; ALMEIDA, 

2007). 

De forma mais pontual, Cunha; Takahashi; Pereira (2007) afirmam que a 

execução das atividades de estágio nem sempre é garantida de acordo com os preceitos 

básicos, devido a maioria dos acadêmicos, no final do curso, desenvolverem atividades 

remuneradas, o que dificulta a realização do estágio em outras organizações, ou mesmo, em 

outra área dentro da organização em que atuam. Esse tipo de situação costuma ser comum, o 

que apresenta vantagens e desvantagens; entre as desvantagens Roesch (2009, p.15), destaca 

“um possível viés do aluno por estar acostumado com o ambiente – de fato, muitas vezes um 

observador de fora vê os problemas com mais clareza”. 

As pesquisas apresentadas reforçam as percepções obtidas pela pesquisadora, a 

partir da própria experiência vivenciada como coordenadora de Estágio Supervisionado e 

coordenadora de curso de graduação, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), entre 2008 e 2011. O envolvimento direto com atividades de estágio supervisionado, 

no ano de 2008, despertou a necessidade de repensar o papel do estágio no curso de 

Administração. Naquele momento, o desafio era formatar uma proposta, alinhada à missão do 

curso, às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e à nova lei do estágio, publicada naquele 

mesmo ano. O resultado culminou com a elaboração da regulamentação de estágio e de um 

manual com orientação aos discentes e docentes. O formato definido para o estágio, no 

entanto, não foi diferente do tradicionalmente utilizado pelas instituições de ensino superior, o 

que inevitavelmente, resultou em problemas semelhantes aos apresentados nos diversos 

estudos sobre estágio supervisionado. 
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A partir das pesquisas mencionadas anteriormente, o presente estudo pretende 

contribuir para o conhecimento sobre a formação do administrador, a partir de uma reflexão 

sobre a prática do Estágio Supervisionado à luz da Aprendizagem em Ação, que pode ser 

considerada uma técnica de aprendizagem. As pesquisas iniciais sobre aprendizagem em ação 

foram direcionadas ao setor empresarial, especificamente na área de recursos humanos, para 

promover a construção e manutenção de equipes de alto desempenho (WADDILL; BANKS; 

MARSH, 2010).  

A aprendizagem em ação reconhece que não é possível desenvolver um líder a 

menos que o líder esteja resolvendo um problema. Você não pode resolver um 

problema, a menos que você trabalhe em equipe. Você não pode mudar uma 

organização a não ser que esteja resolvendo os problemas dentro da organização. A 

aprendizagem em ação é uma maneira muito sistemática de fazer todas as quatro 

grandes coisas muito bem. É melhor do que qualquer outra metodologia, pois tem 

significativo, impacto de longo prazo sobre os indivíduos, grupos e organizações 

(MARQUARDT, 2012, p.1). 

 

Os pressupostos da Action Learning consideram a necessidade de se trabalhar 

com problemas reais, centrar-se em projetos que de fato serão executados, a reflexão é 

considerada um elemento importante para modificar uma situação, as atividades são 

desenvolvidas em grupos e a aprendizagem individual é um dos objetivos que deve ser 

garantido pela presença de um facilitador; prioriza-se ainda, a disciplina de aprender a escutar 

e a fazer perguntas (REVANS, 1998; MARQUARDT, 2005; ROGERS, 2011). 

Recentemente, estudos sobre Action Learning, têm se voltado para a educação 

superior. Estas pesquisas realizadas em várias partes do mundo revelam diferentes 

potencialidades para estimular a criatividade na formação de empreendedores, no 

desenvolvimento de competências do aluno ou para melhorar a eficácia do ensino em distintas 

áreas da educação superior (BROCKBANK; MCGILL, 2004; BASS, 2012; RAE; 2012). 

Neste sentido, o Mestrado Profissional em Gestão de Organizações Aprendentes 

(MPGOA) tem o papel de contribuir para impulsionar a pesquisa, no intuito de encontrar 

alternativas, coerentes e passíveis de operacionalização pelas instituições de ensino, 

considerando os anseios dos graduandos de administração e as necessidades dos professores e 

coordenadores destes cursos. Este mestrado tem como área de concentração, gestão e 

aprendizagem, entendidas no sentido de práticas educativas, baseadas no diálogo e 

desenvolvidas nas organizações. E parte de uma proposta interdisciplinar, da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB), articulando vários aportes teórico-metodológicos das ciências 

sociais, priorizando a interface de duas áreas do conhecimento: a administração e a educação. 

Entre os seus objetivos, está a formação de gestores-educadores para atuação inovadora no 

planejamento, monitoramento e avaliação em instituições públicas, privadas e do terceiro 
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setor, bem como contribuir para o aprimoramento de experiências, pesquisas e processos 

educacionais desenvolvidos por profissionais em organizações aprendentes (BRASIL, 2008). 

Assim, ao ingressar no MPGOA, e definir a área de estudo, surgiu a oportunidade 

de desenvolver a pesquisa no próprio curso de administração. Essa iniciativa foi reforçada a 

partir do contato com o Núcleo de Estudos em Aprendizagem e Competências (NAC), 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Este grupo de pesquisa estuda a produção e difusão do 

conhecimento, envolvendo aprendizagem e competências, com pesquisadores pertencentes a 

diferentes instituições de ensino superior no Brasil. Além disso, o NAC possui uma linha de 

pesquisa voltada para formação de administradores e educação corporativa, a qual contribuiu 

de forma significativa com a realização desta pesquisa, por meio do contado direto com outros 

pesquisadores interessados na temática estudada. 

Este trabalho, portanto, visa contribuir com uma reflexão sobre a formação de 

administradores, utilizando os pressupostos da Aprendizagem em Ação, para analisar o 

desenvolvimento e a aprendizagem dos discentes, durante as atividades de estágio 

supervisionado, bem como seus desdobramentos, considerando as percepções dos 

coordenadores, professores, alunos e a estrutura curricular que regulamenta a prática do 

estágio nas instituições de ensino. 

As instituições de ensino selecionadas para a pesquisa têm naturezas distintas, 

uma pertence à esfera pública e a outra ao setor privado, as duas localizadas na mesma cidade, 

uma capital na região Nordeste do Brasil. Entre as várias instituições que possuem o curso de 

Administração na região Nordeste, os dois cursos selecionados estão entre os dez com 

indicadores de excelência no meio acadêmico, considerando o resultado do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE) em 2009, onde o curso de administração nas duas 

instituições de ensino, obteve conceito 5 (cinco), de acordo com informações disponíveis no 

portal de consultas do Ministério da Educação (MEC). 

O presente trabalho analisa alternativas que possam melhorar a relação teoria-

prática, no processo de formação do administrador, ao articular o contexto do ensino na 

universidade ao contexto da aprendizagem durante o estágio supervisionado. Para tanto, 

propõe-se uma reflexão sobre a prática do estágio supervisionado balizada por princípios 

vinculados à Aprendizagem em Ação.  
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1.4 Estrutura do trabalho 

 

O presente estudo possui uma estrutura organizada em capítulos, sendo composta 

por cinco partes distribuídas de forma a contemplar os elementos necessários de uma 

pesquisa: introdução, referencial teórico, metodologia, análise e interpretação dos dados e 

considerações finais. 

No capítulo introdutório faz uma delimitação do tema, conduzindo o leitor para 

uma melhor compreensão do problema de pesquisa. Em seguida são apresentados os objetivos 

que se pretende atingir. O objetivo geral mostra o direcionamento da pesquisa e os objetivos 

específicos são desdobramentos em etapas necessárias para o atendimento do objetivo geral. 

O capítulo finaliza expondo os motivos, as lacunas e os argumentos que justificam a condução 

deste trabalho. 

O capítulo seguinte destina-se a fundamentação teórica, iniciando com a trajetória 

do Ensino de administração no Brasil, o que inclui desde a regulamentação da profissão e os 

dois currículos mínimos até a publicação das diretrizes curriculares. Apresenta-se também o 

papel do estágio curricular supervisionado, tanto nos aspectos legais, como por meio de 

outros estudos publicados sobre o tema. Por último, o capítulo trata das teorias da 

aprendizagem, fazendo uma breve apresentação da aprendizagem de adultos e aprendizagem 

experiencial, para então, apresentar a teoria principal a ser trabalhada no estudo, a 

Aprendizagem em Ação e seus desdobramentos. 

O terceiro capítulo apresenta os delineamentos metodológicos do estudo; 

inicialmente esboça a caracterização da pesquisa e seus fundamentos, define o contexto e 

apresenta os sujeitos da pesquisa; delimita e descreve o processo de coleta de dados, 

justificando suas escolhas e mostra as etapas do processo de tratamento e análise dos dados. 

Já o quarto capítulo inicia a interpretação e análise dos dados com enfoque no 

processo de estágio supervisionado nas IES pesquisadas; apresenta os múltiplos olhares de 

professores, alunos e coordenadores sobre a aprendizagem no estágio, apresentando ainda, 

seus fatores facilitadores e limitantes. A experiência do estágio voluntário é elucidada devido 

a recorrência com que os entrevistados trataram esse assunto. As reflexões da análise 

demonstram as lacunas e interseções entre as teorias estudadas e os resultados da pesquisa, 

apresentando então, o “olhar” do estágio à luz da aprendizagem em ação. 

E por fim, o último capítulo apresenta as considerações finais do estudo, mostra as 

possibilidades trazidas pelas teorias da aprendizagem, sobretudo a Aprendizagem em Ação, 
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como uma forma de contribuir com a aprendizagem no estágio supervisionado. Mostra 

também, limitações do estudo e aponta para novas questões reveladas no decorrer da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo são apresentadas as bases teóricas que sustentam a pesquisa, 

partindo da trajetória do ensino de Administração no Brasil, com suas regulamentações e 

desafios, para em seguida tratar especificamente sobre o papel do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório.  Na sequência, são apresentadas algumas considerações sobre 

Teorias da Aprendizagem, com ênfase na aprendizagem de adultos e aprendizagem 

experiencial, por se tratarem de questões fundamentais para a compreensão que se deseja 

fazer sobre a Aprendizagem em Ação, que é o tema final do capítulo. 

 

2.1 Trajetória do Ensino de Administração no Brasil 

 

A profissão de administrador no contexto brasileiro é relativamente nova, 

considerando a data da sua regulamentação em meados da década de sessenta
1
. No entanto, as 

atividades inerentes ao administrador, já eram ensinadas desde os tempos imperiais em cursos 

denominados de ensino comercial, com caráter predominantemente prático e voltado 

principalmente às necessidades do comércio e dos negócios bancários, sendo esta a raiz 

comum dos cursos de economia, contabilidade e administração. Em 1905, a Academia de 

Comércio do Rio de Janeiro e a Escola Prática de Comércio de São Paulo denominada 

posteriormente de Escola de Comércio da Fundação Álvares Penteado, foram declaradas 

como de utilidade pública, sendo neste momento o diploma do ensino comercial reconhecido 

(MOTTA, 1983; ANDRADE, 1995; NICOLINI, 2000 e 2003; TORDINO, 2004; OLIVEIRA; 

SAUERBRONN, 2007). 

Pode-se observar ainda que mesmo durante o império, propostas legislativas já 

demonstravam preocupações com a formação do administrador público, conforme relata 

Andrade (1995, p.15): 

A insuficiência de preparo dos servidores foi ressaltada pelo Deputado baiano 

Ângelo Moniz da Silva Ferraz, mais tarde Barão de Uruguaiana, que recomendou, 

ainda em 1854, a instrução profissional para os ramos da Indústria e da Pública 

Administração. A idoneidade e a instrução precisa seriam toldadas pela ausência de 

ensino das matérias administrativas, apreendidas apenas por esforço particular no 

desempenho ocasional da atividade pública. A Ciência da Administração deveria ser 

estimulada e não somente ser privilégio de ilustrados estudiosos que tivessem a 

ventura de ir para o exterior. 

 

                                                           
1
BRASIL. Decreto-lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1995. Dispõe sobre o exercício da profissão de 

administrador e dá outras providências.   
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A partir da década de 1930, quando a sociedade brasileira passa por uma transição 

importante para o desenvolvimento do país saindo de um estágio agrário para o da 

industrialização, intensifica-se a necessidade de formar um administrador profissional apto a 

atender o processo de industrialização. Neste novo contexto, educação e racionalização 

passam a ser as palavras de ordem para a adaptação do homem às novas condições 

socioeconômicas e culturais baseadas no desenvolvimento industrial e na nascente sociedade 

de consumo (ANDRADE; AMBONI, 2005; CFA, 2010). 

Primeiramente, o ensino comercial passa por reestruturações e em 1931, divide-se 

em três níveis: propedêutico, técnico e superior. O Curso propedêutico, semelhante ao curso 

secundário fundamental, tinha formação geral sendo pré-requisito para os cursos técnicos. 

Eram cinco os cursos técnicos: secretário, guarda-livros, administrador-vendedor, atuário e 

perito-contador, mas apenas os dois últimos permitiam o acesso ao nível superior. Por fim o 

curso de nível Superior de Administração e Finanças, o qual diplomava bacharéis em Ciências 

Econômicas. No entanto, esse formato, contribuiu para sobreposições entre as atividades 

inerentes ao contador, economista e administrador (ANDRADE, 1995; TORDINO, 2004; 

ANDRADE; AMBONI, 2005). 

Ainda na década de trinta, outro marco relevante para o ensino da administração 

foi a criação de dois órgãos da Administração Pública: o Instituto da Organização Racional do 

Trabalho
2
 (IDORT) e o Departamento Administrativo do Serviço Público

3
 (DASP), 

demandando a necessidade de profissionais para atuarem nesta área, o cargo exclusivo de 

Técnico em Administração é criado no âmbito do DASP e denominado posteriormente de 

Administrador. Vale relembrar também a influência do manifesto dos “Pioneiros da Educação 

Nova” que, em 1932, abordou a necessidade de outros cursos universitários até então 

constituídos por Engenharia, Medicina e Direito (LOVISON, 1992; NICOLINI, 2000; 

ANDRADE; AMBONI, 2005; CFA, 2010). 

Na década de 1940, surge o primeiro curso superior a formar técnicos em 

administração, de longa duração, na Escola Superior de Administração de Negócios (ESAN). 

                                                           
2
Criado em 1931, estruturado nos moldes da Taylor Society, dos Estados Unidos, divulgou o processos 

racionalista de trabalho, em andamento nos grandes centros industriais, articulando a implementação do 

taylorismo no Brasil. Na área pública, o Idort colaborou na reorganização da administração dos estados, 

elaborando para São Paulo um plano de mudanças na forma do trabalho. Desenvolveu em 1934 o projeto de 

ensino para o CFESP (Centro Ferroviário de Ensino e Seleção de Pessoal), traçando as primeiras linhas que 

desembocariam mais tarde no Senai. Sua influência estendeu-se ao ensino superior com a fundação da Escola 

Livre de Sociologia e Política, com vistas à formação de uma elite técnico-científica. (CFA, 2010) 
3
 A Constituição de 1937 previa a criação de um departamento incumbido de organizar os órgãos do Estado, para 

o aperfeiçoamento da máquina pública, além de elaborar a proposta orçamentária do governo e prestar assessoria 

ao presidente da República. (CFA, 2010) 
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Naquele momento a sociedade brasileira necessitava atender a demanda da Administração 

Pública bem como da Administração Empresarial, mas como destaca Andrade (1995, p.46), 

“os recursos para tal empreendimento foram buscados junto à classe empresarial de São 

Paulo, o que fez despertar o interesse pela formação profissional de dirigentes da Indústria e 

do Comércio”. 

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 1948 enviou representantes para visitar 

diversos cursos de Administração Pública sediados em universidades norte-americanas, como 

resultado da cooperação técnica entre Brasil e Estados Unidos da América (EUA), 

estabelecida após o fim da Segunda Guerra. O resultado desses encontros influencia a criação 

de duas escolas de Administração no âmbito da FGV, a primeira em 1952, no Rio de Janeiro, 

denominada Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), destinada à formação de 

profissionais especialistas para a administração pública e a outra em 1954, Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), destinada a formar profissionais 

especialistas nas modernas técnicas de gerência empresarial, atendendo assim às expectativas 

do empresariado paulista, que já configurava como capital econômica e coração da iniciativa 

privada no país (MOTTA, 1983; LOVISON, 1992; MEZZOMO-KEINERT, 1994; 

NICOLINI, 2000; NICOLINI, 2003; ANDRADE, 2005; CFA, 2010). 

A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) da 

Universidade de São Paulo (USP) foi criada em 1946, mas inicialmente ministrava cursos de 

Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis, onde eram apresentadas algumas matérias 

ligadas à Administração. Somente em 1963 passou a oferecer o curso de Administração de 

Empresas e de Administração Pública (NICOLINI, 2003; ANDRADE, 2005; CFA, 2010). 

Interessante notar a influência exercida pela FEA/USP entre 1946 e 1966, quando 

ainda não possuía o curso de Administração, mas já dispunha de pós-graduação em 

administração, como relata Andrade e Amboni (2005, p.6): 

A FEA, nos seus primeiros 20 anos, oferecia apenas os cursos de ciências 

econômicas e ciências contábeis; não havia cursos de administração. Mesmo assim, 

ambos evidenciavam um conjunto de disciplinas que tratava de questões 

administrativas. O Instituto de Administração tinha por objetivo realizar pesquisa na 

área. Essa orientação permitiu o surgimento da Revista de Administração, por 

iniciativa do Departamento de Serviço Publico.  

 

A influência estrangeira no ensino de Administração volta a se manifestar, de 

forma mais vigorosa, em função do convênio firmado em 1959 entre os governos brasileiro e 

norte-americano, instituindo o Programa de Ensino de Administração Pública e de Empresas, 

onde foram enviados professores e técnicos para a realização de cursos de mestrado e 
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doutorado nos EUA. O resultado foi o aperfeiçoamento dos cursos já existentes na FGV e a 

criação de mais dois cursos de Administração, em nível de graduação, em universidades 

federais, desta vez no sul e no nordeste do país, como a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Este convênio enfatizava a 

necessidade de formar professores para o ensino de Administração Pública e de Empresas, 

visando dotar o governo e a área privada de técnicos competentes para promoverem o 

desenvolvimento econômico e social. Entretanto, estes convênios tornaram a influência 

americana decisiva, direcionando, ideológica e metodologicamente o ensino de Administração 

Pública e as proposições de reforma administrativa no Brasil. Assim, o ensino de 

Administração fica caracterizado como mais uma transferência de tecnologia desenvolvida 

nos Estados Unidos (MEZZOMO-KEINERT, 1994; NICOLINI, 2000 e 2003; CFA, 2010). 

É válido destacar que a criação e a evolução dos cursos de administração na 

sociedade brasileira, no primeiro momento, surgem no interior de instituições universitárias, 

fazendo parte de um complexo de ensino e pesquisa, transformando-se assim em pólos de 

referência para a organização e funcionamento desse campo. Entretanto, esses pólos de 

referência não foram reproduzidos na maioria dos casos; e acompanhando as características 

do processo de expansão do ensino superior, os novos cursos de administração surgiram 

principalmente em faculdades isoladas e privadas; o fato de não estarem vinculadas às 

universidades, permitiu um acelerado crescimento do número destes cursos. (NICOLINI, 

2000; ANDRADE; AMBONI, 2005). 

Nos anos seguintes, o curso de administração continuou crescendo de forma 

vigorosa. Os dados oficiais de 1980 indicavam a existência de 245 cursos, 146 mil alunos 

matriculados e 21 mil formandos. Estes cursos e alunos encontravam-se espalhados por quase 

todo território nacional, em escolas de tamanho e qualidade variáveis e com diferentes 

dependências administrativas, incluindo aí as particulares, federais, municipais e estaduais 

(FLEURY, 1983). 

De acordo com Lovison (1992), na década de oitenta, ocorre a transição do Estado 

para novas formas de administração pública e valorização da Administração privada e o curso 

de Administração se torna o curso com maior número de alunos no país. Paradoxalmente é 

neste período que surgem as primeiras críticas à formação do administrador na realidade 

brasileira. Segundo Fischer (1984), as atenções se voltam para o curso de administração, 

justamente em um período de grande crise econômica mundial, quando os países 

industrializados descarregam o ônus da crise sobre os países de terceiro mundo, ocasionando 

nestes, uma desaceleração drástica das suas taxas de crescimento. 
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Entretanto, observa-se que o crescimento dos cursos de administração alcançado 

até a década de 1980, permanece em ascensão acompanhando a expansão do ensino superior 

no Brasil e o curso de Administração ainda se configura como o mais presente entre as 

Instituições de Ensino Superior. Um dos motivos apontados por Lovison (1992, p.77) é que, 

“a Administração faz parte da vida humana e, como tal, se faz presente onde quer que haja 

necessidade de coordenar, cooperativamente, ações humanas conjugadas”. 

Esse argumento talvez contribua para explicar o contínuo crescimento do curso de 

Administração, como pode ser visto através dos dados disponíveis pelo Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES), no Quadro 1. 

 

 Quadro 1- Número de cursos de Administração  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em informações do MEC/SINAES  

 

Em 2009, os resultados do ENADE demonstraram que dos 2.579 cursos 

presenciais de graduação em administração avaliados no exame, apenas 3,14% conseguiram 

atingir a nota máxima, sendo 29 cursos vinculados às instituições de ensino de natureza 

privada e 52 instituições públicas. Em 2013, estão em atividade 2.573 cursos presenciais e 

outros 127 cursos de administração são na modalidade à distância (MEC, 2013). 

De acordo com Moon e Wotpika (2006 apud TORDINO, 2010), a expansão 

progressiva dos cursos de administração não é um fenômeno restrito ao Brasil, pois a 

proporção de estudantes de terceiro grau matriculados em cursos de administração e negócios 

já alcançava quase 14%, em nível mundial, em torno de 1990.  

No entanto, essa expansão rápida dos cursos de administração fez surgir no Brasil 

o desafio da transformação da quantidade em qualidade. Segundo Giroletti (2005, p.117), a 

seleção qualitativa estaria mais a cargo de mecanismos próprios do mercado, garantindo, ao 

final, a sobrevivência dos melhores cursos. O autor, no entanto, discorda que isso seja 

DÉCADA 

 

CURSOS 

Antes de 1960 02 

1960 31 

1970 164 

1980 245 

1990 320 

2000 821 

2005 1346 

2009 2579 

2013 2573 
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suficiente, pois para ele a natureza da educação, bem público e direito individual e social, não 

pode ser reduzida a uma commodity. 

A preocupação com a qualidade dos cursos de administração também se faz 

presente nos trabalhos de Tordino (2010). Segundo este autor, 

a implantação e disseminação da formação em Administração, no Brasil, aderem ao 

perfil genérico, com a característica de, durante a expansão dos cursos, 

experimentarem-se alterações de forma e conteúdo, sem que se possa, num balanço, 

apresentá-los como cursos de formação profissional especialmente exitosos, apesar 

de contarem entre os quantitativamente mais expressivos (TORDINO 2010, p.14). 

 

Observa-se, portanto, a necessidade de acompanhamento e avaliação contínua 

destes cursos para que sua regulamentação e demais orientações conduzam os cursos para 

uma experiência de qualidade. 

 

2.1.1 Regulamentação da profissão: do reconhecimento às diretrizes curriculares 

 

A regulamentação da profissão ocorre através da Lei nº 4.769, de 9 de setembro 

de 1965, em seu artigo 3º, afirma que o exercício da profissão de técnico em administração é 

privativo de bacharéis em administração pública ou de empresas diplomados no Brasil em 

cursos regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou reconhecido, cujo currículo seja 

fixado pelo Conselho Federal de Educação nos termos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 

1961, que fixa as diretrizes e as bases da educação no Brasil. De acordo com Andrade e 

Amboni (2005, p. 7), “isso veio a ampliar um vasto campo de trabalho para a profissão de 

administrador”. 

Após a regulamentação do curso, o Conselho Federal de Educação fixou o 

primeiro currículo mínimo do curso de Administração por meio do Parecer nº 307/66, em 

1966. Tornava-se obrigatório cursar uma disciplina optativa entre as duas disponíveis: Direito 

Administrativo ou Administração de Produção e de Vendas, segundo a opção dos alunos. A 

realização de um Estágio Supervisionado, com duração de seis meses, também constituía uma 

obrigação prevista para a integralização do curso (ANDRADE; AMBONI, 2005). 

Observa-se que este primeiro currículo agrupava as matérias em três grupos 

distintos: cultura geral, objetivando o conhecimento sistemático dos fatos e das condições 

institucionais em que se inseria o fenômeno administrativo; matérias instrumentais, 

oferecendo os modelos e técnicas de natureza conceitual ou operacional, e matérias de 

formação profissional. O currículo mínimo dá liberdade para as escolas ministrarem as 

matérias com diferentes dosagens de tempo e de acento quanto aos objetivos. Assim, o 
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currículo mínimo favoreceu a expansão rápida dos cursos de administração, mas trouxe 

consigo outros problemas relativos ao ensino de Administração, como a falta de perspectiva 

educacional em face da reprodução rápida e acrítica desta estrutura curricular (ANDRADE, 

1995; NICOLINI, 2000; TORDINO, 2004; ANDRADE; AMBONI, 2003; CFA, 2010). 

O segundo currículo mínimo foi definido através da Resolução nº 2, de 4 de 

outubro de 1993, com a preocupação principal de melhoria da qualidade dos cursos. A 

Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (Angrad) e o Conselho 

Federal de Administração (CFA) tiveram um papel fundamental na aprovação do novo 

currículo, uma vez que para estas instituições tornava-se indispensável considerar que: 

qualquer proposta de mudança curricular não implicaria simples alteração de uma 

lista de matérias, disciplinas e carga horária. O currículo deve ser entendido em sua 

dimensão mais ampla de desempenhos esperados, de desejado relacionamento com 

o meio a que serve, suas instituições, organizações, professores, alunos, empresas, 

devendo sobrepujar-se mesmo ao pragmatismo da própria escola, envolvendo-se 

com sua ideologia e filosofia de educação (ANDRADE; AMBONI, 2005, p. 11-12). 

 

Na busca de superação dos problemas enfrentados durante as duas primeiras 

décadas de vigência do currículo mínimo, o novo currículo se preocupava, sobretudo, com o 

comprometimento metodológico e a capacidade dos cursos repensarem o seu cotidiano. Como 

destacam Andrade e Amboni (2005), tornava-se imperativo educar para o desconhecido frente 

a um mundo de complexidade crescente e as instituições deveriam se convencer de que o 

currículo era apenas um instrumento a serviço da aprendizagem e não um fim em si mesmo. 

De acordo com a Resolução n° 2/93, as matérias foram reagrupadas em formação 

básica e instrumental com total de 720 horas-aula e formação profissional com 1.020 horas-

aula. Surgem disciplinas eletivas e complementares com carga horária total de 960 horas-aula 

e o Estágio Supervisionado permanece como item obrigatório, com carga horária definida em 

300 horas-aula. O tempo útil do curso é fixado em 3.000 horas-aula, sendo o tempo de 

integralização mínimo de quatro anos e o máximo de sete anos letivos (BRASIL, 1993). 

Andrade e Amboni (2005, p.13) enfatizam que, 

Busca-se um currículo que atenda às necessidades do meio social e eventualmente 

aos projetos de um ou outro segmento da sociedade significa imprimir a esse 

currículo não uma arquitetura monolítica, mas uma construção que, sendo 

organicamente articulada, também é permeável às demandas de entradas e 

reentradas, tanto de clientela quanto de conteúdos que venham ao encontro das 

necessidades de um país em processo de definição como o nosso, ainda em busca de 

modelos institucionais que estejam mais próximos de fatos, e por isso mesmo, mais 

aptos a fomentar-lhes a força criadora. 
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Também foram incorporadas ao novo currículo mínimo algumas características 

intelectuais indispensáveis a um moderno curso de Administração, como comunicação 

interpessoal, ética profissional e capacidade de adaptação (CFA, 2010). 

Em 1997 o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprova o parecer n° 776/97, 

para servir de orientação para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação as quais 

deveriam “se constituir em orientações para a elaboração de currículos: ser respeitadas por 

todas as IES; e assegurar a flexibilidade e a qualidade da formação oferecida aos estudantes” 

(ANDRADE e AMBONI, 2005, p. 16). 

De acordo com Andrade e Amboni (2003) o Parecer nº 776/97, defende a redução 

da carga-horária e do tempo para integralização curricular dos cursos de graduação em 

Administração. Esta atitude é criticada pelos autores que argumentam que as análises 

institucionais não consideraram a deficiência do ensino fundamental e médio do nosso país, 

acrescentam ainda que: 

os cursos de Administração devem, assim, abandonar as características de que 

muitas vezes se revestem, quais sejam as de atuarem como meros instrumentos de 

transmissão de conhecimentos e informações, passando a orientar-se, de um lado, 

para formar sólidas competências na medida deste nível de ensino e, por outro, na 

medida da educação permanente, preparando o futuro graduado para enfrentar os 

desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das 

condições do exercício profissional (ANDRADE; AMBONI, 2003, p. 16). 

 

Em 2004 foram apresentadas as Diretrizes Curriculares, para servir de referência 

para as instituições na organização de seus programas de formação, permitindo flexibilidade e 

priorização de áreas de conhecimento na construção dos currículos plenos; representam, 

portanto, o terceiro ciclo ainda em vigor, em relação a orientações para o currículo dos cursos 

de Administração. Para Andrade e Amboni (2005), fica evidente que ao aprovar as diretrizes 

nacionais para os cursos de graduação em Administração, a intenção era garantir 

flexibilidade, criatividade e responsabilidade das Instituições de Ensino Superior – IES na 

elaboração de suas propostas curriculares por curso, de acordo com os objetivos e as metas 

contidas no Plano Nacional de Educação. 

As diretrizes curriculares não fixam mais um elenco de matérias ou disciplinas, 

como ocorria com os currículos mínimos; uma maior flexibilidade é garantida através da 

distribuição dos conteúdos, onde os cursos deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos 

e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a realidade 

nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua 

aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio, utilizando tecnologias inovadoras que 

atentem aos campos interligados de formação (ANDRADE; AMBONI, 2005). 
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Os campos de formação introduziram uma noção ampliada de conteúdos, 

substituindo a ideia de disciplinas como “caixinhas isoladas de conhecimento”, em que cada 

especialista ensinava um conteúdo específico. Estes conteúdos devem proporcionar de forma 

satisfatória ao aluno, conteúdos relacionados à formação básica e profissional, os estudos 

quantitativos e suas tecnologias, além de proporcionar uma formação complementar ao 

administrador. 

Com as Diretrizes Curriculares (2004), o Estágio Curricular Supervisionado deixa 

de ser um componente obrigatório, embora desejável, permitindo que cada instituição de 

ensino faça a sua opção pela sua inclusão ou não, na Matriz Curricular do curso, entretanto, 

exige-se uma regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Superior Acadêmico, no caso 

da inclusão do Estágio Supervisionado. 

Estudo recente, realizado por Tordino (2010), revelou que na composição atual 

dos currículos dos cursos de graduação em Administração, no Brasil, geralmente se busca 

conciliar diretrizes regulamentares oficiais, avaliação institucional, processos de autorização e 

de reconhecimento de curso, seguidas avaliações de cursos e de estudantes com difusas 

exigências de mercado. Cada organização de ensino configura o perfil de formação e matriz 

de conteúdos, consentâneos com as visões e missões institucionais e as específicas 

competências que valoriza. O autor chama a atenção para o fato de que a existência de quase 

três mil cursos de administração, não se configura em uma ampla variedade de ofertas, em 

parte devido à predominância dos cursos mantidos por faculdades isoladas, assim “os 

conteúdos tendem à convergência ou à homogeneização, apesar da presença de cursos 

diferenciados ou elitizados” (TORDINO, 2010, p.165). 

Essa constatação contraria o que se esperava a partir da implantação das Diretrizes 

Curriculares, pois como observa Andrade e Amboni (2005), os currículos mínimos inibiam a 

inovação e a criatividade das instituições, que não tinham liberdade para reformular o que 

estava, por resolução do Conselho Federal de Educação (CFE), estabelecido nacionalmente 

como componente curricular, até com detalhamento de conteúdos obrigatórios, entretanto, as 

DCN, ensejam a flexibilidade curricular e a liberdade para que as instituições definam os 

currículos plenos de seus cursos, elaborem seus projetos pedagógicos, adequando-os às 

demandas sociais e do meio aos avanços científicos e tecnológicos, conferindo-lhes uma 

maior autonomia em prol do desenvolvimento de competências que estejam em sintonia com 

as transformações que ocorrem no mundo moderno. 

As conquistas trazidas pelas diretrizes curriculares em 2004, representaram maior 

liberdade e, ao mesmo tempo, trouxeram mais responsabilidades para os cursos pensarem 
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seus projetos pedagógicos em consonância com as demandas da sociedade na qual o curso 

está inserido. Entretanto, transformar essas orientações em ações concretas continua sendo um 

desafio para a maioria dos cursos no Brasil. 

 

2.1.2 Desafios na formação de administradores 

 

O profissional administrador, de uma forma geral, tem sido preparado para atuar 

em contextos dinâmicos e diversificados, podendo ocupar posições eminentemente diferentes 

dentro de uma organização, seja ela publica ou privada. 

Estudos revelam que a crítica aos cursos e escolas de administração foi 

contemporânea da sua própria criação. Como exemplo, pode-se citar o relatório patrocinado 

pela Ford Foundation (GORDON-HOWELL, 1959 apud BERTERO, 2006) que ao avaliar a 

expansão de Master of Business Administration (MBA),
4
 nas principais universidades norte-

americanas, levantava dúvidas se realmente estariam contribuindo para a formação de 

executivos empresariais que pudessem auxiliar as grandes empresas a prosseguir em seus 

itinerários de sucesso, sendo as conclusões não tão favoráveis. 

Verificar qual o nível de preparação das pessoas para a carreira de administrador e 

identificar as posições que ocupam no mundo do trabalho é uma maneira defendida por 

Bertero (2006) para se compreender a efetividade do ensino de administração, ou seja, quais 

são os itinerários, as diversas etapas, as responsabilidades, atribuições e sistemas de 

remuneração que se oferecem às pessoas que abraçam a profissão. No caso do curso de 

administração, o jovem formado pode ocupar posições que variam de trainee até posições de 

diretoria, presidente ou Chief Executive Officer (CEO). 

Da mesma forma, Castro (1974) já definia a variação dessa elasticidade do 

administrador entre dois extremos, sendo o primeiro de caráter técnico e o outro classificado 

de decision-maker. Enquanto o técnico é treinado para obter consciência a respeito da 

tecnologia administrativa, aprendendo a manipular, adequar, adaptar e aplicar os 

conhecimentos à realidade concreta, as característica do decision-maker são bem diferentes e 

atuam numa esfera mais abrangente como descreve Castro (1974): 

“(...) é o homem que resolve onde a rotina e o regulamento falham é o homem das 

exceções, dos casos especiais, é aquele que pesa argumentos contrários, compara 

alternativas, concilia interesses, negocia soluções, sua função não é técnica, disso ele 

pouco ou nada tem que entender para desempenhar o seu papel. Capacidade de 

                                                           
4
Curso generalista considerado nos EUA um mestrado profissional que ensina todas as áreas funcionais da 

administração. (BERTERO, 2006, p. 79) 
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julgamento, de ver claro onde a informação é incompleta e desencontrada, de farejar 

a solução certa quando o intelecto não dá sentido às coisas (CASTRO 1974, p. 60). 

 

De forma mais contemporânea, Bertero (2006) define três perfis que merecem 

separação para compreender a formação do administrador: o burocrata, o manager ou 

executivo e o empreendedor. 

Não existem em estado puro, na realidade, na medida em que todo profissional 

acaba mesclando em sua personalidade e seu comportamento traços dos três tipos 

aqui propostos. Entretanto, sem chegar a ser tipos ideais no sentido weberiano, nos 

auxiliam no entendimento do que se pode esperar de um profissional de 

administração (BERTERO, 2006, p. 45). 

 

Além da dificuldade em se definir um perfil adequado para o profissional 

administrador, nas décadas de setenta e oitenta críticas se referiam a fragilidades relacionadas 

ao material humano que constituíam a maioria dos cursos,  

as escolas de administração recrutam material humano de nível inadequado, o que 

não somente garante graduados medíocres mas também reduz as possibilidades de 

melhoria, a médio prazo, em vista da inexistência de bons candidatos à cátedra, da 

imagem negativa criada pelos graduados e da ausência de pressão dos alunos para 

melhoria dos padrões (CASTRO, 1974, p. 65). 

 

Outra pesquisa abrangente, realizada por Fleury na década de 1980, demonstrou 

um problema que pode ser considerado estrutural na graduação em administração, que 

consiste na dificuldade de se conciliar, dentro de um currículo de quatro anos, uma educação 

geral nas áreas humanísticas e instrumental e uma educação profissional na área específica de 

administração, mantendo um nível adequado de qualidade. Esta pesquisa mostrou que tal 

dificuldade fazia presente nos cursos analisados, sendo evidente um desequilíbrio 

desfavorável para a área profissional, que tem sido ensinada de forma bastante precária. “O 

currículo dedica, em geral, uma parcela Insuficiente de tempo a estes aspectos e os cursos são 

ensinados de forma superficial por professores muitas vezes mal preparados” (FLEURY, 

1983, p. 13). 

Com relação à prática docente nos cursos de administração, Lima e Olivo (2007) 

alertam para o fato de que, a maioria dos docentes faz uso dos mesmos recursos didáticos 

explorados pelos seus antigos professores, desconsiderando que tanto o estudante, quanto o 

sistema de educação superior brasileiro, o mercado de trabalho e a sociedade sofreram 

profundas transformações com o tempo. 

Ao associar a prática docente à trajetória dos cursos de Administração, constata-se 

que ao contrário das primeiras escolas, que nasceram próximas aos campos do poder 

econômico e político, as novas escolas de Administração, de maneira geral, nasceram 
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equidistantes das expectativas e dos grupos que ocupavam posições dominantes nesses 

campos. Essas escolas surgiram a partir da iniciativa daqueles que atuavam no setor 

educacional, que aproveitaram o momento em que o Estado, após um período de ditadura, 

abriu espaço para a iniciativa privada, visando a atender à crescente demanda de acesso ao 

ensino superior. A educação em administração é vista desde então, como um grande negócio e 

para muitos, incluindo as instituições de ensino e seus professores, algo bastante lucrativo 

(MOTTA, 1983; PFEFFER; FONG, 2003; ANDRADE; AMBONI, 2005). 

O ensino privado, responsável pelo "surto" de ensino superior após 1970, apenas 

despertou para a oportunidade demandada pelo crescimento econômico que necessitava de 

mais administradores, os quais deveriam ser formados ou fabricados nos moldes que a 

regulamentação exigia. Neste sentido, Nicolini (2000) compara esse processo com uma 

fábrica típica da Segunda Revolução Industrial, ou seja, o futuro administrador passa a ser 

visto apenas como o produto final.  

Uma causa para que tal fato viesse a ocorrer foi a excessiva atenção das instituições 

de ensino superior aos conteúdos fixados pelo currículo mínimo em detrimento dos 

processos pedagógicos. Tornou-se o processo de formação do profissional pouco 

humanista. Não há, na "fabricação" do administrador, nem a noção de objetivos a 

alcançar, nem a finalidade desse processo e nem as práticas pedagógicas a serem 

utilizadas (NICOLINI, 2000, p. 23). 

 

Cria-se assim, uma situação desconfortável em torno da formação de 

administradores, e desse processo começam a emergir outras críticas relacionadas com a 

pouca expressividade das pesquisas, frente ao número de profissionais formados anualmente e 

ao distanciamento dos problemas sociais, resultando na ausência de construção de 

conhecimento próprio, como destaca Nicolini (2000, p.19). 

Assim, a maior parte das instituições que ofereciam o curso de Administração estava 

desvinculada do processo de construção científica. Abriram mão do seu papel como 

sujeito da história administrativa, para apenas repetir o que já estava sistematizado 

por outras instituições no Brasil e, particularmente, no exterior. 

 

Além disso, o dilema principal que se apresenta na formação do administrador 

persiste, ou seja, a necessidade de formar um profissional com visão abrangente e integrada 

que ao mesmo tempo esteja qualificado para o exercício profissional mais imediato 

(CASTRO, 1974; ANDRADE, 2000; TORDINO, 2004; ANDRADE; AMBONI, 2005). 

Outro problema do ensino da administração, apontado por Castro (1981), diz 

respeito à natureza das disciplinas práticas, que muitas vezes não são vivenciadas como 

deveriam, ao passo que a maioria das disciplinas “teóricas” pertencem a outras áreas do 

conhecimento. Fischer et al (2007) esclarecem melhor essa situação, ao ressaltar que a 
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administração não é uma disciplina da mesma natureza e estrutura da sociologia, antropologia 

ou psicologia, que são categorizadas como ciências sociais. Administração é considerada 

ciência socialmente aplicável, sendo referenciada à prática, ao que se faz. E é sobre essa 

prática que se constrói as teorias organizacionais, que refletem a prática e nos ajudam a 

construir essa mesma prática, pois o modo de aprender sobre organizações e gestão, ao longo 

da história humana, nasce, vive e morre nas organizações.  

Da mesma forma, Aktouf (2008, p.157) afirma que a educação em administração 

deve, no futuro, integrar-se a um projeto social mais amplo, “pois a administração é uma 

disciplina híbrida que repousa sobre um corpus de conhecimentos teóricos, mas, também, 

sobre as práticas que dão uma finalidade social e econômica à aplicação das teorias”. Também 

critica o debate sobre formação em administração, quando este se preocupa mais em 

considerar a administração como ciência, arte ou, até mesmo, as duas ao mesmo tempo, em 

detrimento da dimensão ideológica do administrador, 

Ora, penso que a administração não é nem uma nem outra, já que a ciência é feita 

para compreender e não para multiplicar, maximizar ou fazer dinheiro, e a arte é 

uma busca do estético, da emoção, que não se avalia em dinheiro, que não busca 

tornar a emoção rentável (AKTOUF, 2008, p. 152). 

 

A necessidade de mudança no processo de ensino dos cursos de Administração foi 

tema tratado na pesquisa de Lovison (1992), que destacou aspectos críticos, como a 

necessidade de alinhamento aos novos anseios da educação, entre estes anseios está a 

necessidade de estimular, nos alunos, a capacidade de aprender a aprender. Para Bouner (2003 

apud MCGILL e BROCKBANK, 2004), aprender a aprender é o principal desafio para os 

alunos e seus professores, neste século, onde a educação superior está cada vez mais orientada 

para o desenvolvimento de competências de aprendizagem dos estudantes.  

A mudança a que se refere Aktouf (2008) defende uma lógica de mudança no 

lugar da lógica da reprodução presente no ensino da administração e defende três 

características que deveriam ser objetivo de reformas radicais:  

 A definição restrita de administração centrada na predominância do fator 

capital e na preocupação do enriquecimento individual;  

 A onipresença dos aspectos quantitativos, em particular a do cálculo 

econômico; e  

 A falta de cultura geral na formação de administração. 

Portanto, muitos são os dilemas encontrados ao longo da história dos cursos de 

administração; alguns desafios são novos, em função da maior complexidade das 

organizações ou das mudanças no sistema educacional, entretanto, velhos desafios 
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permanecem na pauta de discussão do ensino em administração como questões mal resolvidas 

e que anseiam por alternativas. É neste sentido que o presente estudo discutirá o papel do 

Estágio Supervisionado em Administração, como uma prática necessária e fundamental para a 

aprendizagem do futuro profissional. 

 

2.2 O papel do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

 

Na perspectiva de renovação da administração apresentada por Aktouf (1996), 

surge entre outros fatores, a necessidade da integração da experiência concreta como base 

importante, senão principal, da formação simultaneamente ou depois da aquisição de 

conhecimentos gerais sólidos. Neste contexto, parece oportuno pensar o papel do Estágio 

Supervisionado a partir do seu caráter integralizador. Entre os desafios apontados na literatura 

sobre a formação do administrador, conciliar teoria e prática tem sido um tema recorrente. 

Assim o Estágio Supervisionado pode ser planejado na perspectiva de complementar o 

processo ensino/aprendizagem contribuindo por meio da conscientização das deficiências 

individuais, incentivando a busca do aprimoramento pessoal e profissional (ANDRADE; 

AMBONI, 2005). 

O Estágio supervisionado é uma atividade presente nos cursos de administração 

no Brasil desde a implantação do primeiro currículo mínimo, por meio do Parecer 307 de 

08/07/1966, configurando-se como uma prática obrigatória com duração de seis meses, para a 

obtenção do título de Técnico de Administração. As mudanças introduzidas com o segundo 

currículo mínimo, Resolução nº 2 de 04/10/1993, não alteraram o status do Estágio 

Supervisionado, que continuou sendo um componente obrigatório com carga-horária pré-

definida de 300 horas (ANDRADE; AMBONI, 2005). 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração 

instituídas pela Resolução n.º 1 em 02/02/2004, o Estágio Curricular Supervisionado 

configura-se como uma opção da instituição, mas ao optar pela sua inclusão, torna-se 

obrigatória uma regulamentação própria, aprovada pelo Conselho Superior Acadêmico, 

contendo, necessariamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação. Define 

ainda, o estágio supervisionado, como componente curricular direcionado a consolidação dos 

desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando, podendo ser realizado 

na própria instituição de ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens 

práticas correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências da Administração. 

(BRASIL, 2004). 
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O estágio curricular supervisionado foi instituído pela Lei Federal n.º 6.494, 

sancionada em 07/12/1977 e regulamentado pelo Decreto Federal n.º 87.497de 18/08/1982. 

Estes documentos definem o estágio supervisionado como uma forma de complementar o 

ensino e a aprendizagem, proporcionando uma experiência prática na linha de formação do 

acadêmico. O decreto 87.497/1982 em seu artigo 2º considera estágio “as atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela participação em 

situações reais de vida e trabalho” que podem ser efetivadas em organizações públicas ou 

privadas e até mesmo na comunidade em geral. Tanto a lei quanto o decreto esclarecem que o 

estágio deve estar articulado com a proposta curricular do curso em questão e deve ser 

planejado, executado e avaliado pela instituição de ensino superior (BRASIL, 1977, BRASIL, 

1982). 

A nova Lei do Estágio, homologada em 2008, institui o Estágio como ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, visando à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 

em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos, o estágio pode ser obrigatório quando definido como tal no projeto do curso, 

cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma e não obrigatório quando 

desenvolvido de forma opcional. O parágrafo segundo do artigo primeiro determina ainda que 

“o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e 

para o trabalho” (BRASIL, 2008).  

Ao analisar aspectos da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, relacionados às 

atribuições do ensino superior, Lima e Olivo (2007) apontam relações estreitas com a 

implantação dos programas de Estágio Supervisionado em Administração. Para os autores, a 

implantação do Estágio Supervisionado e de Trabalho de Conclusão de Curso têm condições 

de colaborar para o desenvolvimento do espírito científico entre os estudantes, e para o 

exercício consequente do pensamento reflexivo de estudantes e de professores. Na lista de 

atribuições elencadas segue ainda como fatores potenciais para o desenvolvimento do ensino 

superior em Administração: 

 promoção de trabalho de pesquisa por meio da investigação científica, 

importantes para alicerçar a autonomia intelectual dos estudantes; 

 consciência da necessidade de investir em programas de formação contínua e 

contribuir para o amadurecimento metodológico dos professores orientadores;  
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 potencial para promover articulações horizontais e verticais entre os conteúdos 

previstos nas disciplinas da malha curricular, forçando a articulação entre as 

dimensões teóricas e práticas envolvidas no estudo dos fenômenos 

organizacionais; 

 promover a aplicação de referenciais teóricos em processos sistematizados de 

compreensão e de intervenção sobre a realidade;  

 colaborar para o desenvolvimento de competências capazes de favorecer a 

inserção [dos egressos] em setores profissionais e sua participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira; 

 promover relações de reciprocidade entre as IES e a sociedade, em geral, e 

entre as IES e o mercado, em particular (LIMA e OLIVO, 2007). 

Roesch (2009) contribui com estes argumentos, adotando a perspectiva da teoria 

da aprendizagem vivencial de Kolb (1984), para analisar o Estágio Curricular Supervisionado 

como uma oportunidade para o aluno refletir, sistematizar e testar conhecimentos teóricos e 

instrumentos discutidos durante o curso de graduação, vislumbrando o estágio como uma 

chance para aprofundar conhecimentos e habilidades em área de interesse do aluno.  

 

O conhecimento é algo que se constrói e o aluno, ao levantar situações 

problemáticas nas organizações, propor sistemas, avaliar planos ou programas, bem 

como testar modelos e instrumentos, está também ajudando a construir 

conhecimento. E pode aplicar a pesquisa para melhorar as práticas organizacionais 

(ROESCH, 2009, p. 5). 

 

Nesta perspectiva, de geração de conhecimento mediante as atividades 

desenvolvidas no Estágio Supervisionado, está fundamentada na teoria de Nonaka e Takeuchi 

(1997), quando afirmam que o conhecimento é criado a partir da interação entre o 

conhecimento tácito e explícito. Segundo esses autores, o conhecimento explícito é aquele 

que pode ser descrito com muita facilidade e convertido na forma de documento, enquanto o 

conhecimento tácito diz respeito àquele de complexa articulação, o qual torna-se difícil de ser 

passado, pois está ligado aos processos de se aprender fazendo e ao know-how, nascendo nos 

níveis ontológicos mais baixos, ou seja, no indivíduo, e se espalhando para os níveis 

ontológicos mais altos, ou seja, o grupo, a organização e a sociedade como um todo, como 

mostra a Figura 1. 
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                Figura 1 - Dimensões do Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

Neste sentido, o estágio pode tornar-se um lugar privilegiado para a aquisição e 

transformação do conhecimento, um momento que deve ser pensado e planejado com o 

objetivo de ampliar as possibilidades de aprendizagem dos estagiários, considerando suas 

múltiplas possibilidades. Segundo Oliveira (2009, p.363), “o estágio é importante no processo 

de inserção profissional dos jovens estudantes de administração e constitui um primeiro 

momento na carreira, no qual há maior flexibilidade e tolerância para erros e correções de 

trajetória”. 

Foi realizada uma pesquisa sobre Estágio Supervisionado no Brasil, em fevereiro 

de 2012, nos periódicos nacionais disponíveis no Sistema Integrado da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (SICAPES) e nos eventos realizados pela 

Associação Nacional de Pós-graduação em Administração (ANPAD). Nos periódicos 

nacionais não foram encontrados artigos publicados referindo-se ao Estágio Supervisionado 

no curso de administração, os artigos selecionados no Quadro 2 apresentam o resultado desta 

pesquisa que identificou 10 (dez) trabalhos sobre Estágio Supervisionado, mas em outras 

áreas do conhecimento, portanto os mesmos não foram analisados nesta pesquisa. 
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Quadro 2 – Artigos publicados sobre Estágio Supervisionado 
PERIÓDICO AUTORES TÍTULO 

Psicologia: Reflexão 

e Crítica. 
Silva et al (1998)  

Inserção do psicólogo em programas de atenção 

primária à adolescência: uma experiência em Salvador-

Bahia. 

Revista da Escola de 

enfermagem da USP. 
Carvalho et al (1999) 

Expectativas dos alunos de enfermagem frente ao 

primeiro estágio em hospital. 

Psicologia Escolar e 

Educacional. 
Silva e al (2004) 

Entrevistas em psicologia escolar: reflexões sobre o 

ensino e a prática. 

Revista Brasileira de 

Educação. 
Rosa; Ramos (2008) 

Memórias e odores: experiências curriculares na 

formação docente. 

Revista Brasileira de 

Ensino de Física. 
Martins (2009) Estágio supervisionado em física: o pulso ainda pulsa... 

Psicologia: ciência e 

profissão. 
Lima (2009) 

Estágio supervisionado em Psicologia 

Escolar: desmistificando o modelo clínico. 

Motriz: Revista de 

Educação Física. 

Silva; Souza; Checa 

(2010) 

Situação do estágio supervisionado em IES privadas da 

grande São Paulo. 

Educação e 

Sociedade. 

Semeghini-Siqueira; 

Bezerra; Guazzelli 

(2010) 

Estágio supervisionado e práticas de oralidade, leitura e 

escrita no ensino fundamental. 

Ciência e Educação 
Baccon; Arruda 

(2010) 

Os saberes docentes na formação inicial do professor 

de física: elaborando sentidos para o estágio 

supervisionado. 

Fractal: Revista de 

Psicologia. 
Dias (2011) 

Pesquisa-intervenção, cartografia e estágio 

supervisionado na formação de professores. 

Fonte: Disponível em http://www.periodicos.capes.gov.br/. Acesso em fev. 2012. 

 

Pode-se observar, a partir do Quadro 2, que os estudos publicados em periódicos 

nacionais, tratam do estágio supervisionado, tanto nos cursos de licenciatura como 

bacharelado, especificamente nos cursos de psicologia, enfermagem, geografia, física, 

pedagogia e educação física. O estudo mais antigo encontrado, data 1998, sendo que 07 (sete) 

destes, foram realizados entre 2008 e 2011, vale destacar, que em 2008 foi publicada a lei nº 

11.788, que alterou a legislação do estágio no Brasil, o que levou muitos cursos a rever seus 

programas de estágio. 

Sobre a pesquisa, realizada nos eventos da ANPAD, foram encontrados 36 (trinta 

e seis) trabalhos que abordam o estágio em administração. Destes, 16 (dezesseis) abordam o 

tema estágio como sinônimo de etapas ou fases de um processo, portanto, não foram 

considerados para este estudo. Outros 04 (quatro) trabalhos tratam do estágio docente ou pós-

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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doutoral no curso de administração, estes também foram descartados. Os 16 (dezesseis) 

trabalhos restantes referem-se ao estágio supervisionado curricular e extracurricular, 

entretanto, o foco deste estudo era o estágio como componente curricular obrigatório. Assim, 

foram selecionados apenas 05 (cinco) artigos que apresentavam potencialidade de contribuir 

de forma direta com a pesquisa sobre Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, ou seja, 

aquele que está previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), com carga horária definida, 

sendo pré-requisito para aprovação e obtenção do título de graduado em Administração. 

 

2.2.1 – Resultados e Lacunas dos estudos sobre estágio supervisionado em Administração 

 

Os resultados e conclusões extraídas dos 05 (cinco) trabalhos selecionados nos 

eventos da ANPAD se distribuem em três pesquisas de campo realizadas em instituições de 

ensino nos estados da Bahia, do Pernambuco e do Paraná; outros dois trabalhos tratam de 

estudos teóricos, explorando documentos, legislação e referências bibliográficas 

diversificadas. O Quadro 3 traz a síntese desses estudos.  

 

Quadro 3 – Trabalhos apresentados em eventos sobre Estágio Supervisionado  

AUTORES SOBRE A PESQUISA 

Lima e 

Carvalho 

(ENEO, 2000) 

Discussão teórica, baseada em revisão bibliográfica e pesquisa documental. 

Consideram o estágio supervisionado como prática de ensino-aprendizagem. 

Avaliam diferentes formulações legais e acadêmicas sobre o estágio, procurando 

demonstrar a associação entre conteúdo das reflexões, discussões e propostas sobre 

essa temática. 

Almeida; 

Lagemann; 

Souza 

(ENANPAD, 

2006) 

Estudo exploratório-descritivo e quantitativo, realizado com estudantes de 

administração no estado da Bahia.  

Reforçam o caráter interdisciplinar do estágio, demonstram a contribuição 

significativa do estágio supervisionado para o desenvolvimento de habilidades e 

competências do administrador, no entanto, apontam como dificuldades, questões 

de discriminação, sub-aproveitamento e carga-horária. 

Festinalli; 

Canopf; 

Bertuol 

(ENANPAD, 

2007) 

Estudo exploratório-descritivo e quantitativo, realizado com estudantes de 

administração no estado do Paraná.  

Destacam a percepção do estágio como o salvador do curso em sua fase terminal 

como uma prática inadequada, alertam para a necessidade de engajamento com 

disciplinas de formação básica, profissional e complementar. Reconhecem a 

existência de qualidades e limitações na prática do estágio supervisionado e 

confirmam a importância do estágio para a formação profissional, também 

questionam o fato das diretrizes curriculares (2005), tornarem a prática do estágio 

supervisionado, como opcional. no curso de administração. 

Cunha, 

Takahashi; 

Pereira 

(ENEPQ, 

2007) 

Discussão teórica, baseada em revisão bibliográfica e pesquisa documental. 

Colaboram com a discussão sobre limitações e contribuições das diversas 

estratégias pedagógicas adotadas pelos cursos de graduação em Administração das 

Instituições de Ensino Superior, advertem que a execução das atividades de estágio 

nem sempre é garantida de acordo com os preceitos básicos, salientam que a 

maioria dos acadêmicos já desenvolvem atividades remuneradas em alguma 
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organização, ficam impossibilitados de realizar estágios em outras organizações ou 

mesmo em outra área dentro da organização em que atuam, o que dificulta a 

execução do estágio propriamente dito. 

Campêlo; 

Almeida 

(ENEPQ/ 

2007) 

Estudo de caso, com uso de grupo focal, realizado com alunos do curso de 

administração no município de Caruaru/PE. 

Analisam a experiência do Estágio Supervisionado como proposta de aproximação 

teórico-empírica para o desenvolvimento de habilidades intra-empreendedoras na 

formação profissional de graduandos em Administração. A experiência do Estágio 

Supervisionado, associada ao conhecimento advindo da formação acadêmica, 

possibilita ao aluno a expressão, ainda que modesta, de suas competências na 

gestão de um negócio. 
Fonte: Disponível em  http://www.anpad.org.br//. Acesso em jan. 2012. 

 

Inicialmente, o trabalho de Lima e Carvalho (2000) se insere no conjunto das 

preocupações sobre o estágio supervisionado, considerando-o como prática de ensino-

aprendizagem. Partindo de suas próprias experiências, avaliam diferentes formulações legais e 

acadêmicas sobre o estágio, procurando demonstrar a associação entre conteúdo das reflexões, 

discussões e propostas sobre essa temática, com certas reflexões sobre a administração como 

área de conhecimento, enquanto ciência social aplicada. Definem o estágio como uma 

oportunidade para que o estudante tenha condições de visar a organização por meio de 

diferentes ângulos, evitando a simples constatação do funcionamento rotineiro, evitando a 

simples reprodução de uma prática. Deve-se considerar, inclusive, a realidade das 

transformações sociais e econômicas que configuram a situação histórica de cada 

organização, no momento de realização dessa prática por parte do aluno. 

Além disso, Lima e Carvalho (2000) criticam a noção de pesquisa presente nas 

diversas propostas envolvendo a noção de produção científica por meio do estágio e sugerem 

uma reflexão séria sobre essa prática, considerando a necessidade de melhoria da qualidade da 

produção científica na área de administração. Para eles, a produção científica parece mais 

apropriada para estudantes de nível de mestrado do que para graduandos, dos quais não se 

pode esperar uma produção de pesquisa científica produzida a partir do estágio. 

Na visão de Lima e Carvalho (2000), sobre a natureza do estágio supervisionado, 

se faz necessário uma reflexão sobre a definição de roteiros de estágio e de monografias ou 

relatórios. Os autores discutem as concepções e práticas do Estágio Supervisionado em 

Administração, identificando aspectos conflitantes que revelam a necessidade de uma reflexão 

continuada sobre o tema e apresentam propostas alternativas e complementares sobre essa 

prática de ensino-aprendizagem. Os autores também fazem uma síntese de aspectos essenciais 

para avaliação da realidade dos estágios e sua transformação, suas contribuições implicam em 

quatro aspectos essenciais para o desenvolvimento do estágio:  

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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 Considerar o estágio como conhecimento da prática, enquanto reflexão 

crítica sem que se considere o estágio como ocasião para pesquisa 

científica;  

 Estágio tendo como ponto de partida a consideração como prática em uma 

organização de um setor social ou econômico;  

 Considerar a organização objeto de estágio como uma prática social;  

 Uma proposta para uma visão alternativa da construção de roteiros de 

estágio e roteiros para a produção do relatório, enquanto uma dissertação 

que expresse a reflexão crítica criativa, incluindo uma apreensão, 

compreensão e explicação de fenômenos organizacionais através do 

conhecimento acadêmico-científico. 

As conclusões evidenciam a necessidade de que as instituições de ensino superior 

assumam um compromisso institucional para a elaboração de procedimentos operacionais, tal 

como uma rotina sistemática de contatos com organizações objeto de estágios. Além disso, há 

que se promover a articulação da disciplina Estágio Supervisionado com as demais 

disciplinas, reforçando seu papel de ilustrar e sedimentar a interdisciplinaridade na formação 

do administrador, ensejando o desenvolvimento e a prática de uma visão de totalidade 

(LIMA; CARVALHO, 2000). 

A pesquisa de Almeida; Lagemann; Sousa (2006), que também busca avaliar a 

importância do Estágio Supervisionado para a formação do administrador, foi realizada em 

Salvador e Lauro de Freitas no estado da Bahia. Inicialmente os autores consideraram que o 

aprendizado ocorre a partir do contato entre conceitos e experiência, cuja associação cria 

oportunidades para reflexões que em última instância fomentam o desenvolvimento do 

estagiário. “Uma vez imerso na atividade de estágio, o estudante de administração tem a 

oportunidade de adentrar em diversas áreas de conhecimento de forma interdisciplinar” 

(ALMEIDA; LAGEMANN; SOUSA, 2006, p. 1). 

Esta interdisciplinaridade provoca a reunião e cruzamento de conceitos vistos, 

muitas vezes, de forma isolada em ambiente de sala de aula, além de tornar o aprendizado 

mais fácil e com maior aproveitamento. A análise dos resultados da pesquisa permite concluir 

que a prática do Estágio Supervisionado contribui de forma significativa para o 

desenvolvimento das habilidades e competências do administrador; sobre a existência de 

contribuições do Estágio Supervisionado para o rendimento escolar do aluno, os resultados 

apontam que 71,8% dos respondentes consideram esta contribuição positiva, com apenas 1% 

avaliando-a como negativa, os demais consideram a experiência como neutra. O Quadro 4 
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demonstra a influência do estágio supervisionado na formação do administrador, a partir das 

dimensões: estagiário, organização e estrutura de estágio. 

 

Quadro 4 – Atributos de influência do Estágio Supervisionado na formação do Administrador 

CONCEITOS DIMENSÕES COMPONENTES 
ATRIBUTOS 

 

 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO DO 

ADMINISTRADOR 

ESTAGIÁRIO 

Fatores relacionados 

exclusivamente ao 

estagiário 

CURSO Tipo de IES, Habilidade. 

ASPECTOS SÓCIO-

ECONÔMICOS 

Sexo, Renda, Estado civil, 

Faixa etária, Raça. 

ORGANIZAÇÃO 

Fatores relacionados 

ao ambiente de 

desenvolvimento da 

atividade de estágio 

PROGRAMAS 

INSTITUCIONAIS 

Programa de Trainee, 

Parcerias para estágio, 

Formalização da atividade 

de estágio, Capacitação, 

bolsas de auxílio. 

ECONÔMICOS-

FINANCEIROS 

Ramo de atuação, Porte da 

organização, Quantidade 

de empregados, Origem do 

capital. 

ESTÁGIO Fatores 

relacionados ao 

desenvolvimento da 

atividade de estágio 

REGULAMENTAÇÃO Carga horária, Tipo de 

vínculo estabelecido, 

Remuneração.  

ÁREAS DE ATUAÇÃO Identificação da área de 

atuação. 

DESENVOLVIMENTO 

ACADÊMICO-

PROFISSIONAL 

Contribuição do estágio 

para o rendimento escolar, 

Continuidade de atuação 

na área de estágio. 

HABILIDADES 

PROFISSIONAIS 

Competências e 

habilidades desenvolvidas. 

Fonte: Almeida; Lagemann; Sousa (2006, p.8) 

 

Pode-se observar, no Quadro 4, o quanto os fatores que influenciam as habilidades 

profissionais dos alunos de administração, por meio do estágio, dependem de uma série de 

outros componentes, os quais devem ser considerados na formulação dos programas de 

estágio. Não menos importantes, foram as dificuldades encontradas para a realização do 

Estágio Supervisionado, apontadas pelos alunos como “questões de discriminação, sub-

aproveitamento, carga horária e cobrança excessivas, relacionamento, falta de perspectivas de 

contratação e prejuízos à realização das atividades acadêmicas” (ALMEIDA; LAGEMANN; 

SOUSA, 2006, p.11). 

O trabalho de Festinalli; Canopf; Bertuol (2007) acrescenta alguns subsídios sobre 

a contribuição do estágio supervisionado para a formação do administrador. Para estas 

autoras, a percepção do estágio como o salvador do curso em sua fase terminal é uma prática 

inadequada, é preciso engajamento com as disciplinas de formação básica, profissional e 

complementar, sendo necessário, portanto, considerar que esta fase de estudos precisa estar 
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integrada à formação do acadêmico como administrador, em função dos diversos conteúdos 

tratados durante a graduação. 

Nas suas considerações finais reconhecem a existência de qualidades e limitações 

na prática do Estágio Supervisionado nos doze cursos pesquisados no Sudoeste do Paraná e 

confirmam, por meio da visão dos acadêmicos, a importância do estágio para a formação 

profissional. Entretanto, identificam contradições ao considerar a mudança na concepção de 

estágio exposta nas Diretrizes Curriculares para o Curso de Administração, publicadas em 

2005. 

Entre as características positivas do estágio, apontadas na pesquisa de Festinalli; 

Canopf; Bertuol (2007), os alunos confirmam esta fase da formação, como um momento de 

visualização dos conteúdos das disciplinas, oportunidade para conhecimento global da 

organização, realização de diagnóstico e tratamento de uma situação problema, uso de 

reflexão e raciocínio científico, existência de expectativas profissionais por parte do estagiário 

e compromisso no cumprimento das atividades acadêmicas. Como limitações, destacam a 

visão do estágio como oportunidade para observação e reprodução de modelos, o 

entendimento de que teoria e prática são diferentes e as falhas na atuação da coordenação, 

quanto aos aspectos pedagógicos que influenciam no processo de condução do estágio. 

O Estágio Supervisionado é analisado enquanto estratégia pedagógica, no trabalho 

desenvolvido por Cunha; Takahashi; Pereira (2007), cujo objetivo foi discutir as limitações e 

contribuições das diversas estratégias pedagógicas adotadas pelos cursos de graduação em 

Administração das Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. A pesquisa revela que o 

estágio supervisionado se configura, geralmente, em atividade obrigatória para todos os 

acadêmicos e é desenvolvido nos últimos períodos do curso. 

Os autores advertem que a execução das atividades de estágio nem sempre é 

garantida de acordo com os preceitos básicos. Um dos motivos é que a maioria dos 

acadêmicos, no final do curso, já desenvolve atividades remuneradas em alguma organização, 

ficam impossibilitados de realizar estágios em outras organizações ou mesmo em outra área 

dentro da organização em que atuam, o que dificulta a execução do estágio propriamente dito. 

Nesse caso, o acadêmico “estagia” na mesma organização e na mesma função já exercida, 

implicando no simples cumprimento da exigência do currículo do curso. Outra dificuldade 

está no fato de que muitos professores-orientadores não dispõem de tempo na instituição de 

ensino para acompanhar os alunos nas atividades de estágio. 

Assim, Cunha; Takahashi; Pereira (2007) concluem que o desenvolvimento do 

Estágio Supervisionado suscita questionamentos sobre a forma pela qual as instituições de 
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ensino formulam e executam as atividades de Estágio Supervisionado, indagando sobre o 

ensino e a instrução dada ao aluno para que o mesmo tenha condições de desenvolver as 

atividades propostas pela instituição de ensino e, além disso, aproprie-se de conhecimentos e 

desenvolva as habilidades requeridas para o seu exercício profissional. 

Outro estudo, realizado por Campêlo e Almeida (2007), faz uma discussão sobre 

intraempreendedorismo, realizam um estudo de caso utilizando grupo focal com graduandos 

de uma IES localizada em Caruaru, no estado do Pernambuco. A pesquisa objetiva analisar a 

experiência do Estágio Supervisionado como proposta de aproximação teórico-empírica para 

o desenvolvimento de habilidades intraempreendedoras na formação profissional de 

graduandos em Administração. Inspiradas na grade intrepreneur de Pinchot III, procuram 

identificar o perfil dos alunos, participantes do grupo focal, sob a ótica dessa combinação 

(visão e ação). Segundo as autoras, a experiência do Estágio Supervisionado associada ao 

conhecimento advindo da formação acadêmica, possibilita ao aluno a expressão, ainda que 

modesta, de suas competências na gestão de um negócio. A interface entre os agentes 

envolvidos no estágio e o exercício dos seus papéis, pode constituir-se no cenário propício, à 

revelação de habilidades próximas de um perfil intraempreendedor. 

Campêlo e Almeida (2007, p. 06) esclarecem que, “o modelo do Estágio 

Supervisionado estudado não consiste num modelo inovador, mas sim corresponde a um 

modelo que podemos afirmar ser tradicionalmente praticado por outras instituições”. Assim 

para realizar o Estágio Supervisionado o aluno tem que cumprir obrigatoriamente 300 horas 

de atividades profissionais relacionadas à sua formação. Aliado a essa experiência, o discente 

identifica um problema real no seu campo de estágio, sobre o qual propõe um estudo analítico 

ou resolutivo, que corresponde ao seu Trabalho de Conclusão de Curso, o qual é conduzido 

pelas disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, cursadas no último ano. No Estágio 

Supervisionado I, o aluno elabora um Projeto de estudo, em uma área da Administração e no 

Estágio Supervisionado II conclui o relatório de pesquisa. 

A partir dos relatos dos alunos, pôde-se verificar a importância do Estágio 

Supervisionado na formação profissional, enquanto componente curricular que permite um 

alinhamento maior com as demandas do mercado, por meio do contato com as habilidades 

inerentes à atuação na área de gestão. Também foi constatado, que a relevância do Estágio 

Supervisionado enquanto disciplina, possibilitou o exercício de um saber mais pautado na 

reflexão sobre o sentido da aprendizagem e as habilidades inerentes à formação do 

administrador que podem ser potencializadas no momento do estágio. 
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Observa-se, que os cinco trabalhos selecionados, apresentam em comum a 

preocupação com o desenvolvimento do estágio enquanto prática pedagógica, aproximando 

teoria e prática de forma interdisciplinar. Partindo de pontos de vista semelhantes, os 

trabalhos trazem contribuições diferenciadas. Festinalli; Canopf; Bertuol (2007) são os mais 

enfáticos ao alertarem que o estágio supervisionado não é o salvador do curso e que a 

integração com as demais disciplinas e conteúdos, o que deve ser feito de forma gradual e 

articulada ao longo do curso. Cunha; Takahashi; Pereira (2007) criticam a estrutura dos cursos 

que tradicionalmente colocam o estágio nos dois últimos períodos, momento em que os 

alunos geralmente desenvolvem atividades remuneradas, tendo pouca disponibilidade para 

realizar o estágio. Esta condição favorece a cultura, do “faz de conta”, onde o aluno realiza o 

estágio na empresa em que trabalha, sem na verdade demonstrar compromisso com as 

atividades do estágio. O estudo de caso realizado por Campêlo e Almeida (2007), confirma a 

tendência de realização de estágio no final do curso, como prática tradicional, e ressalta a 

relevância em permitir um alinhamento maior com as demandas do mercado. 

Uma lacuna observada nas pesquisas sobre Estágio Supervisionado, diz respeito, 

sobre as diversas formas, como o aluno aprende por meio da experiência vivenciada no 

estágio. Essa preocupação se fundamenta no pressuposto de que nem todas as experiências 

são igualmente educativas, “experiência e educação não são diretamente equivalentes uma a 

outra, algumas experiências são deseducativas” (DEWEY, 2010, p.27). Para Dewey, uma 

experiência que impeça ou distorça o amadurecimento para futuras experiências pode ser 

considerada deseducativa. Uma experiência pode produzir indiferença, insensibilidade e 

incapacidade de reação, limitando assim as possibilidades de experiências mais ricas no 

futuro. 

Quanto aos aspectos metodológicos, observou-se que as 05 (cinco) pesquisas 

apresentadas, se baseiam em estudos bibliográficos e pesquisa de campo com alunos, nota-se 

a ausência de estudos que investiguem as percepções dos professores e coordenadores de 

estágio e/ou curso, sobre o estágio supervisionado. Esta lacuna aponta para a possibilidade de 

realizar pesquisas que contemplem os múltiplos olhares, destes segmentos, em instituições 

públicas e privadas. 

De um modo geral, a análise dos trabalhos selecionados, considera-se o estágio 

supervisionado como prática pedagógica que visa desenvolver no aluno uma atitude reflexiva, 

devendo estar baseada na transformação do conhecimento adquirido no curso de 

Administração. A partir desta perspectiva surge a necessidade de planejar essa experiência em 

consonância com formas ativas de aprendizagem. 
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2.3 Algumas considerações sobre teorias da aprendizagem  

 

Para uma melhor compreensão das diversas perspectivas teóricas sobre 

aprendizagem, serão apresentadas algumas distinções e conceituações fundamentais. Em 

seguida, o foco será a aprendizagem de adultos e a aprendizagem por meio da experiência, 

também conhecida como aprendizagem vivencial ou experiencial. 

Inicia-se com a distinção entre educação, ensino e aprendizagem. Para Silva et al 

(2012), o termo educação incorpora os processos de aprendizagem e o termo ensino de 

administração se refere aos processos de aprendizagem nas várias disciplinas do curso. De 

forma mais abrangente, Knowles et al (2009) definem educação como uma atividade 

realizada ou iniciada por um ou mais agentes que tem por objetivo, efetuar mudanças no 

conhecimento, habilidade e atitude de indivíduos, grupos ou comunidades. Desta forma, o 

agente de mudança é o responsável por apresentar estímulos de reforço para a aprendizagem e 

criar atividades para induzir a mudança. Neste sentido, educar torna-se a ação capaz de fazer 

emergir vivências do processo de conhecimento, 

o “produto” da educação deve levar o nome de experiências de aprendizagem 

(learning experiences, como se frisa em inglês), e não simplesmente aquisição de 

conhecimento supostamente já prontos e disponíveis para o ensino concebido como 

simples transmissão (ASSMANN, 2011). 

 

É neste sentido que Dewey apresentou uma proposta de escola como um 

laboratório no qual, alunos e professores poderiam aprender juntos por meio da experiência e 

da exploração intelectual do mundo que os cerca. Baseado nessas ideias, David Kolb propôs o 

ciclo da aprendizagem, considerando que para o aprendizado ser bem sucedido, o indivíduo 

deve passar por um ciclo de aprendizagem, que envolve ação e reflexão, pois a aprendizagem 

é o processo pelo qual o conhecimento é criado através da transformação da experiência 

(KOLB, 1984, p. 38). 

Outros autores também sugerem estreita relação entre comportamento e 

experiência, Lefrançois (2008) relata que a aprendizagem é definida como toda a mudança de 

comportamento que resulta da experiência, mas não é causada por cansaço, maturação, 

drogas, lesões ou doença; é o que acontece ao organismo (humano ou não humano) como 

resultado da experiência e as mudanças comportamentais são simplesmente evidências de que 

a aprendizagem ocorreu. Para Illeris (2013, p.16), a aprendizagem é definida de maneira 

ampla como “qualquer processo que, em organismos vivos, leve a uma mudança permanente 

em capacidades e que não se deva unicamente ao amadurecimento biológico ou ao 

envelhecimento”. Enquanto, Fleury e Fleury (1995) argumentam que muitos psicólogos 
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enfatizam a necessidade de distinguir entre processo de aprendizagem, o qual é interno à 

pessoa que aprende e as respostas emitidas por esta pessoa, podendo estas serem observadas e 

mensuradas. 

Considerando a dificuldade de fazer uma definição precisa do termo 

aprendizagem, Smith (1982 apud KNOWLES et al, 2009), esclarece que de acordo com o 

contexto no qual a aprendizagem é empregada, pode-se defini-la de diversas formas: como 

aquisição e domínio do que já é conhecido sobre algo; extensão e esclarecimento do 

significado da experiência de uma pessoa; ou um processo organizado e intencional de testar 

ideias relevantes para os problemas. Em outras palavras, ele é usado para descrever um 

produto, processo ou função, por ser um fenômeno complexo, a aprendizagem pode ser vista 

por diferentes aspectos, de acordo com a teoria que está sendo empregada. Entretanto, existem 

elementos de aprendizagem que devem estar sempre presentes: a pessoa na condição de 

aluno, a situação social em que a aprendizagem ocorre, a experiência que o aluno tem daquela 

situação e o processo de transformá-la e armazená-la na biografia do aluno, pois esses 

elementos têm inúmeras variáveis que interagem e são destacados conforme a teoria abordada 

(JARVIS, 2006, ILLERIS, 213). 

As teorias da aprendizagem são desta forma, tentativas de sistematizar e organizar 

o que é conhecido sobre a aprendizagem humana além de serem úteis para explicar, prever ou 

controlar o comportamento e gerar novas informações. Além disso, a aprendizagem pode ser 

estudada a partir de uma ampla variedade de diferentes pontos de vista disciplinares – das 

ciências puras para as ciências sociais, artes e humanidades. Entretanto, nenhuma abordagem 

pode nos dizer tudo sobre aprendizagem, e cada perspectiva vai lançar luz sobre o todo, mas 

nenhuma irá capturar a sua complexidade (JARVIS, 2006; LEFRANÇOIS, 2008; ILLERIS, 

2013). 

De um modo mais geral, são quatro as perspectivas teóricas: behaviorista, 

cognitivista, humanista e da aprendizagem social. As duas primeiras perspectivas não se 

contradizem totalmente, mas partem de visões contrárias e se destacam por serem as mais 

utilizadas por muitos autores (KNOWLES 1980; MERRIAM; CAFFARELLA, 1991; 

FLEURY; FLEURY, 1995). 

Os seguidores da orientação behaviorista defendem uma abordagem que lida 

principalmente com os aspectos observáveis do funcionamento humano; concentram-se no 

exame do comportamento real e nas condições observáveis que levam ao comportamento. 

Implicando no estudo das relações entre eventos estimuladores, respostas, consequências. 

Para eles, planejar o processo de aprendizagem implica definir todo o processo, em termos 
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passíveis de observação, mensuração e réplica científica (FLEURY; FLEURY, 1995; 

JARVIS, 2006; LEFRANÇOIS, 2008). 

Por outro lado, o cognitivismo pretende ser um modelo mais abrangente que o 

behaviorista, explica fenômenos mais complexos, como a aprendizagem de conceitos e a 

solução de problemas. De acordo com Lefrançois (2008, p.396), “essa orientação aceita que o 

comportamento humano é, pelo menos em certa medida, influenciado por atividades como 

pensar, sentir, pretender, querer, ter expectativas, raciocinar, lembrar e avaliar”. Interessam-

se, portanto, pelos processos intelectuais, descobrindo como a mente mapeia as estruturas de 

conhecimento. Os principais tópicos abordados são: a percepção, o processamento da 

informação, a formação de conceitos, o conhecimento e a compreensão (MERRIAN; 

CAFFARELLA, 1991; FLEURY; FLEURY, 1995; KNOWLES et al, 2009). 

A perspectiva humanista também se posiciona de forma contrária ao 

behaviorismo, discordando ainda do cognitivismo em alguns aspectos. Sua ênfase está na 

natureza humana, no potencial e nas emoções humanas, envolvendo escolhas e 

responsabilidades. Para Merrian e Caffarella (1991), os fundamentos dos humanistas 

contribuem com a teoria da educação de adultos propondo um ensino que valoriza a 

experiência e é centrado no aluno. Acredita que o aluno aprende melhor, torna-se mais 

criativo e capaz de solucionar problemas quando encontra um ambiente humanizado e de 

facilitação. Essa ideia é compartilhada por Knowles et al (2009) quando destacam a 

importância do relacionamento pessoal entre facilitador e aprendiz, como elemento crítico 

para melhorar a aprendizagem. 

A aprendizagem social foca na interação entre aprendiz, ambiente e 

comportamento (MERRIAM; CAFARELLA, 1991). Entretanto, Illeris (2013), chama a 

atenção para o fato de que, assim como algumas teorias cognitivistas concentram-se apenas 

no processo interno de aprendizagem, algumas teorias modernas de aprendizagem social, 

também concentram sua atenção, apenas, no processo externo da interação. Knud Illeris 

(2013) apresenta uma proposta que contempla vários processos diferentes de aprendizagem, 

conforme ilustra a Figura 2.  
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Figura 2 – Os processos fundamentais da aprendizagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em Illeris (2013, p. 18). 

 

O campo triangular, formado na Figura 03, representa as três dimensões que 

envolvem a aprendizagem. Na concepção de Illeris (2013), o que é aprendido está na 

dimensão conteúdo; a dimensão incentivo proporciona e direciona a energia mental 

necessária para o processo de aprendizagem e a dimensão interação propicia os impulsos que 

dão início ao processo de aprendizagem, podendo acontecer na forma de percepção, 

transmissão, experiência, imitação, atividade, participação, etc. 

De um modo geral, as tentativas de classificação das perspectivas teóricas 

baseiam-se nos interesses dos intérpretes, que buscam por algum tipo de ordem a partir de 

uma variedade de teorias proliferadas pelos proponentes. Observa-se, entretanto, que a 

maioria das teorias da aprendizagem deriva de estudos e pesquisas realizados com animais e 

crianças, sendo recentes os trabalhos sobre aprendizagem de adultos (KNOWLES, 1980). As 

subseções seguintes abordarão elementos sobre a aprendizagem de adultos e a aprendizagem 

experiencial, a fim de delimitar melhor o campo de estudo da pesquisa.  

 

CONTEÚDO INCENTIVO 

INTEGRAÇÃO 

INTERAÇÃO 

Ação 

comunicativa 

Cooperação 

 

 

Conhecimento 

   Entendimento 

Habilidades 

Motivação 

Emoção 

Volição 

SIGNIFICADO 

CAPACIDADES 

 

FUNCIONALIDADE 

EQUILÍBRIO MENTAL 

E CORPORAL 

 

SENSIBILIDADE 



55 
 

 
 

2.3.1 Aprendizagem de adultos  

 

As origens da pedagogia são descritas por Knowles (1980), a partir do sistema 

educacional existente na Europa, no século VII, onde as escolas estavam organizadas para o 

ensino de crianças, primordialmente para preparar jovens meninos para o sacerdócio, motivo 

pelo qual passam a ser conhecidas como escolas catedrais ou monásticas. Naquele contexto, 

os professores tinham como missão principal, doutrinar os alunos sobre crenças, fé e rituais da 

igreja. Para isso, desenvolveram um conjunto de pressupostos sobre aprendizagem e 

estratégias de ensino que recebeu o nome de pedagogia e significa literalmente “a arte e 

ciência de ensinar crianças” (derivada da palavra grega paid, que significa “criança” e agogus 

“lider de”). Este é o modelo de educação que se perpetua até o século XX, sendo a base para 

organizar o sistema educacional dos Estados Unidos. Somente depois da Primeira Guerra 

Mundial, começa a surgir nos EUA e na Europa um conjunto de ideias crescentes sobre as 

características distintas dos aprendizes adultos; nas últimas décadas essas ideias evoluíram e 

formaram um modelo integrado de aprendizagem de adultos (KNOWLES, 1980; ROGERS, 

2011). 

As pesquisas sobre a aprendizagem de adultos tornam-se mais evidentes a partir 

de 1926, com a criação da Associação Americana para Educação de Adultos. Neste momento, 

duas correntes de investigação passam então a produzir estudos na área, a corrente científica e 

a corrente artística ou intuitiva/reflexiva. A primeira, proposta por Thorndike, publicou “Adult 

Learning” em 1928, onde a preocupação principal eram as habilidades de aprendizagem; os 

estudos demonstram que os adultos podiam, na realidade, aprender, fornecendo assim uma 

fundamentação científica para o campo, que posteriormente pôde evidenciar que os adultos 

também tinham interesses e habilidades de aprendizagem diferentes das crianças. A corrente 

artística, por sua vez, buscava descobrir novos conhecimentos por meio da intuição e da 

análise da experiência, se preocupava com a maneira como os adultos aprendem. Lindeman 

foi o expoente desta corrente, lançando em 1926, “The Meaning of Adult Education”, obra 

profundamente influenciada pela filosofia educacional de John Dewey, estabelecendo assim 

os alicerces para uma teoria sistemática sobre a aprendizagem de adultos com declarações 

visionárias (LINDEMAN, 1926; KNOWLES 1980, JARVIS, 2006). 

Considerando as diferenças entre o imaturo e o adulto, no que diz respeito ao 

caráter organizado de suas atividades, a abordagem para a educação de adultos ocorre por 

meio de situações, e não de disciplinas; cada adulto se vê em situações específicas em relação 
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a seu trabalho, lazer, vida em família, vida em comunidade, entre outros (LINDEMAN, 1926; 

DEWEY, 1959; ROGERS, 2011). 

A educação de adultos é concebida como uma técnica tão essencial para o 

estudante universitário quanto para o trabalhador braçal analfabeto, por representar um 

processo que permite o adulto se tornar consciente de sua experiência e ao mesmo tempo 

avaliá-la. Desta forma, compreende-se que a aprendizagem universitária está inserida na 

aprendizagem de adultos, o que pressupõe, por parte do aluno, aquisição e domínio de um 

conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas científicas de forma crítica. Parte da situação 

vivenciada pelo aluno, onde professor e material didático têm papel secundário, diferente do 

que ocorre na educação tradicional, são os aprendizes com suas experiências que passam a ter 

importância primária (LINDEMAN, 1926; MASETTO, 2003). 

Nesta proposta de educação, não há espaço para o ensino autoritário, muito menos 

fórmulas pedagógicas rígidas; valoriza-se a autonomia e o desenvolvimento de ideias 

originais; a aprendizagem que surge do confronto de situações pertinentes às quais se 

aprofundam no reservatório das próprias experiências do aprendiz antes deste recorrer a textos 

e fatos secundários, que são conduzidos na discussão com professores, os quais também são 

buscadores da sabedoria (LINDEMAN, 1926; DEWEY, 1979; KNOWLES, 1980; 

MASETTO, 2003). 

A sistematização da aprendizagem de adultos inicia uma nova maneira de tratar o 

assunto; suas suposições foram comprovadas por pesquisas posteriores e compõem o 

fundamento da teoria de aprendizagem de adultos, proposta por Lindeman (1926), que 

descreve resumidamente que: 

 Os adultos são motivados a aprender conforme vivenciam necessidades e 

interesses que a aprendizagem satisfará; 

 A orientação dos adultos para a aprendizagem é centrada na vida; 

 A experiência é a fonte mais rica para a aprendizagem dos adultos; 

 Os adultos têm uma profunda necessidade de se autodirigir;  

 As diferenças individuais entre as pessoas aumentam com a idade. 

Uma questão central na aprendizagem de adultos, diz respeito à autoridade 

compartilhada, ou seja, a aprendizagem de mão dupla, na qual a experiência do aluno conta 

tanto quanto o conhecimento do professor, sendo ambos intercambiáveis (ROGERS, 2011). O 

Quadro 5 resume as hipóteses do modelo andragógico, descritas por Knowles et al (2009). 
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Quadro 5 – Hipóteses do Modelo Andragógico 
HIPÓTESE COMPORTAMENTO DO ADULTO 

Autonomia Possuem autoconceitos de ser responsáveis pelas próprias decisões, pelas 

próprias vidas, desenvolvendo uma profunda necessidade psicológica de 

serem vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir. Quando 

os educadores de adultos se conscientizam desse problema, esforçam-se para 

criar experiências de aprendizagem em que os adultos são auxiliados a fazer 

uma transição de aprendizes dependentes para aprendizes autodirigidos. 

Experiência Se envolvem em uma atividade educacional com um volume maior de 

experiências e com uma qualidade diferente dessas experiências comparadas 

às dos jovens. A educação de adultos coloca mais ênfase na individualização 

do ensino e nas estratégias de aprendizagem, principalmente nas técnicas que 

utilizam a experiência dos aprendizes como discussões em grupo, exercícios 

de simulação, atividades de resolução de problemas, estudo de caso e métodos 

de laboratório, em vez de técnicas de transmissão, também se dá mais ênfase 

nas atividades de ajuda aos colegas. 

Prontidão para 

aprendizagem 

Estão prontos para aprender algo que necessitam saber e para as quais 

precisam se tornar capazes de realizar a fim de enfrentar as situações da vida 

real. “Há maneiras de induzir a prontidão por meio de exposição a modelos de 

performance superior, aconselhamento de carreira, exercícios de simulação e 

outras técnicas”. (p. 73) 

Aplicação da 

aprendizagem 

São centrados na vida (ou centrados na tarefa ou no problema) sendo esta a 

sua orientação para a aprendizagem. Por isso o adulto se sente motivado a 

aprender quando percebe que a aprendizagem o ajudará a executar tarefas ou 

lidar com problemas que são apresentados em contextos de aplicação a 

situação da vida real. 

Motivação Respondem a fatores motivacionais externos (melhores empregos, 

promoções, salários mais altos), porém os fatores motivacionais mais 

poderosos são as pressões internas, como o desejo de ter maior satisfação no 

trabalho, autoestima e qualidade de vida. 
Fonte: Baseado em Knowles et al (2009) 

 

Existem cada vez mais evidências de que a aplicação da teoria andragógica está 

fazendo a diferença na maneira como os programas de educação de adultos estão sendo 

organizados e operacionalizados, no modo como os professores de adultos são treinados e na 

maneira como os adultos recebem ajuda para aprender. Geralmente os adultos têm uma 

melhor compreensão e discernimento quanto aos métodos que preferem ou que lhes 

desagradam e tendem a demonstrar maior capacidade de sustentar seus argumentos ao 

demonstrá-los (KNOWLES et al, 2009; ROGERS, 2011). “Tornou-se evidente, por meio do 

trabalho de muitos pesquisadores profissionais, que adultos aprendem de forma diferente de 

jovens e crianças, no sistema educacional; isto é especialmente importante para os educadores 

no ensino superior” (BASS, 2012). 

Ao colocar os modelos pedagógicos e andragógicos em perspectiva, Knowles et al 

(2009) buscam estabelecer uma distinção entre uma ideologia e um sistema de hipóteses 

alternativas. Na prática, isso quer dizer que os educadores têm agora a responsabilidade de 
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verificar quais hipóteses são realistas em determinada situação, podendo, uma estratégia 

pedagógica ser adequada como um ponto de partida para aprendizes que são realmente 

dependentes. Observa-se essa situação de dependência quando os aprendizes entram em uma 

área de conhecimento desconhecida, não têm experiência anterior com uma área de estudo, 

não compreendem a relevância de uma área de estudo para as tarefas ou os problemas de vida, 

precisam acumular certo conjunto de conhecimento especializado a fim de atingir uma 

performance necessária ou não sentem a necessidade interna de aprender esse conteúdo 

(DEWEY, 1959; KNOWLES, 1980). 

À medida que o aluno vai crescendo, passando da dependência para a 

independência, vão aumentando seus reservatórios de experiências, a partir das quais sua 

autoidentidade se desenvolve. Entretanto, vale ressaltar a diferença entre ser um adulto e 

reconhecer uma condição básica, ou seja, significa fazer a transição da condição na qual 

outras pessoas são responsáveis por você; a outra, de ser você mesmo o responsável por suas 

atitudes (DEWEY, 1959; JARVIS, 2006, ROGERS, 2011). 

Desta forma, as perspectivas trazidas pela andragogia evidenciam a fonte de 

riqueza que pode ser desenvolvida a partir das experiências, possibilitando a superação da 

fragmentação do ensino, o que em tese, estaria mais próximo da realidade do aluno 

universitário. É neste sentido que vários teóricos e estudiosos da aprendizagem experiencial 

como Dewey, Knowles, Kolb, Jarvis entre outros, contribuíram para esta compreensão; na 

próxima seção serão apresentadas as principais ideias desta corrente teórica. 

 

2.3.2 Aprendizagem Experiencial 

 

Considerando o pensamento de Dewey (1959), a educação é um desenvolvimento 

na, pela e para a experiência. Ou seja, sendo um desenvolvimento na ou da experiência, ele 

deixa entender que nem toda experiência é educativa, ao afirmar que a educação é um desafio 

pela experiência. Ele sugere que somente por meio da experiência, pela interação com o seu 

ambiente a pessoa se torna educada. E, ao conceber a educação como um desenvolvimento 

para a educação, ele dá a entender que o objetivo da educação não é o rendimento alto neste 

ou naquele teste, nem o aumento de sentimentos como autoestima ou o desenvolvimento de 

poderes psicológicos, menos ainda a preparação para vocações futuras. 

Assim, o verdadeiro objetivo da educação é a busca por experiências mais ricas e 

mais amplas, a capacidade sempre em expansão de aproveitar de forma mais ampla o que se 

vive no presente, “o desafio do educador é traduzir esse objetivo em realidade, hora a hora, 
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dia a dia, de matéria em matéria” (DEWEY, 1979, p. 151). Da mesma forma, Jarvis (2013, 

p.36) considera que “todas as experiências do nosso mundo-vida, começam com sensações 

corporais que ocorrem na interseção entre a pessoa e o mundo-vida. Essas sensações, 

inicialmente, não têm significados para nós, pois é o começo do processo de aprendizagem”. 

Elkjaer (2013), também defende que é por meio da experiência que o conhecimento pode ser 

criado. Segundo a autora,  

os sujeitos têm experiências por causa da maneira como vivem suas vidas e por 

causa da maneira como criam relações com outros sujeitos e mundos. É impossível 

evitar as experiências. Todavia, é somente por meio da cognição e da comunicação 

que a experiência pode se tornar experiência de aprendizagem. É nessa busca, que a 

educação, em sua forma mais ampla pode abrir caminhos para compreensões e ações 

até então desconhecidas, introduzindo conceitos e teorias que, de outra forma, não 

seriam acessíveis para o educando (ELKJAER, 2013, p.101). 

 

Parece haver uma conexão orgânica entre educação e experiência pessoal. Para 

Dewey (1979), a nova filosofia da educação deve estar comprometida com uma aprendizagem 

empírica e experimental, onde o aprender da experiência é fazer uma associação, retrospectiva 

e prospectiva, entre aquilo que fazemos às coisas e aquilo que em consequências essas coisas 

nos fazem gozar ou sofrer. 

Entretanto, Dewey destaca que nem todas as experiências são igualmente 

educativas, algumas experiências podem até mesmo tornarem-se deseducativas.  É o que pode 

acontecer com uma experiência caso tenha o efeito de impedir ou distorcer o amadurecimento 

para futuras experiências, podendo ser de tal natureza que produza indiferença, 

insensibilidade e incapacidade de reação, limitando assim as possibilidades de experiências 

mais ricas no futuro. Uma experiência pode ainda aumentar a destreza de uma habilidade 

automática, de forma que a pessoa se habitue a certos tipos de rotinas, limitando-lhe 

igualmente, as possibilidades de novas experiências. Da mesma forma, uma experiência pode 

ser imediatamente prazerosa e, mesmo assim, contribuir para uma formação de uma atitude 

negligente e preguiçosa que, o que modifica a qualidade das experiências subsequentes. Por 

outro lado, as experiências podem ser tão desconectadas umas das outras que, embora 

agradáveis e até excitantes, não se articulam cumulativamente, dissipando a energia e 

tornando a pessoa dispersa (DEWEY, 2010). 

Durante muito tempo, as pesquisas em aprendizagem costumavam separar a 

vivência das experiências humanas dos alunos, na intenção de estudá-las objetivamente e 

cientificamente. O reconhecimento de que os adultos estão mais motivados para aprender, 

quando a experiência é relevante para suas vidas, pode ser um fator impulsionador do 



60 
 

 
 

desenvolvimento das abordagens ligadas à aprendizagem experiencial (KNOWLES, 1980; 

JARVIS, 2006, ROGERS, 2011). 

A aprendizagem experiencial questiona os pressupostos de autoridade no processo 

de aprender, contestando a ortodoxia. Tornou-se um movimento engajado nos processos 

políticos da educação e na explanação de processos mentais dos aprendizes, oferecendo 

possibilidades de aprender pela construção de sentido, ou pelo exame da experiência presente 

em atividades desenhadas pelos professores para esse propósito (VILLARDI; VERGARA, 

2011). 

Um dos principais teóricos desta perspectiva de aprendizagem é David Kolb; para 

ele a denominação “experiencial” deve-se a duas razões. A primeira é por amarrá-la 

claramente a sua origem intelectual nas obras de John Dewey, Kurt Lewin e Jean Piaget. A 

segunda razão é destacar o papel central que a experiência desempenha no processo de 

aprendizagem, diferenciando-a das teorias racionalistas, bem como das cognitivas. O objetivo, 

no entanto, não é colocar a teoria da aprendizagem experiencial como uma terceira 

alternativa, para comportamentalistas e cognitivistas, mas sim sugerir uma teoria holística, 

integrada na aprendizagem e combinando experiência, percepção, cognição e comportamento 

(KOLB, 1984). Os três modelos que dão sustentação a teoria de Kolb (1984) não partem das 

mesmas perspectivas, mas se complementam, conforme mostra o Quadro 6. 

 
Quadro 6 - Principais proposições dos três modelos de Aprendizagem (John Dewey, Kurt Lewin e 

Jean Piaget) 

 

Fonte: Baseado em Kolb (1984). 

 

 Inicialmente é considerado o modelo de aprendizagem experiencial de 

Lewin, que utiliza técnicas de pesquisa-ação e o método em laboratório. A 

aprendizagem é concebida como um ciclo de quatro fases, iniciando com 

a experiência concreta, base para a observação e reflexão, as observações 

Modelos de 

Aprendizagem 

Kurt Lewin John Dewey Jean Piaget 

Principais  

proposições 

sobre                                               

Aprendizagem 

Aprendizagem como 

ciclo de quatro fases: 

experiência concreta, 

observação e reflexão, 

conceituação abstrata e 

experimentação ativa. 

 

Aprendizagem como 

processo dialético 

integrando, experiência 

e conceitos, observação 

e ação, num processo 

contínuo e integrado. 

Interação mútua do 

processo de acomodação 

e assimilação, ocorrendo 

em fases sucessivas, o 

processo cognitivo 

ocorre do concreto para 

o abstrato e do ativo 

para o reflexivo. 
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são assimiladas a uma “teoria” a partir da qual novas implicações para 

ação podem ser deduzidas;  

 Em seguida Kolb, assimila o modelo de John Dewey, do processo de 

aprendizagem, neste momento, se torna mais explícita a natureza do 

desenvolvimento da aprendizagem implícita, ou seja, aprendizagem como 

um processo dialético integrando experiência e conceitos, observação e 

ação, num processo contínuo de interação.  

 A terceira influência do modelo, parte dos estudos de Piaget, onde a chave 

para a aprendizagem está na interação mútua do processo de acomodação 

e assimilação, ocorrendo em fases sucessivas, cada uma das quais, 

incorpora o que já aconteceu em um novo nível de funcionamento 

cognitivo, observa-se a partir deste modelo, que o processo de 

crescimento cognitivo ocorre do concreto para o abstrato e do ativo para o 

reflexivo (KOLB, 1984). 

A Figura 3 mostra o resultado destas três contribuições, resultando no ciclo de 

aprendizagem, proposto na obra de Kolb (1984). 

 

Figura 3 – O modelo de Aprendizagem Experiencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em Kolb (1984) 

 

Para Kolb (1984), os três modelos de processo de aprendizagem formam juntos, 

uma perspectiva única sobre aprendizagem e desenvolvimento, sendo caracterizado por 

algumas proposições, compartilhadas por princípios da aprendizagem experiencial: 
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 A aprendizagem é concebida como processo, não em termos de resultado – a 

aprendizagem é descrita como um processo pelo qual os conceitos são derivados e 

continuamente modificados pela experiência; 

 A aprendizagem é um processo contínuo, baseado em experiências – o princípio da 

continuidade da experiência significa que toda experiência toma algo daquelas que 

vieram antes, como também modifica, de alguma forma, a qualidade das que vêem 

depois; 

 O processo de aprendizagem exige a resolução de conflitos entre os modos 

dialeticamente opostos de adaptação ao mundo – para ser eficaz o aprendiz precisa 

desenvolver quatro tipos diferentes de habilidades e capacidades sugeridas a partir 

dos três modelos apresentados: Experiência Concreta (EC), Observação Reflexiva 

(OR), Conceituação Abstrata (CA) e Experimentação Ativa (EA); 

 A aprendizagem é um processo holístico de adaptação ao mundo – procura desta 

forma descrever o surgimento de orientações básicas da vida em função da tensão 

dialética entre modos básicos de se relacionar com o mundo, envolvendo o 

funcionamento total e integrado do organismo através do pensar, sentir, perceber e 

se comportar. A aprendizagem é vista, então, a partir de um continuum de posturas 

adaptativas ao ambiente, variando apenas no grau de extensão no tempo e no 

espaço; 

 Aprendizagem envolve transações entre pessoas e ambiente – isso implica ir além 

de um processo pessoal interno que exige apenas o ambiente limitado de livros, 

professor e sala de aula. O maior aprendizado está no ambiente, no “mundo real”, 

o qual às vezes parece ser rejeitado pelos sistemas educativos em todos os níveis; 

 Aprendizagem é um processo de criação de conhecimento – para compreender a 

aprendizagem, devemos compreender a natureza e as formas do conhecimento 

humano e os processos pelos quais esse conhecimento é criado (KOLB, 1984).  

 

Verifica-se, portanto, que a teoria da aprendizagem experiencial demonstra 

estreita relação com a educação de adultos, podendo ser pensada e aplicada ao ensino 

superior. A seguir, será apresentada a perspectiva teórica conhecida como Aprendizagem em 

Ação, a qual utiliza princípios da educação de adultos e da aprendizagem experiencial para 

desenvolver pessoas enquanto trabalham com problemas reais e, ao mesmo tempo, aprendem 

durante todo o processo. 
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2.4 Aprendizagem em Ação 

 

A Action Learnig ou Aprendizagem em Ação foi introduzida por Reg Revans em 

1940, quando desenvolveu essa metodologia nas minas de Carvão de Gales e da Inglaterra. 

Sua obra publicada posteriormente pode ser vista como um ataque à educação convencional e 

formal que se orgulha em oferecer respostas, soluções e explicações organizadas dentro de um 

programa de ensino (REVANS, 1998; MARQUARDT, 1999; MCGILL; BROCKBANK, 

2004). 

Para Revans (1998), grande parte dos problemas atuais da sociedade está 

intrinsecamente ligada à forma de perceber e organizar a educação em métodos lineares. Ele 

argumenta que a mudança de comportamento observável só ocorre quando os alunos 

decidirem por si mesmos e quando eles forem confrontados com problemas reais. Revans 

(1998) afirma que não existe aprendizagem sem ação, da mesma maneira que não deveria 

haver ação sem aprender. De forma similar, Dewey (1979, p. 152) esclarece que “a natureza 

da experiência só pode ser compreendida, observando-se que encerra em si um elemento ativo 

e outro passivo, especialmente combinados”. 

A abordagem de Revans (1998) explica o processo de forma detalhada, sem, no 

entanto, ter a pretensão de apresentar um manual prescritivo, sua preocupação maior é 

demonstrar a capacidade que a aprendizagem em ação tem para resolver problemas 

complexos e mudar pessoas, equipes e organizações. 

Na educação tradicional, prioriza-se a necessidade de acumular conhecimento 

programado (conhecimento técnico e especialização funcional) ou os frutos de instrução 

autoritária; o aluno é preparado para lidar com quebra-cabeças, as dificuldades surgem a partir 

do que precisa ser pensado ou conhecido (problemas com soluções programadas), quando a 

solução for difícil de descobrir, deve-se solicitar a habilidade de especialistas.  Neste modelo, 

privilegiam-se atitudes maquinais. Por outro lado, a educação progressiva, baseada em 

experiências de vida, encontra na Aprendizagem em Ação, uma forma de lidar com a 

resolução de problemas (e a aceitação de oportunidades) sobre os quais não há único curso de 

ação que deva ser justificado por nenhum código de conhecimento programado, para que 

todos os gestores razoavelmente diferentes, experientes e sóbrios possam escolher tratá-los de 

maneiras muito diferentes. O contraste entre quebra-cabeças e problemas e entre participantes 

que buscam técnicas e aqueles que procuram compreender as suas próprias respostas à 

incerteza, enfatiza a natureza dual da verdadeira aprendizagem (DEWEY, 1979; REVANS, 

1998; MARQUARDT, 1999). 
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É neste sentido, que Revans (1998) define como ideal a seguinte equação de 

aprendizagem (L = P + Q). Onde o ‘P’ é definido como aquisição de conhecimento 

programado, o qual é devidamente descrito em detalhes nos currículos das instituições de 

ensino de todos os tipos e implantado por especialistas. Por outro lado o ‘Q’ é designado para 

o comportamento questionador exercido pelos líderes. A aprendizagem em ação considera 

que o gestor deva exercer ambas, pois defronta-se com situações que exigem tomadas de 

decisão em circunstâncias incertas e altamente mutáveis, precisando desenvolver capacidade 

de formular perguntas úteis, já que não tem certeza nenhuma, quanto ao que poderá acontecer. 

Outra característica da aprendizagem em ação é o fato de combinar uma grande 

variedade de teorias organizacionais, psicológicas, sociológicas, educacionais e políticas, 

formando um alicerce e uma sinergia não encontrados em outras fontes. Além disso, parte do 

pressuposto, que a própria experiência de cada pessoa, seja o melhor professor possível, desde 

que, se saiba analisá-la de forma reflexiva e coerente (MARQUARDT, 1999, ROGERS, 

2011). 

Uma organização que continua a expressar apenas as ideias do passado não está 

aprendendo, e sistemas de formação destinados a desenvolver o jovem pode fazer pouco mais 

do que torná-los proficientes na técnica do passado. Assim, a aprendizagem não pode ser 

apenas a aquisição de conhecimento programado novo, por mais importante que a posse desse 

conhecimento possa ser. Como ninguém pode dizer como será o amanhã, ninguém pode dizer 

o estoque de proposições programadas economicamente mais aplicáveis, as instituições de 

ensino não podem fazer mais do que oferecer as suas próprias seleções (REVANS, 1998, 

ROGERS, 2011). 

O programa apresentado por Revans (1998) apresenta quatro categorias: 

diagnóstico, seis fases sequenciais, fortalecimento intermediário, terapêutica. Entretanto, antes 

de iniciar a fase do diagnóstico, é importante que o primeiro objetivo seja demonstrar a 

Aprendizagem pela Ação como uma metodologia diferente do ensino tradicional, embora essa 

diferença só possa realmente ser compreedida pela prática da metodologia, mas é útil ao longo 

de qualquer programa de aprendizagem em ação apresentar o que tem sido feito até o 

momento, bem como antecipar o que ainda está por vir, além de incentivar desde o início os 

participantes a pensarem sobre o que estão fazendo como uma sequência de várias fases. 

No diagnóstico, os participantes devem saber como identificar o seu curso de ação 

necessário para resolver o problema/oportunidade, devendo comprender a sua missão em 

termos de três perguntas de diagnóstico: 
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 "Quem somos (a empresa que estou ajudando agora) realmente está tentando 

fazer?" 

 "O que está nos impedindo de fazê-lo?" 

 "O que podemos fazer sobre isso?" 

Segundo Revans (1998), a partir destas três questões respondidas, o diagnóstico 

do projeto poderá ser realizado, tomando a forma de um plano estratégico. A elaboração das 

três perguntas pode assumir formas variadas. As seis fases sequenciais podem ser resumidas 

na elaboração de um plano de ação com base nas questões do diagnóstico, o qual será atingido 

durante o período remanescente do programa, definido de fase terapêutica. 

Na prática, o programa proposto por Revans (1998) se desdobra em duas fases, a 

primeira do diagnóstico e a última considerada terapêutica. Raramente se consegue definir tão 

claramente quando começa uma e termina a outra, muitas vezes se misturam a tal ponto que 

um passo terapêutico muitas vezes exige muito de desvendar o diagnóstico prévio, e fazer um 

novo começo. Ao mesmo tempo, a noção sequencial é importante, nunca se deve tentar fazer 

algo importante sem primeiro descobrir o que está sendo feito e em que direção se está 

seguindo. 

Muitos estudiosos tem se dedicado pesquisar sobre a Aprendizagem em Ação, o 

que torna difícil, definir um único padrão para o seu desenvolvimento, sendo útil olhar para 

várias maneiras diferentes de como a técnica tem sido definida e entendida, a fim de se 

estabelecer as bases para um roteiro, para que os profissionais possam usar, fazer escolhas 

sobre como projetar e implementar a Aprendizagem em Ação, com base nas suas próprias 

configurações (O’NEILL; MARSICK, 2007). 

Essas quatro escolas são fundamentais para compreender o atual desenvolvimento 

da Aprendizagem em Ação; estão categorizadas pela forma com que os praticantes vêem o 

processo de aprendizagem, elas servem para entender as semelhanças e diferenças 

fundamentais e não são destinadas para rotular os praticantes da Aprendizagem em Ação de 

qualquer forma. Neste sentido, o Quadro 7, resume um pouco essa diversidade de propostas 

apresentando de forma sistematizada as escolas escolas da Aprendizagem em Ação, as teorias 

que fundamentam, bem como os seus principais praticantes. 
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  Quadro 7 – Escolas da Aprendizagem em Ação 

Escola Tácita Científica Experiencial 
Reflexão 

Crítica 

Teoria Aprendizagem 

Incidental 
Alpha, Beta, 

Gamma; 

P&Q=L 

Aprendizagem 

a partir da 

Experiência 

Aprendizagem 

a partir da 

Reflexão 

Crítica 

Praticante 

Dotlich e Noel; 

Tichy 

Revans; 

Boshyk 

McGill e 

Beaty; 

Mumford 

Marsick; 

O`Neil; 

Raelin 

   Fonte: Baseado em O`Neil e Marsick (2007) 

 

 A escola tácita assume que a aprendizagem terá lugar desde que os 

praticantes sejam cuidadosamente selecionados, as informações são 

fornecidas por especialistas, nesta escola o processo de aprendizagem, não 

é necessariamente, o foco da atenção, o que torna o aprendizado tácito e 

incidental; 

 A escola científica está enraizada na obra de Revans, que descreveu seu 

método, para atingir objetivos de gestão, como um conjunto de sistemas 

Alpha, Beta e Gama, a base desse sistema é o método científico, o 

processo de aprendizagem ocorre por meio de perguntas, as quais levam a 

forma L=P+Q; 

 A escola experiencial tem para muitos autores, o ciclo de Aprendizagem 

de Kolb como sua base teórica de aprendizagem, o ciclo de Kolb enfatiza 

o aprendizado por algo experimentado inicialmente (ou levado à mente, 

por meio de uma simulação da experiência), em seguida reflete sobre as 

percepções da experiência, verifica essa experiência a luz das teorias e 

tenta explicar o que aconteceu, e em seguida aplica na prática o que foi 

entendido, nesta perspectiva, é possível aprender em cada estágio do ciclo 

de aprendizagem experiencial. Como resultado, ação mais reflexão sobre a 

ação, produz uma maior consciência de como o trabalho está sendo feito, 

dando aos participantes escolhas e ampliando os repertórios das equipes; 

 A escola da reflexão crítica, os participantes podem aprender a fazer boas 

perguntas ao invés de sempre pensar que eles precisam dar respostas, 

tomar as melhores decisões quando não há uma resposta certa, 

experimentar novas formas de fazer as coisas, pensar mais 
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estrategicamente e trabalhar com diferentes pontos de vista (O´NEILL; 

MARSICK, 2007). 

 

Uma proposta de implementação da Aprendizagem em Ação, que vem sendo 

utilizada em várias empresas e distintos países, foi apresentada por Michael J. Marquardt nos 

Estados Unidos em 2004. A metodologia consiste em seis componentes: problema, grupo, 

perguntas, ação, aprendizado e treinador. É desenvolvida com pequenos grupos que trabalham 

com problemas reais implementam ações e aprendem, como indivíduos, como equipe e como 

organização. Também considera como essenciais, a investigação reflexiva e o aprendizado 

contínuo, atitudes que podem ser garantidas por duas diretrizes fundamentais: afirmações só 

devem ser feitas em resposta a perguntas e o treinador tem poder para intervir. As diretrizes 

definidas por Marquardt (2004) aproximam sua metodologia de desenvolvimento da 

Aprendizagem em Ação, das escolas Experiencial e Reflexão Crítica, apresentadas por O’neil 

e Marsick (2007). A Figura 4 ajuda a compreender o entrelaçamento dos seis componentes 

necessários para a proposta de Marquardt (2004). 

 

Figua 4: Os seis componentes da Aprendizagem pela Ação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Marquardt (2005, p. 21) 

 

O primeiro componente da metodologia, de acordo com a Figura 4, é o problema, 

que pode tomar a forma de um projeto, uma dificuldade, uma oportunidade, uma questão ou 

até mesmo uma tarefa a ser realizada; o fundamental é que a solução seja de extrema 

importância para o indivíduo, para a equipe e/ou organização. 

O problema tem de ser significativo e urgente, e sua solução é responsabilidade de 

toda equipe. Ele também deve proporcionar ao grupo oportunidades de aprender, 
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acumular conhecimento e desenvolver habilidades individuais, grupais e 

organiacionais. Os grupos podem se concentrar em um único problema enfrentado 

pela organização ou em vários, trazidos pelos próprios integrantes (MARQUARDT, 

2005, p.21). 

 

Atributos do problema que podem valorizar a proposta são: a ausência de solução 

prévia, não trabalhar com problemas hipotéticos e a viabilidade do problema. Rogers (2011, 

p.187) acrescenta que, “um problema substancial para um grupo de aprendizagem em ação, 

será do tipo no qual, cada solução potencial, tenha um impacto negativo, em pelo menos um 

dos principais envolvidos no problema e no qual cada solução óbvia já tenha sido 

considerada”. 

O segundo elemento da proposta é o grupo, considerado a entidade central da 

aprendizagem em ação, os seus integrantes são os responsáveis pela reformulação do 

problema, decidindo sobre metas estratégicas que lhes permitam desenvolver e implementar 

as respectivas ações; esse grupo de pessoas pode fazer parte da mesma organização ou de 

organizações distintas; os grupos devem ser compostos de no mínimo quatro e no máximo 

oito pessoas, com formações e experiências diferentes. A diversidade proporciona uma 

variedade de perspectivas diferentes o que conduz a formas inovadoras de pensar 

(MARQUARDT, 2004; ROGERS 2011). 

Alguns critérios são sugeridos no momento da escolha dos membros do grupo, 

como compromisso, já que um ou mais componentes devem estar interessado em resolver o 

problema; da mesma forma, uma ou mais pessoas da equipe deve ter certo nível de 

conhecimento e compreensão do problema, sendo facultativo buscar experiência fora; a 

pessoa com poder para implementar as ações também deve ser um dos integrantes, ou delegar 

tais poderes ao grupo; é necessário que pelo menos um membro do grupo esteja familiarizado 

com o contexto do problema, mas nem todos devem estar, é importante que os integrantes do 

grupo estejam presentes a todas as reuniões (MARQUARDT, 2004). 

As perguntas compõem o terceiro componente da proposta de Marquardt, e têm 

diversas finalidades no grupo, permitindo que os integrantes entendam e esclareçam o 

problema e abram novas vias de exploração para resolvê-lo. Também fornecem ideias novas e 

compreensões alternativas para ações estratégicas. As perguntas geram compreensão dando 

sustentação para possíveis ações, funcionando como aprendizagem individual, coletiva e 

organizacional. O foco nas perguntas é uma das principais diferenças entre a aprendizagem 

pela ação e outras abordagens que se voltam para a solução de problemas. Acredita-se que por 

meio das perguntas um grupo adquire realmente um entendimento comum do problema e 
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chega a um consenso sobre as possíveis ações a serem implementadas, bem como estratégias 

e soluções inovadoras. As perguntas, quando formuladas no momento certo e da forma 

correta, proporcionam a união do grupo. A aprendizagem em ação reconhece que a solução 

dos problemas deve começar com uma divergência, por meio de um processo de indagação, e 

só então deve ocorrer um estreitamento, uma convergência (MARQUARDT, 2004). 

O intervalo entre as perguntas e as respostas dá oportunidade aos integrantes do 

grupo para examinarem suposições e encontrarem perspectivas comuns. O questionamento 

reflexivo surge no momento em que as pessoas recuam e descongelam suas pressuposições e 

premissas básicas; a reflexão não surge fácil ou naturalmente. Entretanto, Marquardt (2005, p. 

94) adverte que “na maioria dos grupos, as tentativas de promover a reflexão falham. Em 

grupos de aprendizagem em ação pela ação, entretanto a reflexão é contínua e natural”. Neste 

aspecto, a metodologia aproxima-se do ciclo de aprendizagem de Kolb (1984), uma vez que a 

reflexão é importante em todas as fases, como pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5: Reflexão no ciclo de aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em Marquardt (2004) e Kolb (1984)  

 

Uma questão importante para garantir a investigação reflexiva do grupo, é o tipo 

de comunicação que se mantém. Neste sentido, Marquardt (2005) enfatiza a necessidade de 

buscar o diálogo, onde ouvir e aprender são mais importantes do que falar, persuadir e vender. 

É importante que haja sempre um equilíbrio entre defesa e investigação; o diálogo não pode 

ser confundido com debate ou discussão, onde mais importante é justificar e defender as 

premissas. “O diálogo é uma forma especial de conversação que afirma a relação pessoa-a-

pessoa entre as partes e reconhece o direito e a capacidade intelectual de todos para tentar 

compreender o mundo” (MARQUARDT, 2005, p. 95). 

O quarto elemento trata da implementação das ações; aprender com elas é uma 

atividade essencial dos grupos de aprendizagem em ação. Estas ações envolvem o que 
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acontece nas sessões (reformulação do problema, estabelecimento de metas, desenvolvimento 

de estratégias), bem como o que acontece fora delas (testes, obtenção de apoio e recursos, 

implementação de ações). Marquardt (2005) ressalta a importância de partir para a ação, pois 

caso contrário o grupo nunca pode ter certeza de que suas estratégias e ideias foram eficazes e 

de que os membros, de fato, aprenderam a trabalhar em equipe. 

A aprendizagem, propriamente dita, é o quinto componente da metodologia de 

Marquardt (2005), sendo considerado o maior valor desta metodologia, a longo prazo. Para 

Dilworth (1998 apud MARQUARDT, 2005, p. 118), “o aprendizado decorrente de um 

programa de aprendizagem pela ação tem maior valor estratégico para a organização do que a 

vantagem tática imediata de resolver um problema”. Desta forma, a metodologia fornece um 

tipo especial e valioso de conhecimento e aprendizado, o grau e a qualidade da aprendizagem 

não são inesperados, porque se desenvolvem por meio de pessoas reais que trabalham umas 

com as outras em problemas reais, buscando um conhecimento que provocará uma mudança 

positiva. Aprender é algo continuamente enfatizado no processo de aprendizagem pela ação, 

uma vez que o aprendizado maior da equipe, em última análise, a torna mais eficaz na solução 

de problemas e na tomada de decisões. 

Na Aprendizagem em Ação, a aprendizagem, torna-se um ato contínuo durante 

todo o processo e a oportunidade para questionar, refletir e aprender surge nas várias fases do 

programa; característica observada na teoria experiencial de Kolb (1984). 

Na aprendizagem em ação, adquirimos conhecimento por meio da experiência, 

observando e refletindo sobre ela, elaborando generalizações com base nas 

experiências e testando as implicações dessas generalizações em novas experiências 

(MARQUARDT, 2005, p. 121). 

 

Na perspectiva da aprendizagem em ação, as pessoas não só obtém uma 

quantidade de conhecimento, mas também habilidades e competências necessárias para a 

organização. Entre as habilidades, destacam-se a reflexão crítica, a investigação e o 

questionamento, o pensamento sistêmico, um processo de ouvir ativo, a autoconsciência, a 

empatia, a solução de problemas, a tomada de decisões, a apresentação e a facilitação. As 

competências mais desenvolvidas são: a capacidade de focalizar simultaneamente o 

problema/ação e o aprendizado, a capacidade de dar e receber feedback, a autodisciplina e a 

autogestão (MARQUARDT, 2004, ROGERS, 2011). 

Por fim, o último componente do sistema de aprendizagem em ação, na proposta 

de Marquardt (2005), é o treinador do grupo, definido como o catalisador que otimiza tanto 

o poder quanto o prazer da aprendizagem em ação.  
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Ele é o fator de energia, a cola que une os integrantes do grupo, a pessoa que 

aumenta a capacidade do grupo de aprender e implementar ações vigorosas. Seu 

papel fundamental é facilitar o crescimento e o aprendizado do grupo para que eles 

consigam solucionar o problema de modo mais adequado. Ele deve sempre manter o 

foco na aprendizagem, não no problema. A aprendizagem é a alavanca para o 

aperfeiçoamento contínuo do desempenho do grupo (MARQUARDT, 2005, p. 142). 

 

O entusiasmo do treinador deve ser visível bem como o seu compromisso em 

ajudar o grupo a ter sucesso. Outra característica imprescindível é a sua habilidade de ouvir e 

de questionar; suas perguntas devem ser abertas e oferecer apoio, propiciar ao grupo reflexão 

sobre a própria atuação, com podem melhorar, o que estão aprendendo e como a 

aprendizagem poderá ser aplicada a própria pessoa e a sua organização. Portanto, cabe ao 

treinador assegurar que as regras e os processos necessários sejam cumpridos, para que a 

aprendizagem de fato ocorra nos grupos de aprendizagem em ação. Enquanto os 

solucionadores do problema (integrantes do grupo) se preocupam em resolver o problema, o 

treinador está ocupado, criando e promovendo uma atmosfera de aprendizagem e investigação 

reflexiva (MARQUARDT, 2005). 

A função de treinador pode ser exercida por um profissional externo, servindo de 

orientador durante toda a atuação do grupo, ou por um dos membros do grupo, neste caso 

aconselha-se que se faça rodízio da função, o que se justifica pelos vários fatores, 

apresentados por Marquardt (2005): 

 Cada um do grupo desenvolve a competência de liderança ao ajudar as 

pessoas a aprender e se desenvolver; 

 Os integrantes do grupo entendem o valor e apreciam a importância do 

papel de treinador quando voltam a trabalhar no problema; 

 Enquanto for treinador, cada pessoa desenvolverá habilidades de fazer 

perguntas adequadas, que induzem ao aprendizado; 

 O grupo ou a organização economiza tempo e dinheiro gastos com um 

profissional externo; 

 A confiabilidade se torna um problema menor, se o conteúdo do problema 

e das soluções permanecerem apenas com o grupo que está trabalhando no 

problema; 

 O treinador normalmente visualiza opções e ideias não aparentes para o 

outros, que estão envolvidos com os detalhes da solução; essa perspectiva 

pode então ser trazida para o grupo quando o treinador voltar a ser um 

membro comum (MARQUARDT, 2005).  
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A construção de um clima de aprendizagem do grupo é uma tarefa conduzida pelo 

treinador e é neste sentido que Marquardt (2005) adverte que o treinador não deve ser 

colocado no papel de especialista, controlador, professor ou presidente da mesa durante a 

sessão. Porém, é útil se ele tiver mais conhecimento e experiência na metodologia da 

aprendizagem pela ação do que os demais participantes, uma vez que, pode ser responsável 

pela orientação e preparação dos integrantes do grupo no que diz respeito aos fundamentos da 

aprendizagem pela ação, inclusive seus elementos e suas diretrizes. 

A utilização da metodologia da aprendizagem em ação, na proposta de Marquardt 

(2004), busca equilibrar o caos e a ordem; considera a liberdade de ação nos processos que 

encorajam a inovação, mas ao mesmo tempo, segue diretrizes e normas de procedimentos 

mínimos, mas indispensáveis, visto que produzem resultados práticos, seguros e viáveis. 

Aprendizagem em ação, desde a sua proposta inicial com Revans na década de 

quarenta, tem sido amplamente utilizada nas organizações públicas e privadas, em várias 

partes do mundo. Além disso, pesquisas mostram que sua aplicação também está sendo 

difundida no mundo acadêmico (MCGILL; BROCKBANK, 2004; BASS, 2012).  

Aprendizagem em Ação tem sido analisada, como um caminho autofacilitador 

para a expansão do ensino superior, com potencialidade de contribuir para tornar o aluno mais 

flexível e autodirigido. Professores podem utilizar métodos da aprendizagem em ação para 

permitir que experiências positivas aconteçam. Um exemplo encontrado trata de uma 

experiência no Reino Unido, onde um estudo de caso foi desenvolvido com estagiários de 

empreendedorismo; a aprendizagem em ação foi adotada para viabilizar a criação de novas 

empresas, proporcionando uma inovadora experiência de trabalho para estes estudantes 

(MCGILL; BROCKBANK, 2004; RAE, 2012). 

Os benefícios da aprendizagem em Ação, para trabalhar com alunos adultos, 

também são apresentados por Rogers (2011), que os considera esses benefícios sutis, mas não 

imediatamente óbvio a um membro iniciante no grupo, são eles: 

 Compreendendo que você é responsável por você – as perguntas do grupo 

ajudam a perceber que você tem poder e que, ao assumir o controle da sua 

própria vida, consegue modificá-la; 

 Ganhos e inteligência emocional – as habilidades necessárias para que um 

grupo de aprendizagem funcione são extremamente semelhantes às 

habilidades da inteligência emocional, propostos por Goleman (1995), 

como autoconhecimento, autogerência, compreensão e geração de 

harmonia com outras pessoas; 
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 Aprendendo sobre grupos e equipes – o grupo de aprendizagem oferece 

uma experiência prática valiosa para se aprender a funcionar como grupo, 

pois toda hierarquia formal é extraída; 

 Saltos na aprendizagem – ao trabalharem à margem do conhecimento e 

lutarem com a incerteza do complexo desconhecido, é provável que os 

participantes deem saltos maiores no que diz respeito à compreensão e à 

habilidade; 

 Os problemas reais são resolvidos – os problemas podem ser pessoais, 

acadêmicos ou organizacionais, ou, ainda, uma combinação de todos eles. 

A questão é que a aprendizagem em ação proporciona uma maneira de se 

realizar algo significativo por transmitir uma modificação (ROGERS, 

2011). 

 

Percebe-se, portanto, uma diferença crucial entre Aprendizagem em Ação e outras 

metodologias, como os estudos de caso, instrução autoritária e todo o ensino tradicional; a 

Aprendizagem em Ação não se limita a ensinar o que se deve fazer, considera-se fundamental 

a experiência da execução e o processo de aprendizagem. 

Além disso, para Silva et al (2012, p.10) “a aprendizagem em ação pode 

contribuir na melhoria do ensino superior em Administração, por meio da difusão de 

metodologias embasadas em uma perspectiva construtivista, que estimula os alunos ao 

pensamento crítico e à reflexão durante as discussões em sala de aula”. Segundo estes autores, 

esse tipo de aprendizagem envolve a maior participação e interação dos alunos e os incentiva 

aos desafios. 

Neste contexto, Aprendizagem em Ação pode ser uma ferramenta a ser 

considerada quando se discute o processo de aprendizagem dos futuros administradores. Silva 

et al (2012) salientam que preparar administradores para o mundo do trabalho, requer 

dinamismo, criatividade, responsabilidade e a capacidade de pensar sistemicamente sobre os 

problemas organizacionais e da sociedade. Torne-se, portanto, necessária, a introdução de um 

sistema de aprendizagem que aproxime a teoria da prática, tornando as experiências 

vivenciadas pelos alunos significativas, por meio da difusão de estratégias de ensino mais 

coerentes com o contexto da atuação deste profissional no mundo do trabalho. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no 

delineamento da pesquisa no intuito de conduzir, desta forma, a uma melhor compreensão do 

problema de pesquisa, bem como auxiliando a responder os objetivos propostos no trabalho.  

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

A presente pesquisa parte de uma concepção qualitativa, busca o conhecimento 

intersubjetivo, descritivo e compreensivo das relações sociais dos indivíduos envolvidos com 

o processo de estágio supervisionado, em Cursos de Administração. Para Creswell (2010, 

p.209), “a pesquisa qualitativa é uma forma de investigação interpretativa em que os 

pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e entendem”. Neste tipo de 

estudo, o contexto é considerado parte da pesquisa e os dados consistem em descrições dos 

participantes no local da coleta dos dados, em conjunto com as observações do pesquisador 

sobre atividades e interações (ROESCH, 2009; BOEIRA; VIEIRA, 2010).  

O delineamento da pesquisa é uma etapa determinante na orientação de um 

projeto e o tipo de pesquisa deve ser definido em consonância com os objetivos. Neste 

sentido, o estudo se caracterizou tanto como exploratório quanto descritivo. A investigação 

pode ser considerada exploratória, porque há pouco conhecimento acumulado e sistematizado 

sobre os processos de aprendizagem em ação durante o estágio supervisionado no curso de 

administração. Além disso, não foram encontrados, até dezembro de 2012, no banco de teses 

e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

outros estudos realizados no Brasil, vinculando os pressupostos da Aprendizagem em Ação ao 

Estágio Supervisionado. Ao mesmo tempo, trata-se de uma pesquisa descritiva, por ter o 

intuito de identificar e obter informações sobre as características de um problema específico, 

descrever as características das questões pertinentes ao estágio supervisionado nas instituições 

de ensino selecionadas (COLLIS, 2005; VERGARA, 2007). 

O método de estudo de caso foi adotado, tendo em vista a intenção de investigar 

um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, onde os 

limites entre o fenômeno e o contexto nem sempre são claros. De acordo com Yin (2010), o 

método do estudo de caso permite que investigadores retenham as características holísticas e 

significativas dos eventos da vida real, como os processos organizacionais e administrativos 
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ou o desempenho escolar. De acordo com Yin (2010), o estudo de caso pode ser definido 

ainda como descritivo e interpretativo. 

Entre as variantes deste método, optou-se pelo estudo de casos múltiplos; a 

pretensão foi fazer uma replicação literal e teórica da pesquisa em duas instituições de ensino 

que obtiveram desempenhos excelentes na avaliação do ENADE (2009), portanto, partiu-se 

de critérios que consideraram a especificidade dos casos. A utilização de múltiplos casos é a 

situação mais frequente nas pesquisas sociais; uma das vantagens é proporcionar evidências 

inseridas em diferentes contextos, concorrendo para a elaboração de uma pesquisa de melhor 

qualidade. Vale ressaltar ainda, que os casos escolhidos para o estudo foram definidos 

também, pela possibilidade de oferecerem novas aprendizagens a partir dos múltiplos olhares 

para o mesmo problema (GODOY, 2006; ROESCH, 2009). 

Partindo para a coleta dos dados, realizada junto às instituições selecionadas, 

foram inicialmente desenvolvidas cinco categorias provisórias: Análise do processo de 

Estágio Supervisionado; Aprendizagem no Estágio Supervisionado; Descrição do Processo de 

Estágio Supervisionado; Fatores facilitadores do Estágio Supervisionado e Fatores limitantes 

do Estágio Supervisionado. Essas categorias serviram como roteiro para nortear as discussões 

durante as entrevistas. Entretanto, ao final do processo de organização e categorização das 

informações, verificou-se a existência de quinze categorias, algumas, das quais, emergiram 

dos dados, e se tornaram imprescindíveis para a compreensão dos resultados. 

 

3.2 O contexto e sujeitos da pesquisa 

 

O contexto da pesquisa envolveu dois cursos de administração, um pertencente a 

uma Instituição de Ensino Superior Publica e o outro a uma Instituição de Ensino Superior 

Privada, todos localizados na mesma cidade, uma capital do Nordeste brasileiro. A seleção 

levou em consideração a reputação e a avaliação positiva destes cursos, que obtiveram nota 

máxima no ENADE em 2009, o que é bem representativo para a região Nordeste, onde apenas 

dez instituições de ensino superior obtiveram este conceito nos cursos de administração em 

2009 (MEC, 2012). Além disso, verificou-se inicialmente que os dois cursos possuem 

componentes curriculares denominados Estágio Supervisionado, em suas matrizes 

curriculares. 

A instituição privada, denominada “X”, é um Centro Universitário que atua no 

estado há mais de três décadas, possui 21 cursos de graduação presenciais, entre eles o curso 

de Administração, reconhecido em 2003 e funciona nos turnos vespertino e noturno. Com 
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duração de 04 (quatro) anos, o curso possui carga horária de 3.000 (três mil) horas, sendo 300 

(trezentas) horas destinadas ao estágio curricular e 300 (trezentas) horas destinadas a 

atividades complementares. 

A instituição pública, definida como “Y”, é uma Instituição de Ensino Superior 

com mais de cinquenta anos, oferece 84 cursos de graduação presencial, sendo 9 cursos de 

graduação, ofertados a distância. Nesta instituição, o curso de Administração foi reconhecido 

em 1977, possuem turmas, manhã e noite, a carga horária mínima é de 3.075 (três mil e 

setenta e cinco) horas e 180 (cento e oitenta) horas são destinadas para carga horária 

obrigatória, denominada Atividade Acadêmica Especial. 

A seleção dos sujeitos da pesquisa compreendeu coordenadores de curso, 

professores e alunos matriculados nas disciplinas denominadas Estágio Supervisionado, 

conforme mostra o Quadro 8.  

 

Quadro 8 - Sujeitos da pesquisa 
INSTITUIÇÃO COORDENADOR(A) PROFESSOR(A) ALUNO(A) TOTAL 

Privada “X” – atua a 

mais de tinta anos, 

oferta 21 cursos 

presenciais. 

01 06 05 12 

Pública “Y” – atua a 

mais de cinquenta 

anos, oferta 84 cursos 

presenciais. 

01 

 

03 

 

04 08 

Total 02 09 09 20 

    Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

 

Pode-se perceber, a partir do Quadro 8, que somados os sujeitos das duas 

instituições houve uma certa homogeneidade na distribuição dos participantes, considerando-

se as categorias de origem (professor, coordenador ou aluno), da mesma forma, com relação 

ao sexo dos entrevistados, sendo 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino. 

No entanto, com relação às instituições que pertencem, obtivemos uma maior 

participação dos sujeitos da instituição privada. Podemos atribuir essa diferença ao método de 

coleta de dados empregado, o qual dependia da disponibilidade dos sujeitos para participar 

das sessões de focus group; na instituição privada este acesso foi facilitado em função do 

horário das aulas, por serem nos turnos tarde e noite, as sessões de focus group ocorreram 

entre um turno e outro; na instituição pública não foi possível marcar em um turno diferente 
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das aulas, sendo os horários de aula manhã e noite. Como destaca Vergara (2009, p.21), essa 

pode ser uma das limitações das entrevistas grupais, “a dificuldade de recrutamento e 

presença de determinadas pessoas em um mesmo encontro, por terem elas agenda 

complicada, sobrecarregada, ou por serem pessoas que têm dificuldades de se ausentar do seu 

local de trabalho em tal dia e tal hora”. 

Ainda assim, pode se considerar satisfatório o número de pessoas por sessões de 

focus group, para Barbour (2009, p.89), “em termos de número mínimo, é perfeitamente 

possível fazer um grupo focal com três ou quatro participantes”. Foram então, realizadas 

entrevistas individuais com os dois coordenadores de curso e quatro sessões de grupos focais, 

sendo duas em cada instituição, uma com alunos e outra com professores, totalizando a 

participação direta de vinte pessoas. 

 

3.3 O processo de coleta de dados  

 

Alguns princípios básicos para a coleta de dados devem ser considerados quando 

se utiliza o método estudo de caso. Para Yin (2010), três princípios são fundamentais: o uso 

de múltiplas fontes de evidência (triangulação); a criação de uma base de dados do estudo de 

caso e manter o encadeamento das evidências. Os resultados obtidos no estudo de caso devem 

ser provenientes da convergência ou divergência das observações obtidas de diferentes 

procedimentos, o que confere validade ao estudo, evitando que fique subordinada à 

subjetividade do pesquisador (GIL, 2009; YIN, 2010). 

Os passos da coleta de dados incluem o estabelecimento de limites para o estudo, 

a coleta de informação por meio de observações e entrevistas não estruturadas ou 

semiestruturadas, de documento e materiais visuais, assim como do estabelecimento do 

protocolo para o registro das informações (CRESWELL, 2010). O Quadro 9 apresenta a 

síntese das etapas, de coleta de dados, de acordo com o objetivo a ser atendido em cada etapa. 

 

Quadro 9 – Síntese das etapas de coleta de dados 

OBJETIVOS INSTRUMENTOS 
MÉTODO DE 

ANÁLISE 

Descrever o processo do Estágio Supervisionado no curso 

de Administração em duas Instituições de Ensino superior  

Entrevistas semiestruturadas 

Focus Group 

Análise de 

conteúdo 

Identificar as percepções sobre aprendizagem dos 

discentes durante a experiência do Estágio Supervisionado 
Focus Group  

Análise de 

conteúdo 

Definir fatores facilitadores e limitantes da aprendizagem 

no Estágio Supervisionado em administração 

Entrevistas  semiestruturadas 

Focus Group 

Análise de 

conteúdo 

Fonte: Elaboração própria (2012) 
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Na primeira etapa da pesquisa, os dados foram coletados por meio de uma 

pesquisa documental nas instituições de ensino, bem como, em documentos oficiais 

disponíveis a partir dos órgãos fiscalizadores. Em seguida, foram realizadas, no dia 25 de 

outubro de 2012, duas entrevistas, semiestruturadas, utilizando um roteiro de entrevista, 

(Apêndice A). Antes de conceder as entrevistas, os coordenadores assinaram o Termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice B). As entrevistas foram gravadas e tinham por 

finalidade levantar informações sobre as IES pesquisadas, bem como sobre o processo de 

estágio supervisionado, realizado nestes cursos de administração. 

Na fase seguinte da pesquisa, o objetivo foi identificar as percepções dos alunos e 

dos professores durante a experiência do Estágio Supervisionado. Durante as sessões de focus 

group, também se objetivou levar alunos e professores a refletirem sobre a importância do 

estágio na formação do administrador, identificando fatores facilitadores e limitadores da 

aprendizagem do Estágio Supervisionado, investigando possibilidades de estruturar o Estágio 

Supervisionado, a partir dos pressupostos da Aprendizagem em Ação. Neste sentido, a 

realização de sessões de focus group pareceu a mais adequada, por proporcionar maior 

aproximação com a realidade de cada grupo e, ao mesmo tempo, criar condições ambientais 

de manifestação espontânea e interação entre as pessoas (OLIVEIRA; FREITAS, 2010). 

O focus group é um tipo de entrevista em profundidade realizada em grupo e as 

reuniões têm características definidas quanto à proposta, ao tamanho, à composição e aos 

procedimentos de condução. O foco ou o objetivo de análise é a interação dentro do grupo. Os 

participantes influenciam uns aos outros pelas respostas às ideias e colocações durante a 

discussão, estimulados por comentários ou questões fornecidas pelo moderador. Na utilização 

desta técnica, é recomendável criar uma atmosfera calma e neutra, estimular os participantes a 

apresentarem opiniões, reações e sentimentos sobre determinada situação ou fato. Barbour 

(2009) sugere a preparação de um guia de tópicos ou roteiro e materiais de estímulo, no 

intuito de incentivar a interação e garantir que todas as questões relacionadas aos tópicos 

escolhidos sejam discutidas, fornecendo assim os limites do estudo (COLLIS, 2005; 

VERGARA, 2009; OLIVEIRA; FREITAS, 2010). 

As sessões de focus group foram conduzidas pela própria pesquisadora, que 

desempenhou o papel de moderadora das discussões, ao mesmo tempo em que gravava os 

discursos para posterior análise. Foi realizada uma apresentação inicial, servindo como 

material de estímulo (Apêndice C), esclarecendo o contexto, o problema, os objetivos da 

pesquisa, a metodologia, bem como os papéis de cada um durante a sessão. Também foi 

entregue a cada membro do grupo, um questionário (Apêndices D e E) com perguntas sobre o 
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perfil e as categorias preliminares de análise, que deveriam ser discutidas. Os grupos focais 

permaneceram reunidos por aproximadamente uma hora e, ao final, era realizado um 

fechamento das discussões, assegurando que todos os participantes se manifestassem. Os 

encontros aconteceram entre os dias 06 e 08 de novembro de 2012, nas instalações das duas 

instituições de ensino. 

O contato inicial com os participantes foi possível a partir de listas com e-mails e 

telefones de alunos e professores, obtidos nas secretarias dos cursos. De acordo com o 

interesse e a disponibilidade de cada um, foram definidos os possíveis grupos. Em seguida, 

outro contato definiu a data e o horário, confirmando assim, a presença de um número 

suficiente de pessoas em cada grupo, conforme sugere Barbour (2009), ou seja, entre três e 

oito componentes. 

Na instituição privada “X”, mais professores compareceram do que o número 

confirmado, mas com relação aos alunos, houve variações, pois alguns dos participantes não 

confirmaram presença e outros que estavam sendo aguardados, faltaram. Na instituição 

pública “Y”, dos quatro professores confirmados, um não pode comparecer e telefonou 

informando, mas não houve possibilidade de substituição.  Com relação aos alunos, a situação 

foi mais complicada, uma vez que os alunos da instituição pública “Y” não se 

disponibilizavam a realizar a sessão em outro turno, diferente do horário das aulas, e alguns 

professores apresentaram resistência em liberá-los durante a aula. Após várias tentativas em 

conseguir reunir os alunos em outro horário, fomos informados pela secretaria do curso na 

manhã do 08/11/2012, que a turma do oitavo período, a qual está cursando a disciplina 

Estágio Supervisionado II, teria um horário de aula vago, neste momento foi possível obter a 

disponibilidade de quatro alunos que se propuseram a participar da sessão de focus group.  

 

3.4 Tratamento e Análise de dados 

 

Os dados, resultantes das entrevistas e das sessões de focus group, foram tratados 

utilizando a técnica de análise de conteúdo. São duas as formas básicas de análise dos dados 

do focus group: qualitativa ou resumo etnográfico e codificação sistemática, através de análise 

de conteúdo. Entretanto, de acordo com Oliveira e Freitas (2010, p. 342), “essas duas formas 

de análise não são conflitantes, mas complementares, ainda que maior ênfase seja dada à 

análise de conteúdo”. 

A análise de conteúdo, para Flick (2013), é um método baseado no uso de 

categorias, onde o material analisado é qualificado em várias unidades de código, que em 
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geral, são pré-construídas pelo pesquisador. Este tipo de análise tem por objetivo classificar o 

conteúdo dos textos alocando as declarações, sentenças ou palavras a um sistema de 

categorias. 

Ao empregar essa técnica qualitativa, recorre-se a temas e padrões de significado. 

A Figura 6 apresenta os passos seguidos no tratamento e análise dos dados.  

 

Figura 6 – Passos para análise de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Creswell (2010, p. 218) 

 

Conforme pode ser observado na Figura 6, o primeiro passo, após a coleta de 

dados, foi fazer as transcrições das entrevistas, procedimento realizado pela própria 

pesquisadora, que ao escutar as gravações digitais, teve a oportunidade de iniciar a análise de 

dados. Nesta fase também foram organizadas as anotações de campo. 

O processo de anonimização foi utilizado para preservar os nomes e as 

instituições, embora as informações não tratem de atividades ilícitas, nem tampouco secretas 

(GIBBS, 2009). Esta foi uma condição inicialmente negociada com as instituições. Desta 

forma, garantiu-se o anonimato dos participantes e se obteve amplo acesso às informações, 

necessárias para a condução da pesquisa. 

O procedimento adotado, inicialmente caracterizou as instituições de ensino como 

instituição privada “X” e instituição pública “Y”. Os grupos foram codificados de acordo com 
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a primeira letra que o caracteriza, ou seja, “C” para coordenador de curso, “P” para professor 

e “A” para aluno. Desta forma, professores e alunos foram identificados numa sequencia 

numérica, correspondendo ao número do participante em cada segmento. No caso dos 

coordenadores, estes foram codificados como “CX” e “CY”, ou seja, as iniciais representam 

respectivamente, cargo e instituição, o Quadro 10 detalha melhor o processo de anonimização.  

 

Quadro 10 – Processo de anonimização dos sujeitos 

INSTITUIÇÃO COORDENADOR(A) PROFESSOR(A) ALUNO(A) TOTAL 

Privada “X” 01 – CX 

        PX1 

         PX2 

06     PX3 

         PX4 

         PX5 

         PX6 

         AX1 

         AX2 

05     AX3 

         AX4 

         AX5          

 

 

12 

 

Pública “Y” 

 

01 – CY 

         PY7 

03     PY8 

         PY9 

         AY6 

04     AY7 

         AY8 

          AY9 

 

08 

Total 02 09 09 20 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Gibbs (2009) 

 

Após fazer a codificação da instituição e das pessoas, o passo seguinte foi realizar 

a codificação dos dados, ou seja, a “forma como se define sobre o que se trata os dados em 

análise” (GIBBS, 2009, p.60). Envolve a identificação e o registro de uma ou mais passagens 

de texto, como parte do quadro geral que, em algum sentido, exemplificam a mesma ideia 

teórica e descritiva. Geralmente, várias passagens são identificadas e então relacionadas com 

um nome para a ideia, ou seja, o código; vários elementos que se referem a mesma coisa ou 

exemplifica a mesma coisa é codificado com o mesmo nome. Desta forma, codificação é uma 

forma de categorizar o texto para estabelecer uma estrutura de ideias temáticas em relação a 

ele (GIBBS, 2009). 

Após o agrupamento dos códigos em categorias de análise, percebeu-se o 

surgimento de quinze categorias, ampliando, de forma significativa, os tópicos provisórios, 

utilizados como roteiros para as entrevistas. Isso demonstrou a diversidade de informação e o 

quanto as sessões de focus group estimularam as discussões e a geração de ideias sobre o 

tema da pesquisa. De acordo com Gibbs (2009, p.67), “as categorias que os códigos 

representam podem vir da literatura de pesquisa, de estudos anteriores, de tópicos no roteiro 
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da entrevista, de percepções sobre o que está acontecendo e assim por diante”. O Quadro 11 

apresenta as categorias que emergiram da pesquisa, bem como suas dimensões de origem. 

 

Quadro 11 – Categorias de análise por dimensão 

DIMENSÂO CATEGORIAS EMERGENTES 

Processo de estágio 

Análise do processo de Estágio Supervisionado 

Descrição do Processo de Estágio Supervisionado 

Concepção do Estágio Supervisionado na IES 

Aprendizagem no estágio 

Aprendizagem no Estágio Supervisionado 

Estágio Supervisionado e TCC 

Caráter integrador do Estágio Supervisionado 

Orientações e supervisões no Estágio Supervisionado 

Formação de Administradores 

Fatores facilitadores e limitantes 

Fatores facilitadores do Estágio Supervisionado 

Fatores limitantes do Estágio Supervisionado 

Estágio Supervisionado por meio de simuladores 

Estrutura ideal para o Estágio Supervisionado 

O Estágio na perspectiva da 

Aprendizagem em Ação 

Experiência do Estágio Voluntário 

Empresa Junior como campo de Estágio Supervisionado 

Estágio Supervisionado no local de trabalho 

Fonte: Baseado na coleta de dados (2012) 

 

A formação das categorias, obtidas após a coleta dos dados, possibilitou fazer uma 

ampliação a partir das dimensões propostas inicialmente, suscitando uma reflexão sobre os 

dados de maneira conceitual, em vez de uma forma meramente descritiva, quando nos 

limitamos a simplesmente apontar e acumular temas (BARBOUR, 2009). Ao inter-relacionar 

as categorias, foram verificadas várias formas de diálogo entre os grupos, às vezes se 

complementando, outras divergindo. Desse movimento surgiram novas alocações, e algumas 

categorias passaram a condição de subcategoria, outras se uniram, formando uma categoria 

mais ampla. 

A fase final, da análise dos dados, envolve realizar uma interpretação ou extrair 

um significado dos dados. Perguntar, “Quais foram as lições aprendidas?” capta a essência 

dessa ideia (LINCOLN; GUBA, 1985, apud CRESWELL, 2010, p.222). 

Nossa interpretação dos dados passa necessariamente, por uma lente teórica, que é 

a Aprendizagem em Ação, considerando o problema proposto para a pesquisa. Além disso, 

também se buscou um significado derivado de comparações entre os resultados obtidos, com 

informações coletadas na literatura, por meio de outros estudos, já mencionados 

anteriormente. É válido ainda destacar que,  



83 
 

 
 

a reflexividade é o reconhecimento de que o produto da pesquisa reflete 

inevitavelmente parte das origens e da formação, do meio e das preferências do 

pesquisador...O pesquisador qualitativo, como todos os outros pesquisadores, não 

pode afirmar que é um observador objetivo, competente, politicamente neutro, 

posicionado de forma externa e acima do texto de seus relatórios de pesquisa 

(GIBBS, 2009, p.119). 

 

Portanto, deve-se considerar que a interpretação pessoal da pesquisadora, pode 

ainda, estar refletida nas próprias experiências vivenciadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

Nesta seção apresenta-se o resultado da pesquisa realizada em duas Instituições de 

Ensino Superior, uma denominada Instituição privada “X” e a outra Instituição pública “Y”, 

as duas estão localizadas na mesma capital, na região Nordeste do Brasil. O objetivo principal 

da pesquisa foi analisar, sob as perspectivas da Aprendizagem em Ação, as estruturas de 

Estágio Supervisionado em Cursos de Administração.   

 

4.1 Análise do Processo de Estágio Curricular Supervisionado nas IES pesquisadas 

 

Antes de iniciar a análise do processo de estágio nas instituições de ensino 

superior, é válido destacar que o Estágio Curricular Supervisionado consiste numa atividade 

opcional da instituição, devendo ser concebida como conteúdo curricular implementador do 

perfil do formando (ANDRADE; AMBONI, 2003). 

Nas instituições pesquisadas, o processo de estágio encontra-se institucionalizado 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, conforme previsto na Lei nº 11.788/2008. A análise 

dessas estruturas partiu da observação das Matrizes Curriculares, e em seguida foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com os coordenadores dos cursos. Informações 

adicionais também foram obtidas a partir das sessões de focus group, com professores e 

alunos. 

As instituições de ensino foram selecionadas em função do desempenho, 

considerado satisfatório, com relação aos índices avaliados pelo Ministério da Educação, em 

2011. A instituição privada “X” obteve Conceito Institucional (CI) quatro e um Índice Geral 

de Cursos (IGC), três. A instituição Pública “Y” alcançou o maior Conceito Institucional, que 

é cinco, e seu Índice Geral de Cursos foi quatro, configurando desta forma, as duas 

instituições, entre as mais bem avaliadas da região. 

Com relação ao desempenho do ENADE em 2009, o curso de Administração, nas 

duas instituições, obteve conceito máximo, ou seja, conceito 5 (cinco), sendo os dois únicos 

cursos presenciais, no estado, com esse desempenho, o que é bastante expressivo para a região 

Nordeste, onde apenas, em dez Instituições, o Curso de Administração,  alcançou esse 

desempenho, em 2009 (MEC, 2012). 
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4.1.1 O Processo de Estágio na Instituição Privada “X” 

 

Na instituição privada “X”, o curso de administração iniciou suas atividades em 

1998; funciona atualmente nos turnos vespertino e noturno, a matriz curricular é a mesma 

para os dois turnos. A carga horária total do curso é de 3.000 horas, distribuídas em oito 

semestres, para o Estágio Supervisionado são destinadas 300 horas. Observa-se na matriz 

curricular, a existência de duas disciplinas denominadas Estágio Supervisionado I e Estágio 

Supervisionado II, sendo a primeira ofertada no sétimo período e a segunda no oitavo período. 

A equipe que acompanha o estágio é formada pelo coordenador de estágio, função 

atualmente exercida pela coordenadora do curso, pelos professores orientadores, o professor 

da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, responsável por acompanhar a estruturação do 

trabalho e as definições metodológicas e outro professor responsável pela disciplina Tópicos 

Especiais em Administração, encarregado de acompanhar o delineamento da pesquisa. Pode-

se observar, que as orientações de Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso 

aparecem como sinônimos. 

Um professor de TCC é responsável único e exclusivamente pela metodologia, pelos 

aspectos de formatação e da ABNT, no sentido de delinear o trabalho e dar suporte 

para a formatação e ao mesmo tempo um professor de tópicos é  responsável pelo 

acompanhamento desse trabalho em termos de estrutura geral do trabalho, objetivos, 

essas partes que compõem uma monografia e fazendo a interface entre aluno, 

professor de metodologia e também orientador (PX1.7). 

 

Na fala do professor PX1, nota-se uma preocupação em detalhar o processo de 

acompanhamento e construção do TCC, o qual está relacionado também com a disciplina de 

Estágio Supervisionado, sendo este o seu objetivo principal, ou seja, a materialização do 

estágio é o TCC. 

As disciplinas de Estágio Supervisionado e TCC são independentes uma da outra, 

na matriz curricular, estando prevista uma carga-horária de 30 horas para as disciplinas 

denominadas Trabalho de Conclusão de Curso - TCC I e II. Pode-se constatar que embora a 

instituição possua componentes curriculares distintos para Estágio Supervisionado e Trabalho 

de Conclusão de Curso, na prática eles se articulam e complementam o que muitas vezes 

acaba acarretando a sobreposição de um ou outro. Um professor afirmou que, “no curso de 

administração o estágio é muito subordinado ou submisso, digamos assim, ao TCC” 

(PX2.15). 

Considerando que um dos objetivos do estágio é favorecer a integração das 

disciplinas e da teoria com a prática (MASETTO, 2012), o curso de Administração da 
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instituição privada “X”, busca por meio de atividades transdisciplinares, inserir o aluno nesta 

perspectiva,  

“antes do estágio a gente já desenvolve algumas atividades neste sentido de 

relacionar teoria-prática, o objetivo é que o aluno saia do sexto período, já entrando 

no sétimo, com foco naquilo que ele quer estudar, já com um diagnóstico feito em 

uma organização” (CX.4). 

 

Durante o focus group, os alunos relataram como positiva a experiência com as 

atividades transdisciplinares, as quais são desenvolvidas no final de cada semestre e envolvem 

todas as disciplinas até o sexto período,  

“na verdade desde o primeiro período nós escolhemos uma empresa e fazemos um 

trabalho nela, isso já é uma preparação para o estágio... se tem uma coisa que eu 

gostei aqui na Instituição “X”, foram as atividades transdisciplinares, a gente vai nas 

empresas faz levantamentos, diagnósticos, nestes momentos a gente aliava a teoria e 

a prática” (AX3.29 e AX1.30). 

 

No sétimo período, o aluno vai para a disciplina denominada ESI, a carga horária 

é concentrada aos sábados, além disso, o aluno se matricula em outras duas disciplinas que 

juntas complementam o ESI, Trabalho de Conclusão de Curso e Tópicos Especiais em 

Administração; o enfoque dado nesta última disciplina pode variar em função do perfil da 

turma. 

O curso passou por transformações nos últimos anos, no sentido de acompanhar 

melhor as atividades de TCC e Estágio, como pode ser observado no relato da coordenadora: 

Esse processo representou uma ruptura para gente, em 2006, antes disso, nós 

tínhamos apenas a professora de TCC que detinha o domínio, apenas ela dava essa 

nota, só ela se concretizava enquanto disciplina então naquele formato de estágio, o 

orientador não dava uma nota, a gente foi inserindo essa outra figura e tiveram 

alguns contrapontos, foi um momento realmente de mudança, mas agora já está 

fluindo (CX.13). 

 

A Instituição atualmente concebe o Estágio Supervisionado por meio de duas 

modalidades, as quais têm regimentos distintos, como pode ser observado no discurso a 

seguir:  

Na realidade existem duas modalidades de conceber o estágio, a primeira atrelada ao 

TCC no formato de monografia com características de pesquisa de campo e a outra, 

por meio de simulado, a gente dispõe de um simulado empresarial e a partir desse 

simulado o aluno tem a oportunidade de fazer as interações semelhantes à gestão em 

mundo real (CX.2). 

 

Pode-se observar, a partir da fala da coordenadora, que nas duas modalidades o 

produto final do Estágio Supervisionado é o Trabalho de Conclusão de Curso, podendo ser 

uma monografia ou um relatório de vivência. 
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A escolha da modalidade tem sido em função da preparação das turmas que 

participam do ENADE, o qual é realizado a cada três anos com alunos concluintes. Essa 

informação foi relatada também pelos alunos: “depende da turma, como esse ano fazemos o 

ENADE, não fazemos monografia, a gente vivencia essa prática do estágio com o jogo que é 

uma simulação do real” (AX4.2), outro aluno complementa dizendo que  “na nossa turma o 

relatório de vivência substitui a monografia” (AX2.28). 

A disciplina Vivência Empresarial faz parte do PPC do curso desde 2006, 

segundo informações da coordenadora do Curso, a disciplina foi executada pela primeira vez 

em 2009, a princípio foi trabalhado um Sistema de Simulação Industrial, posteriormente 

optou-se pelo Simulador de Serviços, mais condizente com a economia local. A metodologia 

utilizada na aplicação do simulado tem se adequado a cada semestre, os alunos se mostram 

motivados e a participação tem sido intensa. Como está previsto no PPC, são duas 

modalidades de TCC, monografia ou relatório técnico, a disciplina de vivência em algumas 

turmas é base para o relatório técnico.  

Os relatórios são bastante interessantes, especialmente, para os grupos que tiveram 

desempenho inferior as expectativas de mercado. Ao se deparar com a necessidade 

de refletir e justificar decisões tomadas ao longo dos períodos, “os diretores” 

(alunos) das empresas passam a identificar os erros e a aprender sobre alternativas 

mais viáveis em cada momento. É, portanto, uma oportunidade valiosa de 

aprendizagem sobre algo que simula a prática gerencial real (CX.21). 

 

Para os atuais concluintes, o Estágio Supervisionado está sendo desenvolvido 

através de um simulado empresarial, conforme relatos apresentados pelos alunos que 

participaram do focus group. Alguns alunos parecem perceber a diferença entre Estágio e 

TCC, principalmente aqueles que não desenvolvem a monografia. É válido ressaltar que as 

opiniões são diferentes; de um modo geral, os alunos demonstram interesse em vivenciar as 

duas atividades, mas em momentos distintos, como é o caso do aluno AX4.16, que está 

vivenciando o Estágio Supervisionado por meio do Simulado Empresarial, “estamos 

desenvolvendo um relatório que já tem um formato pré-definido, é o nosso TCC, mas eu não 

sei até que ponto para nós, não fazermos a monografia é interessante”. 

Outros alunos valorizam mais a atividade do estágio: “eu já não penso assim, acho 

mais válido a experiência proporcionada pelo estágio bem mais importante do que fazer uma 

monografia, uma vez na empresa, você poderia escolher uma área que realmente você tem 

interesse e que a empresa abra espaço” (AX5.48). 

O curso atualmente discute como implementar mudanças com relação ao Estágio 

Supervisionado e TCC, observa-se uma preocupação dos docentes e da coordenadora em 
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aperfeiçoar tais estruturas, por meio da difusão de processos mais operacionais e efetivos para 

conduzir essas atividades.  

Eu concordo com esse formato, mas apesar de concordar, me inquieto, apesar de 

conceber dentro dessas duas modalidades e tentar fazer a coisa muito ajustada, nos  

inquieta muito o fato do estágio supervisionado não ser aquelas horas mesmo de 

prática, do aluno ir a empresa desenvolvendo atividades de gestão e que possa estar 

sendo acompanhado (CX.7). 

 

Os docentes, de uma maneira geral, reconhecem os benefícios da estrutura atual, 

que tem produzido trabalhos considerados bons, mas alegam uma sobrecarga para a 

coordenação do curso e uma relativa desvalorização de outras atividades, como pesquisa e 

extensão.  

numa tentativa entre erros e acertos a gente acabou chegando nesta proposta que 

acabou ficando muito boa para a atividade, mas sobrecarregou demais a 

coordenação que tinha que ter uma carga horária destinada a essas atividades com 

dois professores integrais com 40 horas, onde praticamente 100% da atividade 

destes professores era tocar essa atividade voltada para o TCC e para o Estágio. Isso 

nos fez refletir bastante sobre a validade dessa estrutura, para o processo, nós 

sabíamos que era a melhor possível, mas estávamos sacrificando outros elementos 

na instituição, como pesquisa, extensão em prol desse estágio supervisionado 

(PX2.11). 

 

A percepção do estágio, como ambiente de aprendizagem, e não apenas como 

uma atividade prática pode contribuir para uma visão ampliada deste processo. Na concepção 

de Lima (2011, p.21), “o ambiente de aprendizagem do ensino de administração aborda 

influências internas e externas do ambiente da educação em Administração, retratando as 

formas presenciais e virtuais, assim como as questões de espaço e tempo dos envolvidos no 

ambiente”. 

Neste sentido, o estágio não pode ser pensado apenas como um dos insumos na 

formação do administrador, como retrata Nicolini (2003), e sim como momentos de 

materialização e vivência dos conteúdos vistos ao longo do curso, atuando como instrumento 

de iniciação científica à pesquisa, ao mesmo tempo em que promove a integração da 

Instituição com a empresa e a comunidade, perpassando desta forma, por atividades de 

ensino, pesquisa e extensão (ANDRADE; AMBONI, 2003). 

Os alunos também avaliam de forma positiva a experiência do estágio, mesmo 

quando realizada por meio de simulado empresarial. Porém, consideram insuficientes as 

atividades práticas existentes no curso, “eu acho extremamente válido o estágio, mas esperava 

do meu curso que ele fosse bem mais prático do que foi” (AX4.1). Outro relato fez referência 

a uma função do estágio, definida por Andrade e Amboni (2003), como a possibilidade de 

atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, “para mim não 
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fez falta, não ir estagiar na empresa, porque eu já estava trabalhando, mas acredito que para 

outras pessoas sem experiência de trabalho, faz sim” (AX3.42). 

Na Instituição privada “X”, pode-se constatar uma preocupação significativa do 

corpo docente em desenvolver uma estrutura de Estágio e TCC compatíveis com a realidade 

do curso e favorável a aprendizagem dos alunos. Porém, os professores divergem sobre a 

forma e a metodologia que deve ser empregada. Nas palavras do professor PX5, observa-se a 

necessidade de desvincular estas atividades, “percebo que temos o estágio totalmente 

vinculado à ideia de TCC, o nosso formato para o TCC é o adequado, deve permanecer, mas 

para o estágio, no sentido do aprendizado, não consigo vincular essas atividades” (PX5.23). Já 

outro professor afirma que,  

mesmo o aluno partindo dessa proposta de estágio vinculado ao TCC, no momento 

que o aluno vai a campo para fazer a sua pesquisa, coletar seus dados, seja na 

monografia ou estudo de caso, ele vivencia a prática, então eu acho que de alguma 

forma traz aprendizado prático que é o esperado do estágio (PX2.27). 

 

Outra inquietação apresentada pelos docentes, diz respeito à relevância do TCC e 

do Estágio para a avaliação do curso. Os docentes questionam o processo atual de avaliação 

do Ministério da Educação, que não apresenta mecanismo de valorização dessas atividades, 

sendo o desempenho do ENADE fator decisivo para uma boa avaliação do curso, situação 

considerada contraditória. “É o ENADE que avalia o curso e influencia no reconhecimento, a 

gente não precisa nem mais passar pelo reconhecimento porque somos cinco no ENADE, ou 

seja, onde que o TCC e o estágio ajudam o aluno a ter um bom desempenho?” (PX2.63). 

Esta também é uma questão abordada por Lima e Olivo (2012), quando afirmam 

que em muitos cursos de administração, o Estágio e o TCC foram concebidos e implantados 

com a preocupação de atender as exigências legais, com poucos desafios intelectuais previstos 

nas atividades. Nestes modelos, os resultados esperados limitam-se aos relatórios com 

conteúdos descritivos para o Estágio, e compilação de fragmentos de textos, nem sempre 

compreendidos, para o TCC. Segundo estes autores, a existência de programas como estes 

“incide negativamente sobre a formação do estudante, uma vez que, além de estar em 

desacordo com os objetivos do curso, explicitados no corpo do projeto pedagógico, colabora 

para que se percam tempo e credibilidade” (LIMA; OLIVO, 2012, p.16). 

As Diretrizes Curriculares (2004) deixam os cursos livres para optarem pela 

inserção ou não, dessas atividades, considerando que o mais importante é a definição dos 

objetivos que justificam a existência do Estágio e do Trabalho de Conclusão de Curso.  
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4.1.1.1 A utilização de Ambiente Virtual no Estágio Supervisionado 

 

A instituição privada “X” inova ao utilizar um ambiente virtual para o 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado no curso de Administração. Entretanto, a 

utilização de um simulado empresarial parece insuficiente para reproduzir uma situação real, 

profissional, com toda a sua dinâmica e complexidade; apesar disso, se ouviu vários relatos 

favoráveis a sua utilização. De uma maneira geral, os alunos consideram como principal 

fragilidade, na utilização do simulado, a falta da relação humana, prevalecendo a interação 

homem-máquina.  

Eu acho muito limitado também, até porque na minha concepção o simulado é só 

cálculo matemático, então você resolve todos os problemas dele em uma aula...você 

não tem  interação com funcionário, problemas do dia-a-dia então fica tudo muito 

vago (AX5.11). 

 

Todos concordaram que na parte financeira, administração da produção e 

contratação de pessoal, o simulado é muito válido, proporciona uma visão abrangente das 

decisões a serem tomadas, “acho válido porque temos que tomar várias decisões a partir dos 

relatórios que são emitidos, e as decisões tem que ser coerentes” (AX4.13). 

Houve relatos, no sentido de reivindicar, que o simulado empresarial fosse 

disponibilizado em outros momentos do curso; para esses alunos seria mais interessante se 

houvesse mais tempo em contato com o ambiente virtual, “sobre o simulado, acho que deveria 

começar antes, outra coisa também... acho que deveríamos ter tido mais treinamento para 

utilizá-lo, antes mesmo da gente começar uma rodada no programa, seria uma rodada de 

teste” (AX4.7). 

Um aluno chama a atenção para o fato do simulado não proporcionar uma 

experiência concreta real, que deveria facilitar a inserção no mercado,  

para quem faz o curso de administração e já trabalha na área é muito interessante a 

ideia do simulado, mas para quem não trabalha, como é que fica? Fica até difícil a 

inserção dessa pessoa no mercado, quem quer dar um emprego para uma pessoa que 

não tem nenhuma experiência, nem mesmo um Estágio (AX3.21). 

 

No quesito interação, apontado por Masseto (2012), como um objetivo do estágio, 

não devendo ser uma atividade individual do aluno, que cumpre um número de horas de 

atividade extraclasse apenas para completar o currículo, o simulado se apresenta promissor, 

“quando eu fiz o simulado, éramos um grupo de cinco alunos, a gente dividia as partes e cada 

um fazia o seu, mas a gente se reunia e socializava o que cada um tinha feito, havia uma 

interação do grupo, porque um setor tinha que informar o outro” (AX1.17). 
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Até porque todos tem que se ajudar para o grupo tomar decisões e chegar num 

consenso, mas essa parte da subjetividade é verdade, falta mesmo, tinha um aluno na 

minha turma que era viciado em Playstation, essas coisas, e ele conseguiu dominar o 

sistema todinho, e ele falou que usou a experiência que ele tinha com jogos 

(AX2.18). 
 

Percebe-se que o Estágio Supervisionado quando considerado como um ambiente 

privilegiado de aprendizagem, suas atividades são planejadas no sentido de criar 

oportunidades que desenvolvam, entre outras habilidades, a capacidade do aluno analisar 

situações organizacionais perpassando todo o currículo. Neste sentido, o simulado apresenta 

potencialidades a serem desenvolvidas, em conjunto com outras atividades, como descreve 

um aluno, “o que acho é que foi válido o estágio através da vivência (simulado), por fazer a 

gente pensar a situação, a sequencia ideal deveria ser: atividades transdisciplinar, TCC e 

simulado” (AX3.53). 

A utilização de simulações para o ensino da Administração é considerada por 

Lima (2011), como uma estratégia de ensino em ação, onde se busca resgatar situações reais 

fundamentais para a formação, sendo, portanto, úteis para fazer análises, questionamentos e 

contextualizar as resoluções de problemas. Sua utilização no Estágio aponta caminhos 

inovadores, que devem ser estudados com mais intensidade, levando-se em consideração duas 

dimensões do Sistema de Aprendizagem em Ação, as estratégias de ensino e o ambiente de 

aprendizagem.  

 

4.1.2 O Processo de Estágio na Instituição Pública  “Y”  

 

A instituição pública “Y” é a mais tradicional do estado, possui o curso de 

administração na modalidade presencial e a distância. A pesquisa se limitou a analisar o curso 

presencial, o qual iniciou suas atividades em 1971; situado no campus central, possui dois 

turnos, um matutino e outro noturno; os cursos possuem matrizes curriculares diferentes no 

que se refere à distribuição das disciplinas por período, sendo a carga horária a mesma, 3.075 

horas. O curso noturno é composto por dez semestres e o curso matutino possui oito 

semestres, essa diferença é compensada pelo número de aulas, no período da manhã, são seis 

aulas e no período noturno, são quatro. 

O curso de administração, nesta instituição, concebe o estágio em duas vertentes: 

a) uma de inclusão social, por meio do estágio remunerado, porque o aluno tem a 

oportunidade de se inserir no mercado e a outra vertente; b) o estágio como integração da 
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teoria com a prática, “veja bem, o que observamos é que o curso de administração não pode 

ter só visão teórica” (CY.12). 

A matriz curricular do curso apresenta duas disciplinas obrigatórias, denominadas 

Estágio Supervisionado I e II, com 90 (noventa) horas cada uma, e outra atividade acadêmica 

obrigatória denominada Estágio Supervisionado III, com 180 (cento e oitenta) horas.   

Temos a seguinte estrutura: no curso noturno, com duração de cinco anos, o ESI está 

no 8° período, ESII no 9° e ESIII no 10º como atividade acadêmica obrigatória e não 

mais como disciplina. Para o curso matutino, com duração de quatro anos, o ESI é 

ofertado no 6° período, ESII no 7° e ESIII no 8°, também como atividade acadêmica 

obrigatória (CY.5). 

 

A equipe que compõe o estágio é composta pelos professores do curso que 

orientam alunos e a coordenação do estágio, exercida pelo coordenador do curso. 

é a própria coordenação do curso que elabora os cronogramas de orientação, 

elaboração das bancas, implantação das notas, tudo é feito na coordenação dos 

cursos, tem também a figura dos professores das disciplinas, Estágio Supervisionado 

I e Estágio Supervisionado II (CY.20). 
 

Com relação às atividades previstas, o coordenador relata que no Estágio 

Supervisionado I, o aluno tem aula uma vez por semana, onde recebe orientações para fazer 

um diagnóstico organizacional, um único professor acompanha toda a turma. No Estágio 

Supervisionado II, o aluno elabora o projeto de monografia, um professor é responsável pelo 

acompanhamento da elaboração do projeto de TCC desses alunos, neste momento, ainda não 

existe a figura do orientador; no Estágio Supervisionado III não há disciplina em sala de aula, 

o aluno elabora o TCC acompanhado de um professor orientador, podendo ser na modalidade 

monografia ou projeto de intervenção. 

O “Estágio Supervisionado”, aqui entre aspas, é a ponta do currículo, então essa 

mentalidade vem sendo arrumada desde o primeiro semestre, quando o aluno chega 

alguém já fala, olha lá no fim você vai fazer um trabalho, um  TCC assim, assim, 

assim, ninguém fala que ele tem que ir para a empresa, eles conversam entre si sobre 

estágio remunerado que é o que realmente interessa para eles e é o que vigora em 

termos de prática no curso de administração, quase todo aluno faz estágio voluntário 

(PY7.46).   

 

Neste sentido, destaca o coordenador, “no Projeto Pedagógico do Curso, consta o 

Estágio Supervisionado III para cumprir as Diretrizes Curriculares do Conselho Federal de 

Educação, nós não temos uma estrutura de apoio, com professores que possam acompanhar 

esse Estágio na empresa” (CY.2). 

Novamente, pode-se verificar o quanto a afirmação de Lima e Olivo (2012, p.16) 

torna-se recorrente, “em muitos cursos de administração, os Estágios e TCC’s foram 
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concebidos e implantados com a preocupação de atender as exigências legais, com poucos 

desafios intelectuais previstos nas atividades”. 

Pode-se ainda, observar nas falas, uma inquietação com relação aos processos de 

Estágio Supervisionado e TCC, mesmo com a inserção de mais uma atividade de Estágio, no 

sentido de valorizar a experiência prática, considerando que boa parte do tempo destinado ao 

Estágio Supervisionado é utilizada para a elaboração do TCC. O modelo em vigor, com os 

três Estágios Supervisionados prevalece no curso desde 2004. 

Qual era a ideia desses três estágios? Bem, antes eram apenas dois estágios, no 

primeiro o aluno fazia um projeto e no segundo elaborava o TCC. Mas o grupo 

sentia falta de um momento em que o aluno pudesse ter a oportunidade de visualizar 

uma organização como um todo, aí surgiu a ideia desse Estágio inicial, antes da 

elaboração do projeto de TCC. Então eu peguei aquele modelo da qualidade para 

pequenas empresas PNQ
5
 e das organizações públicas GesPública e reuni tudo num 

roteiro simplificado, então...o aluno o que ele fazia? Ele ia fazer uma espécie de 

diagnóstico, podia ser a organização que ele trabalhava (PY8.1 e 3). 

 

Esse formato de Estágio Supervisionado I exclui do processo, a figura do 

supervisor, aquela pessoa que acompanha o aluno nas atividades na organização; o professor 

da disciplina passa a ser o único responsável por todas as fases do processo, como relata um 

professor, 

o pobre professor encarregado de corrigir  o trabalho de 40 ou 50 alunos numa turma 

e a mesma quantidade noutra turma...assim eu lutei, lutei com esse modelo e nos 

últimos dois semestre eu consegui evoluir nessa aplicação, eu acreditava que o 

resultado seria bom se todos fizessem como alguns alunos faziam, então foi 

concebido dessa forma o Estágio Supervisionado I e no Estágio Supervisionado II, 

quando o aluno já tinha essa visão abrangente da organização, ele iria escolher uma 

área ou tema que se identifica e iria fazer um projeto de pesquisa, que poderia ser 

também um projeto de intervenção, mas acabou não vingando e o aluno, optando 

pela monografia mesmo (PY8.5). 

 

Os alunos também percebem o atual Estágio Supervisionado I, como a 

experiência mais próxima do que deveria ser um estágio supervisionado, “no Estágio I a gente 

tem um relatório para fazer o acompanhamento mais próximo na empresa” (AY5.19). Outros 

relataram com mais detalhes a experiência, “então, a gente ia para essa empresa, observava, 

ficava um tempo lá, tinha entrevista com os gestores, de diversos setores, pra gente entender o 

dia-a-dia daquela empresa, e a partir daí a gente discutia muita coisa com o professor da 

disciplina” (AY7.22). 

Outro aluno fala sobre a aprendizagem, “de um modo geral o estágio I é o mais 

produtivo, no que se refere ao aprendizado na experiência” (AX8.17). Observa-se que mesmo 

                                                           
5
 Plano Nacional de Qualidade (PNQ) possui oito critérios de avaliação: 1.Liderança; 2.Estratégia e Planos; 

3.Clientes; 4.Sociedade, 5.Informação e Conhecimento; 6.Pessoas; 7.Processos e 8.Resultados (LIMA; OLIVO, 

2012) 
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sem haver vínculo direto, entre o estágio I e II, a experiência do estágio I se sobressai como a 

mais significativa, em relação à interação com a organização. 

Eu fiz o estágio I em outro lugar, não foi no local onde estou fazendo o projeto da 

monografia, mas foi muito bacana, porque começa como uma revisão das áreas 

funcionais, você tem a oportunidade de verificar todos os setores e depois vai a 

campo aplicar essa teoria, então eu procurei uma empresa, a aí com o roteiro, tipo 

um cronograma, a gente tinha que seguir todos os requisitos que tinha lá (AY7.21). 

 

A experiência dos alunos que já trabalham na organização em que fazem o 

diagnóstico, também é positiva, “como eu não tinha muito tempo, já estava trabalhando, então 

eu realizei o estágio I, no meu local de trabalho, foi bem bacana ver essa realidade de uma 

forma diferente” (AY6.20). 

Uma fragilidade, apresentada por um professor que ministrou a disciplina Estágio 

I, diz respeito à falta de compreensão dos alunos com relação à proposta, “infelizmente sendo 

generosa, acho que uns 15% dos alunos conseguiram entender a proposta do modelo e faziam 

como a gente havia planejado, porque a maioria se limitava a responder as perguntas como se 

fosse um checklist, pura preguiça” (PY8.8). 

Apesar das dificuldades apontadas, algumas modificações foram implantadas, na 

tentativa de aperfeiçoar o modelo; a utilização de Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas – SIGAA, já disponível na instituição, foi uma das alternativas encontradas, para 

facilitar a comunicação e a interação dos alunos, que postavam suas atividades e recebiam 

feedback no mesmo canal. A inclusão de um monitor foi outra ação que também contribuiu 

para aperfeiçoar o trabalho, segundo relato do professor PY8.39, “Foi o que mais se 

aproximou de uma proposta de aprendizagem em ação, pois o aluno era obrigado também a 

apresentar os resultados”.  

Para não ficar cansativo e termos que apresentar todos os trabalhos completamente, 

utilizamos uma metodologia que consistia em separar alguns grupos para apresentar 

um item, de forma que todos apresentavam uma parte do trabalho durante o semestre 

todo, mas ninguém apresentava o trabalho todo. Isso foi muito bom, porque todo 

mundo acompanhava o trabalho de todos e podiam ver como estavam se saindo, 

então esta exposição ajudou bastante, mas o professor sozinho não conseguiria 

(PY8.39). 

 

No caso do Estágio Supervisionado II, o curso apresenta dois caminhos possíveis 

para a construção do projeto, que pode ter um caráter mais teórico, constituindo um projeto de 

monografia, ou um caráter mais prático e aplicado, no formato de projeto de intervenção. 

Pode-se observar que há predominância do projeto de monografia, como relatam alunos e 

professores. 
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Os alunos alegam que na disciplina de Estágio Supervisionado II, o foco é 

metodologia, a preocupação passa a ser a construção do TCC, “é uma disciplina teórica, 

porque assim, pelo nome da disciplina Estágio Supervisionado você acha que vai ter uma 

prática e alguém vai lhe acompanhar/supervisionar” (AY7.4). Outro aluno acrescentou que 

não há uma preocupação com o processo de reflexão, 

em minha opinião, eu acho que não é uma disciplina muito focada, acho dispersa, 

por mais que os professores venham aqui e nos dê orientações, eu acho que falta 

certo apoio no sentido de ajudar a gente a pensar, não só num objetivo, no tema, mas 

como fazer assim, do jeito certo, nem todos professores fazem isso (AY6.1). 

 

Os alunos dizem não se sentirem motivados na disciplina Estágio Supervisionado 

II; consideram um momento de revisão dos métodos e técnicas de pesquisa. “Fui monitor 

nesta disciplina, e vi o absenteísmo muito grande no estágio II, porque é só revisão de 

metodologia” (AY8.7). 

Os professores também se mostram conscientes da distorção ocorrida nessas 

disciplinas, “na verdade no curso de administração desta instituição, não existe o estágio 

supervisionado, embora o nome das disciplinas seja Estágio Supervisionado I, II e III, nem 

um dos três estágios, neste momento, desempenha esse papel. No Estágio Supervisionado II, 

o aluno vai para a sala de aula aprender como é um projeto, as etapas de um projeto, a 

estrutura, é totalmente teórico” (PY7.30). 

O curso de Administração da instituição pública “Y” apresenta duas modalidades 

para o TCC, e é no Estágio Supervisionado II, o momento de definição do tipo de projeto a 

ser feito. Os professores por sua vez, encontram ainda, outras limitações e distorções nos 

procedimentos relacionados ao Estágio Supervisionado e TCC.  

E muitos chegam sem a orientação do Estágio Supervisionado II, alguns chegam 

querendo abandonar o que fizeram no Estágio Supervisionado I, num espaço muito 

curto, ou chegam com uma ideia muito vaga trabalhada anteriormente, já que era um 

único professor para a turma toda, acho isso muito complicado, por isso muitos 

alunos, ficam procurando a gente informalmente durante o Estágio Supervisionado 

II (PY9.18). 

 

Para o professor PY7.33, a dinâmica desenvolvida no Estágio Supervisionado III, 

é ainda mais distante da concepção de estágio, “o aluno vai para a empresa no intuito de 

realizar a pesquisa, mas no vínculo com o orientador a preocupação é com a elaboração do 

TCC e não com a aprendizagem em ação”. 

O Estágio Supervisionado III não é uma disciplina, trata-se de uma atividade 

acadêmicas obrigatória, “nós transformamos o Estágio Supervisionado III de 180 horas em 

TCC na modalidade monografia” (CY.3). Observa-se nas palavras do coordenador, que o 
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Estágio III se tornou obrigatório como TCC e não como Estágio Profissional. O professor 

PY9.17 sintetiza dizendo,  “hoje o Estágio Supervisionado III é uma monografia para ser 

realizada e ponto”. 

É interessante lembrar, que no Projeto Pedagógico do Curso de Administração da 

instituição pública “Y”, são previstas duas modalidades de TCC: o projeto de intervenção e a 

monografia. Neste sentido, o Estágio Supervisionado III, ao ser conduzido como um projeto 

de intervenção, o aluno teria a oportunidade de vivenciar uma experiência mais aplicada. 

Contudo, a professora PY8.6 nos diz que “essa proposta literalmente não vingou, sendo que a 

totalidade dos alunos optavam pela monografia”. 

Isso leva a uma indagação sobre os motivos desta modalidade não ser praticada, já 

que teoricamente estaria mais próxima de um dos objetivos principais do Estágio, 

“proporcionar ao estudante, oportunidade de desenvolver suas habilidades, analisar situações 

e propor mudanças no ambiente organizacional e societário” (ANDRADE; AMBONI, 2003, 

p.62). 

Os discursos mostram que os alunos se sentem pouco à vontade para fazer o 

projeto de intervenção, “a princípio a proposta do estágio II é aberta, a gente escolhe o que 

quer fazer, isso é bom, em parte, mas à medida que a gente escolhe, depende do perfil do 

professor (AY9.24). Os alunos alegam desconhecer alguém que optou por fazer o projeto de 

intervenção; também relataram não perceber interesse por parte dos professores para orientar 

este tipo de trabalho, se sentem obrigados a seguir o método do professor-orientador, 

se o professor tem um viés acadêmico, quem escolher uma revisão bibliográfica vai 

se dar bem, quem quer a prática já vai se dar mal, se o professor tiver um viés 

acadêmico, sem uma experiência de mercado, como é o caso da maioria aqui, aí fica 

difícil (AY9.25). 

 

Fica evidente na estrutura do curso de Administração da Instituição pública “Y”, 

que as atividades que se aproximam do Estágio Supervisionado, ainda que de forma discreta, 

acontecem no estágio I. Mas a falta do professor orientador, por parte da instituição de ensino 

e do supervisor, por parte da organização concedente, descaracteriza o estágio como ato 

educativo supervisionado (BRASIL, 2008). Quanto aos Estágios Supervisionados II e III, 

estes na verdade não deveriam ter essa denominação, pois na verdade, são atividades de apoio 

e orientação para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, sendo desta forma, 

TCC a nomenclatura mais coerente com a proposta apresentada. 

Fazendo uma análise comparativa das percepções dos professores, coordenadores 

e alunos, sobre o processo de Estágio Supervisionado nas duas IES, pode-se observar algumas 
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preocupações incomuns, como é o caso da junção ou até mesmo sobreposição existente entre 

Estágio e TCC, entretanto, algumas questões são mais enfatizadas por determinada 

instituição, como pode ser visualizado no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Análise de Categorias por IES e público  

 

CATEGORIAS  DE ANÁLISE 

Instituição 

Privada “X” 

Instituição 

Pública “Y” 

P A C P A C 

Análise do processo de Estágio Supervisionado       

Aprendizagem no Estágio Supervisionado       

Caráter integrador do Estágio Supervisionado        

Concepção do Estágio Supervisionado na IES       

Descrição do Processo de Estágio Supervisionado        

Empresa Junior como campo de Estágio Supervisionado       

Estágio Supervisionado e TCC        

Estágio Supervisionado no local de trabalho       

Estágio Supervisionado por meio de simuladores       

Estrutura ideal para o Estágio Supervisionado        

Experiência do Estágio Voluntário        

Fatores facilitadores do Estágio Supervisionado       

Fatores limitantes do Estágio Supervisionado       

Formação de Administradores        

Orientações e supervisões no Estágio Supervisionado       

Fonte: Baseado na coleta de dados (2012) 

  

De um modo geral, as perspectivas que envolvem o estágio nas duas instituições, 

apresentam semelhanças e diferenças; a categoria presente em todos os grupos diz respeito à 

vinculação entre o Estágio Supervisionado e o TCC; nas duas instituições essa relação é 

apontada como uma situação que precisa ser repensada e discutida, para que uma atividade 

não se sobreponha a outra. A experiência do Estágio voluntário foi evidenciada pela 

instituição pública, onde esta atividade se mostrou mais presente entre os alunos. Na 

instituição privada, o Estágio Supervisionado por meio de simuladores foi analisado por 

alunos e professores, que consideraram seus benefícios como uma ferramenta que acelera a 

aprendizagem e permite maior familiaridade com o processo de tomada de decisão, mas 

também apontaram limitações, como a ausência de interações humanas. Na instituição 

pública, o coordenador ressaltou que caso existisse um simulador empresarial no curso, este 

poderia contribuir com a aprendizagem dos alunos o que se aproxima da experiência desejada 

para o estágio. 
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4.2 Aprendizagem no Estágio Supervisionado: múltiplos olhares 

 

A análise do processo de Estágio nas duas Instituições de Ensino pesquisadas, 

demonstrou algumas inquietações dos professores, coordenadores e alunos, principalmente 

sobre o tipo de habilidades a serem mobilizadas e como o processo de aprendizagem se 

desenvolve durante as atividades denominadas “Estágio Supervisionado”,  nestes  Cursos. O 

termo “aprendizagem” foi utilizado a partir da concepção adotada por Knowles et al (2009), 

entendido como aquisição e domínio do que já é conhecido sobre algo; extensão e 

esclarecimento do significado da experiência de uma pessoa; ou um processo organizado e 

intencional de testar ideias relevantes para os problemas. 

Ao ingressar no curso de administração, o aluno tem a expectativa que irá 

vivenciar experiências de aprendizagem em diversos ambientes organizacionais, 

principalmente quando encontram na Matriz Curricular, disciplinas denominadas Estágio 

Supervisionado.  Como afirma um aluno da instituição pública, “pelo nome da disciplina, 

Estágio Supervisionado você acha que vai ter uma prática e alguém vai lhe 

acompanhar/supervisionar” (AY7. 4). 

O curso, inserido na área das Ciências Sociais Aplicadas, reforça essa percepção, 

ainda mais quando estudiosos discutem a natureza do ensino em administração e sua 

dinâmica, que se desenvolve como ciência, técnica e arte. “Eu acho extremamente válido o 

estágio, mas esperava do meu curso que ele fosse bem mais prático do que foi” (AX4.1). 

A fala do aluno AX4 leva a uma reflexão sobre a formação do administrador que 

exige, além de conhecimentos específicos e técnicos, como gestão de operações, recursos 

humanos, estratégia, marketing, finanças, etc; outras habilidades sociais e comportamentais, 

as quais certamente não se restringem ao ensino teórico da administração, implicando na 

necessidade de buscar referencias que auxiliem o administrador diante da necessidade de 

resolver problemas em situações concretas, que necessitam de ações reais (ANDRADE; 

AMBONI, 2004; BERTERO, 2006). 

Pode-se observar algumas situações em que os cursos mantêm a nomenclatura 

Estágio Supervisionado, quando na verdade estão desenvolvendo outras atividades, que 

embora importantes e necessárias para formação do administrador, não correspondem ao 

Estágio, como previsto na legislação brasileira, precisamente a lei 11.788/2008.  

A gente percebe que mesmo sem ter o estágio, ESTÁGIO, ESTÁGIO de verdade, os 

alunos continuam aprendendo muito, a gente percebe a evolução dos alunos ao final 

do processo, que dizem “professor eu tô aprendendo muito”, mesmo que o estágio 
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seja desvinculado do TCC, eles são inseridos num novo ambiente, eles são inseridos 

num campo (PX2.22). 

 

Para o professor PX2, mais importante do que a formalização do estágio são as 

interações vivenciadas pelo aluno ao ir a campo; refere-se à vivência prática que deveria 

acontecer ao longo do curso, fazendo o aluno vivenciar a relação teoria-prática 

concomitantemente e não de forma dissociada. Neste sentido, o estágio não deve ser pensado 

como um único momento, “o salvador do curso em sua fase terminal, sem que esteja engajado 

com as disciplinas de formação básica, profissional e complementar” (FESTINALLI; 

CANOPF; BERTUOL, 2007, p. 5). 

Destaca-se que o fato de não estar inserido formalmente nas atividades de uma 

organização, limita as interações vivenciadas pelo aluno, reduzindo muitas vezes seu papel ao 

de mero expectador. 

Na minha concepção, se é um estágio profissional o aluno deveria estar inserido 

dentro de uma organização, porque se o aluno não vai a campo, como ele pode 

aprender? Tem uma diferença muito grande do aluno que pode vivenciar uma 

organização e aquele que não pode e faz uma pesquisa bem dissociada de uma 

prática empresarial, também sinto diferença naquele aluno que de alguma forma já 

traz uma experiência profissional (PY9.13). 

 

Na prática, se observa uma vinculação bastante expressiva entre TCC e Estágio.  

Nessa questão estágio/TCC eu não vejo o aluno com aprendizagem no estágio, o 

aluno desenvolve a competência comportamental, eles pagam como obrigação do 

TCC e não como obrigação do Estágio, eu vejo cômodo o trabalho que nós 

desenvolvemos numa perspectiva acadêmica, do ponto de vista teórico, mas não de 

estágio, porque o estágio tem o desenvolvimento do comportamento também, das 

competências atitudinais, porque a grande maioria de alunos que eu vejo é a 

preocupação com o TCC. Se a gente for analisar o TCC deles, está lá análise dos 

resultados, partindo a maioria de um questionário que o professor entregou, porque 

eles não têm autonomia intelectual para desenvolver um questionário, não 

generalizando, mas é a realidade da grande maioria...os professores já entregam o 

instrumento, seja um roteiro de entrevista ou o próprio questionário. Ai a gente vai 

fazer a análise dos dados, eles até conseguem desenvolver alguma coisa, mas já 

partem do princípio do que o orientador determinou, pelo menos na minha 

experiência, noventa por cento ou até mais, não sabem fazer nenhuma contribuição 

ou ideia que o seu trabalho possa revelar, então quando a gente chega na conclusão, 

não fica um trabalho que contribuiu para a empresa, a análise dos resultados fica 

então a desejar (PX5.33). 

 

Na instituição privada “X”, percebe-se uma tentativa de dissociar essas atividades 

que se apresentam como disciplinas separadas na Matriz Curricular, até mesmo em função do 

perfil do alunado, “nosso grande público estuda a noite, trabalha de manhã e a tarde e às vezes 

ao sábado, então dentro desse perfil de aluno, a gente vai tentando encontrar alternativas” 

(CX.20). 
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Atualmente, os alunos podem realizar a experiência do estágio por meio do 

simulado, o que representa uma aprendizagem mais sistemática e racional. “A gente vivencia 

essa prática do estágio com o jogo que é uma simulação do real, mas que não é tão real assim, 

ele é real até certo ponto, mas foge da realidade do mercado mesmo” (AX4.2). 

Para o aluno, “fugir da realidade do mercado” corresponde a não favorecer um 

conhecimento local da dinâmica das empresas situadas na região. Outros alunos revelaram 

que o curso oportuniza essa aprendizagem por meio das atividades transdisciplinares que são 

desenvolvidas ao longo do curso, “sim, tivemos que escolher uma empresa, fazer pesquisa. Na 

verdade desde o primeiro período nós escolhemos uma empresa e fazemos um trabalho nela, 

isso já é uma preparação para o estágio” (AX3.29 e AX1.30). 

No caso da instituição pública “Y”, que oferta duas disciplinas denominadas 

Estágio Supervisionado e outra como atividade acadêmica obrigatória, observou-se que os 

alunos percebem melhor a aprendizagem obtida durante o Estágio Supervisionado I. Na 

opinião de uma professora, “essa experiência tem relação com o ciclo de aprendizagem do 

Kolb, onde o aluno tem o momento de reflexão e conceituação abstrata, para então voltar a 

realidade para testar novamente seus modelos” (PY7.36). 

Outros relatos contribuem com a descrição da professora, mostrando como esta 

disciplina proporciona uma interação com os conhecimentos teóricos, adquiridos 

anteriormente e ao mesmo tempo coloca o aluno próximo de uma situação real, “o aluno de 

um modo geral se mostra interessado em fazer o estágio” (AY9.32). 

A disciplina ESII e a atividade acadêmica obrigatória ESIII, são totalmente 

voltadas para a construção do Trabalho de Conclusão de Curso, podendo ser ou não, 

vinculada ao Estágio Supervisionado I.  

Escolher o tipo de trabalho que quero fazer, na minha cabeça, essa é a grande 

dúvida, eu queria algo que fosse relevante para o meu curso e não fazer uma 

monografia só porque eu tenho que terminar o curso e o professor é daquela área e 

pronto, eu realmente estou desnorteado, estou desorientado, mesmo tendo um 

orientador (AY8.30). 

 

Neste contexto, seria interessante se o Trabalho de Conclusão de Curso utilizasse 

essas interações vivenciadas no Estágio Supervisionado I, ou em outras experiências de 

trabalho, para desenvolver a habilidade de aplicar esses conhecimentos a uma situação real, 

integrando teoria e prática.  
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4.2.1 Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso – difícil disjunção? 

 

O vínculo entre as atividades de Estágio e TCC está presente nas duas instituições, 

“no nosso caso necessariamente o TCC tem que sair do estágio” (PX2.15), da mesma forma 

na instituição pública “Y”, onde o coordenador considera que “o Estágio Supervisionado 

existe para cumprir as diretrizes curriculares do Conselho Federal de Educação, mas diante do 

número de alunos e o quantitativo de professores esse estágio foi transformado em TCC” 

(CY.23). 

Nestas condições, a aprendizagem do aluno tende a ser direcionada para o 

desenvolvimento da pesquisa, geralmente representado pela monografia, limitando assim, que 

outras estratégias de ensino possam ser adotadas, como exemplificado na fala a seguir: 

O professor, neste formato que está o estágio, não pode se valer de certas 

ferramentas ou metodologias de aprendizagem, por exemplo, é tão bom ‘quando 

você pode pegar um aluno e usar um portfólio para trazer a formação de 

competências dele de uma maneira geral, mas a gente não pode nem pensar nisso, 

porque estamos desenvolvendo uma monografia e aí a gente não tem esse momento 

para discutir (PY9.54). 

 

A fala da professora PY9, também contribui no sentido de reivindicar mais 

flexibilidade nas atividades vinculadas ao estágio; em sua opinião, isso mudaria a forma de 

aprendizagem dos alunos,  

eu trabalhei com portfólio durante dois semestres na disciplina de Desenvolvimento 

Gerencial e todos tinham que fazer seus portfólios, eu corrigia e dava feedback, uma 

trabalheira enorme, a maioria da turma não se solta, não coloca sua experiência no 

papel, eles não sabem, mas também ninguém pergunta, ninguém estimula, mas 

quando você provoca aí a criatividade solta, além de tudo você estimula a 

criatividade dos alunos (PY7.58). 

 

Também foram ouvidos depoimentos de professores que justificam a vinculação 

do Estágio ao TCC, alegando que “é no estágio que eles têm um aprofundamento, geralmente 

feito com um estudo de caso, na área que provavelmente vão se especializar, a ideia é essa” 

(CX.5). 

Em alguns discursos, percebe-se a relação Estágio e TCC como inseparáveis, 

como se as habilidades a serem desenvolvidas em uma atividade fosse a mesma para outra. 

Mas na prática, observa-se que a junção das duas atividades faz prevalecer a preocupação com 

o desenvolvimento da monografia. 

Mesmo o aluno partindo dessa proposta de estágio vinculado ao TCC, no momento 

que o aluno vai a campo para fazer a sua pesquisa, coletar seus dados, seja na 

monografia ou estudo de caso, ele vivencia a prática, então eu acho que de alguma 

forma traz aprendizado prático que é o esperado do estágio, então, se a monografia 

ou projeto de intervenção está sendo aplicado em uma empresa (PX2.27). 
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Para Andrade e Amboni (2003), um dos objetivos do estágio é atuar como 

instrumento de iniciação científica à pesquisa e ao ensino e esse talvez seja um ponto 

preservado na interseção entre estágio e o TCC, “pra quem que seguir na atividade acadêmica 

esse formato de estágio é bom, dependendo da monografia que você desenvolve, mas 

pensando no estágio como campo de trabalho, não prepara, deixa a desejar bastante” 

(AY9.11). 

Da mesma forma, a professora PY9 ressalta uma situação de Estágio em que o 

aluno vai fazer o seu TCC, sobre uma empresa que implantou um programa de qualidade de 

vida e que o aluno participou, “então ele tem que fundamentar teoricamente o que é qualidade 

de vida, mas ele vai se posicionar sobre aquele processo” (PY9.61). Em outra situação a 

professora cita,  

uma metodologia fundamentada em estudo de caso, o aluno vivencia essa prática, 

muito embora esteja mais numa perspectiva de observação, mas ele está aprendendo, 

então eu acho que cumpre o papel de fazer a conciliação entre teoria e prática, agora 

se ele vai para uma pesquisa bibliográfica, vai fazer uma pesquisa de campo, tipo 

“análise do perfil do consumidor de uma universidade X”, ele perde um pouco desta 

perspectiva, mas numa monografia no formato estudo de caso, dentro de uma 

organização, eu acho que isso concilia teoria e prática, é realmente aquele modelo 

em que as coisas estão lá nas gavetas e o aluno vai mobilizar esses conhecimento ... 

então na minha visão a monografia como estudo de caso ela consegue, não 

plenamente, mas de uma maneira satisfatória cumprir essa função do estágio 

(PX2.68). 

 

Percebe-se, portanto, que as Instituições de Ensino Superior ainda se sentem 

pouco à vontade para assumir uma posição mais incisiva sobre o Estágio Supervisionado em 

Administração, por receio, incompreensão ou falta de uma proposta mais efetiva; persistem 

no propósito de regulamentar o Estágio Supervisionado como obrigatório e vinculado ao 

TCC, ainda que de fato ele não ocorra como deveria. “Talvez sejam essas amarras que 

estejam erradas, talvez forçar o aluno a fazer TCC, forçar o aluno a fazer estágio, seja o 

problema” (PX2.57). 

É como se a condição de manter o Estágio Supervisionado Obrigatório na Matriz 

Curricular, assegurasse o devido fechamento do ciclo de aprendizagem e desenvolvimento de 

habilidades e competências, necessários à formação do administrador. “Até porque na 

percepção do aluno esse processo de estágio é muito mais visto como a construção do TCC, 

do que do próprio estágio, então nos faz refletir sobre o papel real e efetivo do Estágio 

(PX5.13). 

Não se pretende fazer julgamentos sobre a validade do Estágio Supervisionado e 

do Trabalho de Conclusão de Curso, até porque, consideramos atividades diferentes que 
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mobilizam habilidades e competências distintas. Entre as falas dos professores, destaque para 

uma passagem onde é feita uma sugestão de como melhor aproveitar a experiência do estágio, 

então o TCC ao invés de ser uma monografia poderia ser um relatório do conjunto 

de estágios que o aluno viveu, pois em nenhum momento é registrado e 

sistematizado isso, se o TCC pudesse ser um resumo/relatório do conjunto dessas 

experiências de estágios que ele vivenciou, o aluno faria o trabalho final que não 

necessariamente seria uma monografia ou uma pesquisa (PY7.59). 

 

Evidencia-se na fala da professora PY7, que não se pode deixar de refletir sobre o 

papel dessas experiências, o quanto significam para a aprendizagem do aluno e em que 

condições, com quais objetivos devem ser trabalhadas; esse sim deve ser o foco das 

discussões sobre o Estágio Supervisionado no curso de Administração. 

Antes de se pensar numa proposta mais adequada para o processo de Estágio 

Supervisionado no curso de Administração, torna-se necessário conhecer melhor o que facilita 

e ao mesmo tempo o que limita a aprendizagem dos alunos a partir dessa atividade. A seguir, 

são apresentadas algumas reflexões de alunos e professores.  

 

4.3 Facilitadores e limitantes da Aprendizagem no Estágio Supervisionado  

 

Considerando as possibilidades de aprendizagem que envolvem o ambiente do 

Estágio Supervisionado, buscou-se investigar os fatores que contribuem para facilitar a 

aprendizagem dos alunos envolvidos nestas atividades, e ao mesmo tempo levantar fatores 

limitantes ao desenvolvimento deste processo, na perspectiva de alunos e professores. 

Entre os fatores mencionados, a motivação dos alunos ao iniciar o curso, pode ser 

considerada um ponto favorável, “muitos alunos, cedo começam a se interessar, a fazer 

perguntas, de como é o processo de estágio” (PX5.47). Essas questões se referem, na maioria 

das vezes, ao processo de estágio voluntário, algo percebido pelos discentes como uma 

oportunidade de inserção profissional e “o aluno, de um modo geral, se mostra interessado em 

fazer o estágio” (AY9.32). Apesar de, na opinião deles, a inserção profissional por meio do 

estágio ainda não ser valorizada, “as empresas se interessam, porque é mão de obra barata” 

(AY8.33). Da mesma forma, foram ouvidos depoimentos de professores dizendo, 

porque as vezes as empresas não abrem para um aprendiz que as vezes ...ainda não 

tem experiência, não quer ter aquela despesa ou não quer ensinar, as vezes recebe 

como estagiário mas não para fazer o que realmente ia agregar conhecimento para 

aquela profissão que ele está estudando, e sim como um profissional mal pago, 

desviando a função do estagiário e isso me preocupa bastante (PY9.16). 
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Essa perspectiva pode estar associada, ao fato da pouca compreensão, sobre as 

atividades inerentes ao administrador, como afirma PY9, 

Na administração, acho que este é outro fator que dificulta, porque hoje em dia todo 

mundo se mete a ser administrador sem ser, é aquela discussão que a gente viu lá no 

Conselho Federal de Administração, então fica até difícil inserir o aluno numa 

empresa se você não pode minimamente cobrar essa exigência da empresa, nem 

mesmo o acompanhamento de um administrador, aí fica difícil o aluno aprender o 

que significa ser um administrador sendo acompanhado por outro profissional 

(PY9.23).  

 

Essa falta de clareza sobre as atividades que serão desempenhadas, pelo estagiário 

do curso de administração, parece estar associada à elasticidade da profissão, pois o processo 

de formação do administrador o habilita a atuar em vários níveis organizacionais e em 

distintas áreas administrativas, mas o problema, como destaca Bertero (2006), não está só no 

“leque” de opções disponível, mas na precariedade da formação massificada deste 

profissional, que segundo o autor,  

ao fim e ao cabo, a expansão dos cursos de graduação entre nós acabou por 

transformar o que deveria ser um curso destinado à formação de um grupo 

profissional novo, engajado em processo de transformação de organizações e, por 

meio delas, da própria realidade nacional, em um curso de “educação geral”. Um 

bacharelismo pejorativo em uma nova versão e com outra roupagem (BERTERO, 

2006, p.23). 

 

Essa realidade parece ser refletida e confirmada nas palavras de um professor, ao 

ressaltar a expansão dos cursos, 

o problema começa na forma como se abrem os cursos de administração no Brasil. 

Hoje, por exemplo, se vai na internet e pega o PPC de alguém, tipo FGV (Fundação 

Getúlio Vargas), muda algumas disciplinas e o resto é tudo igual e aí, isso vai se 

multiplicando, multiplicando, e acaba que até os órgãos fiscalizadores são muito 

tradicionais, e querem que os cursos tenham aquela mesma estrutura curricular, com 

TCC e Estágio Supervisionado (PX2.59). 

 

Com um grande número de graduandos, em busca de uma organização para 

realizar o Estágio e, ao mesmo tempo, definições pouco compreendidas sobre as atividades 

que este profissional irá desenvolver, gera-se outra limitação para este estagiário, que terá 

dificuldade em encontrar um campo de estágio. “Eu só tenho dois semestres aqui no curso de 

Administração. Então, uma coisa que me deixa sempre preocupada é a história da inserção do 

aluno numa empresa, às vezes eu me pergunto se existe mercado para tantos alunos se 

inserirem” (PY9.12). 

Outros professores complementam, “a rotatividade muito grande de estagiário 

pode ser um fator limitador para a empresa estar constantemente concedendo estágio” 

(AY8.34). 
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Vejo como dificuldade o acesso dos alunos nas organizações, tem aluno que não tem 

campo de estágio e procura a gente...professor arruma aí um estágio pra gente e tal... 

e acaba que a gente tem que inventar trabalho pra esse aluno ir para a empresa... a 

gente não tem tantas empresas assim para receber esses estagiários, a maioria das 

nossas empresas são micro e pequenas, então as grandes empresas são muito 

procuradas, então eles dizem...de novo outro aluno pra estagiar. Porque são poucos 

os casos mais interessantes para se estagiar, essas empresas mais procuradas, todos 

os anos tem mais de 20 alunos procurando estágio  ... se não for nessas empresas 

esses alunos vão fazer estágio onde?... no salão de cabeleireiro da tia, na mercearia 

do tio, e aí qual o resumo disso? Então eu vejo sim, como uma dificuldade, o campo 

de estágio (PX2.38). 

 

As limitações apresentadas são inúmeras, mesmo no caso do curso da Instituição 

Privada “X”, que considera ter uma estrutura adequada para acompanhar o estágio. “No 

momento atual, o curso da gente tem uma estrutura boa para o estágio, embora sacrifique a 

coordenação” (PX2.39). O professor se refere à estrutura de acompanhamento e orientação do 

TCC, que acontece concomitantemente com a prática do Estágio, realizado nas empresas ou a 

vivência, realizada por meio do simulado empresarial. 

Assim, associar o Estágio ao TCC, parece mesmo ser, a alternativa mais usual e 

viável para executar as duas atividades utilizando uma única estrutura. Mas essa situação 

também traz limitações para a aprendizagem, como mostra o discurso a seguir: 

Outro fator limitador para o modelo atual do estágio é o perfil do aluno, nosso aluno 

não tem perfil de pesquisador, e para realizar o estágio vinculado ao TCC isso é um 

problema, a gente achou que ia resolver o problema com o projeto de intervenção, 

mas quando esse aluno coloca no papel ele percebe que o projeto de intervenção dá 

mais trabalho que a monografia... o nosso aluno tem um perfil praticante, os nossos 

alunos geralmente já começam questionando determinadas disciplinas como 

sociologia, filosofia, psicologia etc. E o pior o que nossos alunos não querem isso, 

eles querem o diploma (PX2.49). 

 

 

Para o professor PX2, o aluno do curso de administração anseia atividades mais 

práticas, que estejam diretamente ligadas com o mundo do trabalho, mas por outro lado, não 

apresenta perfil de um aluno pesquisador, isso limita o desenvolvimento do TCC, 

independente de estar ou não vinculado ao Estágio, mas, quando o aluno é “forçado” a fazer 

as duas atividades paralelamente, se retira do estágio a possibilidade de levar o aluno a 

vivenciar melhor a aprendizagem desta experiência prática, que passa a ser explorada com 

fins específicos de subsidiar o TCC. 

Entre os fatores limitantes, apontados pelos professores, um dos problemas 

apresentados reside na dificuldade de orientar e acompanhar as atividades de estágio, devido 

em parte, ao excesso de aluno em relação ao quantitativo disponível de professores, 

ocasionando sobrecarga de trabalho, “nesse sentido de fazer sozinho, na universidade o 
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professor não tem tempo para acompanhar o estágio, é muito difícil por questões estruturais 

mesmo; são 30 professores para 1.000 alunos” (PY7.40). 

Mas eu também acho que poderiam ser criados mecanismos para se tornar mais 

atrativo para os professores, assumirem essas orientações, porque quem está no meio 

desse processo trabalhando essas disciplinas já tem uma carga de trinta alunos em 

média, então é uma coisa muito difícil (PX3.42). 

 

Recursos nós temos, agora sobrecarrega a coordenação pra dar conta daquilo, mas é 

uma estrutura organizada, grande, mas a questão não é recursos financeiros, mas que 

tem que correr pra dar conta do recado, aí sobrecarrega professores, o grupo corre 

mas dá conta...agora se tivesse mais recursos financeiros para contratar mais 

professores com quarenta horas só para isso, aí desafogaria mais o grupo de 

professores e a coisa fluiria melhor e mais redonda do que já foi (PX4.40). 

 

As pessoas não entendiam naquela primeira proposta (Estágio Supervisionado I) é 

que os professores são sobrecarregados, para a gente fazer uma reunião para explicar 

esse tipo de coisa é difícil, até que reunião, a gente tinha, mas uma reunião para 

explicar o currículo não dá, e se você entregar não lê, se você colocar na internet  

também não lê, e aí leva a uma não consciência do professor da importância disso, 

da aprendizagem do aluno, pra facilitar o nosso trabalho (PY7.43). 

 
É muito difícil para um professor na atual estrutura do curso de administração, ir a 

campo visitar os locais de estágio em que os alunos estão alocados, a universidade 

não dá condições para isso, a estrutura física e de recursos não existe para isso, 

sendo esse um fator limitante (PY8.25). 

 

Torna-se recorrente na fala dos professores, a falta de estrutura para acompanhar e 

orientar os estagiários, nos levando a refletir, até que ponto o Estágio Supervisionado 

Obrigatório se tornou um grande “elefante branco” no curso de Administração? Pois todos 

dizem valorizar, reconhecem sua importância, mas não sabem o que fazer com ele. 

Os alunos por sua vez, atribuem aos professores, parte da culpa pelo não 

desenvolvimento do Estágio, alegam que os professores se acomodam, não se interessando 

por atividades fora da sala de aula; “para o professor é um fator limitante, no sentido de 

aumentar muito sua carga de trabalho, muitos não querem sair da sua zona de conforto” 

(AY7.35). Alguns professores reconhecem como um problema mais amplo, cultural talvez; 

“outra coisa também é que além dessa questão estrutural de quantidade e consciência do 

professor, a gente precisa dar uma olhada para as metodologias das disciplinas” (PY7.45). 

Então a falta do estágio supervisionado passa a ser um problema de mentalidade, 

cultural que foi construído a muito tempo e os alunos já são preparados dessa forma, 

ninguém de fato prepara o aluno para o estágio ou para o TCC de fato, durante o 

curso (PY7.47). 

 

Independente da instituição, ser pública ou privada, pode se observar que as 

dificuldades apresentadas pelos docentes são sempre de ordem estrutural, de excesso de 

trabalho e pouca valorização das atividades de orientação. Por outro lado, recai sobre o 

professor, a responsabilidade por vivenciar experiências profissionais, ou seja, para os alunos, 
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o fato de um professor se dedicar exclusivamente à Instituição de ensino, sem antes ter 

vivenciado uma carreira como administrador profissional, restringe o trabalho docente, 

significando distanciamento na relação teoria-prática. “Acho que os professores do curso de 

administração deveriam ser obrigados a ter uma vivência de mercado antes de se tornarem 

docentes” (AY7.37) ou “por outro lado, a avaliação dos professores é um problema junto às 

instituições como a CAPES, que só avaliam seu desempenho acadêmico e não profissional” 

(AY7.36). 

Em algumas áreas específicas, outros fatores aparecem como limitante; é o caso 

da área financeira, onde alunos e professores encontram um campo de estágio ainda mais 

restrito,  

na verdade isso é uma dificuldade, primeiro ter alunos predispostos a ir para essa 

área de pesquisa (financeira), já não são muitos e quando a gente começa a orientar 

o TCC deles esbarra em outro problema, as empresas geralmente não tem o 

conhecimento  do que ela faz, aí não quer  transparecer e diz que não dá certo, fala 

que são dados sigilosos para passar para os alunos, mas muitas vezes, nem ela 

mesma tem, isso eu sei porque além de professor e orientador eu faço consultoria em 

empresas e as empresas até quando aparentam ser organizadas, internamente são um 

caos. E aí quando a gente tem uma empresa que realmente tem organização, muitas 

vezes não quer passar para o aluno, porque entende a área financeira como 

realmente a caixa preta do avião, então o aluno esbarra muito nessas barreiras, e aí a 

saída é realizar um trabalho relativamente superficial ou essencialmente 

bibliográfico e aí perde a vivência dele nessa organização (PX4.31). 

 

Torna-se visível nos discursos, em todos os níveis e instituições, o quanto o 

Estágio pode contribuir para a aprendizagem dos alunos. As limitações também são 

reconhecidas como barreiras que dificultam a sua operacionalização. A importância do 

estágio, neste contexto, pode ser potencializada se planejada a partir das experiências de 

trabalho vivenciadas pelos alunos, inclusive as de forma voluntária, considerando que este 

aluno, ao ser inserido no mercado de trabalho, como estagiário ou funcionário de uma 

organização, deve ser visto e tratado como adulto, o que enseja uma proposta educacional que 

permita ao aluno se tornar consciente de sua experiência e ao mesmo tempo avaliá-la 

(MASSETTO, 2003; LINDEMAN, 1926). Isso revela a necessidade de refletir sobre o a 

contribuição do estágio no local de trabalho. 

 

4.3.1 Estágio no local de trabalho – é possível operacionalizar? 

 

Uma situação comum no Curso de Administração é encontrar alunos que no 

momento do Estágio Supervisionado Obrigatório apresentam dificuldades de realizar o 

estágio devido ao seu vínculo de trabalho em outra organização. Quando isto acontece, 
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geralmente procura-se conciliar as atividades do estágio no próprio ambiente de trabalho, 

condição essa, que às vezes pode ser incômoda para o aluno, para a organização cedente do 

estágio ou para a instituição de ensino que precisa encontrar mecanismos legais para 

formalizar tal procedimento, o qual nem sempre está previsto no PPC. 

O resultado desse “estágio” no ambiente de trabalho, considerando o 

desenvolvimento do TCC, geralmente é positivo, devido ao envolvimento do aluno na 

organização; mas há casos negativos, como “aquele aluno que está fazendo o TCC no seu 

trabalho e muitas vezes, faz só para cumprir a obrigação do curso” (PX5.34). Neste caso, 

deve-se levar em conta que provavelmente esse aluno não tenha realmente mobilizado as 

habilidades necessárias para a construção do TCC, o que não necessariamente está vinculado 

à experiência de trabalho vivenciada na organização. 

Mas de um modo geral, os discursos são favoráveis ao desenvolvimento das 

atividades de estágio no ambiente de trabalho, como se pode observar no depoimento da 

aluna: “Como eu não tinha muito tempo, já estava trabalhando, então eu realizei o estágio no 

meu local de trabalho, foi bem bacana ver essa realidade de uma forma diferente” (AY6.20). 

Outro professor complementa: “Até porque, esse aluno vai ter o professor de TCC, o 

professor de estágio, o orientador, todos esses olhares, que muitas vezes vão levá-lo a ter um 

olhar que ele não tinha antes (PX6.30). 

De forma específica, os professores falam de diversas experiências com alunos 

que realizaram o estágio no local de trabalho, 

O aluno que faz o TCC na organização que trabalha facilita, porque ele já aprendeu 

sobre a cultura, os relacionamentos, tem acesso às informações, tem uma vivencia 

empresarial diferente daquele que nunca foi, e entra lá só porque tem que fazer o 

trabalho final do curso e as vezes eu fico olhando para essa realidade e acho esse 

problema quase insolúvel (PY9.14). 

 

Outra situação que eu vivenciei no curso de administração, é quando eu tive a 

oportunidade de orientar profissionais que já eram da área financeira, seja como 

gerente, diretor, dono da empresa, empreendedor. Aí se tinha total acesso as 

informações da empresa e me procuravam com a intenção de fazer esse trabalho e 

acabavam usando esse momento do TCC, como um trabalho de consultoria para a 

empresa dele ou que ele trabalhava... aí sim tinha o dia a dia e eu entrava com o 

suporte teórico para dar o olhar conceitual daquela situação (PX4.32). 

 

Eu tive uma aluna que tinha uma microempresa que faz fardamentos e possuía três 

funcionários, ela perguntou se daria certo fazer o trabalho dentro da empresa dela 

(Estágio I), eu disse tente... ela fez um trabalho na microempresa, ficou excelente, 

ela conseguiu identificar todos os pontos, até um item que falava lá “capital 

intelectual (PY8.7). 

 

Nos discursos dos professores, é possível perceber como o processo de 

aprendizagem se efetiva quando o aluno parte de uma experiência significativa, a qual é 
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vivenciada no seu próprio ambiente de trabalho, podendo contribuir com seus interesses e 

necessidades de aprendizagem; “Muitas vezes, a pessoa executa um determinado serviço de 

forma automática, então ele passa a ter outro olhar sobre o que ele já fazia antes, neste sentido 

ele passa a ter a oportunidade de questionar e entender o que faz” (PX4.29). 

Essas afirmações sobre a possibilidade de realizar o estágio no ambiente de 

trabalho, estão em sintonia com algumas hipóteses do modelo andragógico de Knowles 

(2009), como a prontidão para aprender, a orientação para a aprendizagem e a motivação, 

devendo, portanto, receber um tratamento mais privilegiado no curso de Administração. 

 

4.4 A experiência do Estágio Voluntário – um ambiente rico em aprendizagem 

 

Esta é uma categoria de análise que emergiu dos dados, uma vez que os objetivos 

da pesquisa não incluíam analisar o Estágio voluntário e o foco era apenas o Estágio 

Supervisionado Obrigatório. Mas, questões relacionadas a esse tipo de estágio, foram 

recorrentes em várias falas durante as entrevistas e sessões de focus group, mostrando 

insistentemente o seu papel dentro do curso de administração e principalmente a necessidade 

de repensar seu impacto na aprendizagem e formação profissional. “Se temos problemas 

estruturais, problemas de créditos, vamos aproveitar esse estágio remunerado, vamos dar 

credito para um tutor, dar carga horária para o professor orientar, etc” (PY7.65). 

Como já discutido anteriormente, o Estágio Curricular Supervisionado foi, 

durante muito tempo, uma condição necessária à formação do administrador, permanecendo 

inalterada, entre 1966, momento da implantação do primeiro currículo mínimo, até 2004, 

quando foram publicadas as Diretrizes Curriculares para o Curso de Administrador, tornando 

o Estágio uma atividade opcional. Durante o período de obrigatoriedade do Estágio, muitos 

cursos, na tentativa de melhor operacionalizar suas atividades, vincularam o Estágio ao TCC, 

tornando estas atividades concomitantes. O aluno, por sua vez, era inserido nesse processo 

automaticamente, não reconhecendo os limites entre uma atividade e outra, nem as 

habilidades que deveriam ser desenvolvidas. 

Em 2008, a lei de estágio reforça a necessidade de se repensar o papel do estágio, 

para aprendizagem dos alunos, definindo em seu primeiro artigo que: 

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (BRASIL, 

2008). 
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 A nova lei esclarece que o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, 

integrando o itinerário formativo do aluno; o objetivo é o desenvolvimento do educando para 

a vida cidadã e para o trabalho; para isso espera-se o desenvolvimento de competências 

próprias da atividade profissional, a partir de uma contextualização curricular. Entretanto, o 

estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, ficando a critério do curso a decisão, que 

deve ser pautada nas diretrizes curriculares (BRASIL, 2008). 

No curso de Administração têm-se, portanto, as duas possibilidades de Estágio 

Supervisionado, sendo um obrigatório e outro não obrigatório ou voluntário. Os cursos 

tendem a direcionar esforços no sentido de sistematizar o Estágio Supervisionado Obrigatório, 

colocando-o em papel de destaque no final do curso, o objetivo geralmente é a construção do 

TCC, definido na maioria das vezes na modalidade monografia. 

Desta forma, acredita-se que a relação teoria-prática, importante para a construção 

do seu Trabalho Final de Curso, seja desenvolvida com a inclusão desse aluno no estágio, no 

qual passará um período pré-determinado numa organização, devidamente acompanhado por 

um supervisor e sob a orientação de um professor que o ajudará na construção do seu TCC. 

No entanto, pouco se faz no sentido de acompanhar o desenvolvimento das habilidades desse 

aluno, “porque competência não é só técnica, é comportamental também, e isso é muito 

importante e a gente não vê em hora nenhuma; o aluno relata o trabalho monográfico dele, 

mas tá dizendo bem pouco da pessoa que ele se tornou (PY9.56). 

O fato é que os Estágios voluntários estão acontecendo independente da 

preocupação dos cursos em acompanhá-los; esse tipo de estágio geralmente é mais valorizado 

pelos alunos e bastante requisitado pelas empresas. “Então, esse é o grande estágio que 

achamos substituir o Estágio Supervisionado na empresa, neste caso o coordenador é o 

responsável pela orientação acadêmica do estágio, e a figura do supervisor de estágio é 

alguém lá na empresa” (CY.1). Para o coordenador, se o aluno realiza o estágio voluntário 

que é remunerado, esse estágio substituiria a estágio obrigatório. “Os alunos fazem o estágio 

como atividade não remunerada, porque é disciplina obrigatória e depende de nota, agora esse 

estágio remunerado o interesse é desde o primeiro período” (CY.32). 

O discurso do coordenador reflete a percepção de um aluno que está vivenciando 

a experiência do estágio voluntário em uma organização pública: “Olha no meu caso, eu estou 

estagiando há dois anos numa instituição pública e fico de boca aberta com as coisas 

absurdas; muita gente lá é bem antiga na instituição, gente que não renova o conhecimento, 

utiliza métodos arcaicos” (AY6.17). O aluno demonstra a necessidade de se intervir na 
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situação organizacional; acredita que a organização precisa de atualização dos seus 

procedimentos, como aluno do curso de administração, se surpreende com a situação que 

vivencia no estágio voluntário. 

Nas duas instituições pesquisadas, foi observado que o estágio voluntário já está 

sendo incluído na matriz curricular como disciplina ou atividade complementar. “Eu acho 

esse estágio (voluntário) para administração muito importante, que também entra na nossa 

matriz curricular como disciplina optativa; o aluno fazendo um ano, tem direito a sessenta 

horas” (CY.13). 

A materialização formal deste estágio voluntário, ainda deixa a desejar, 

considerando suas potencialidades; “no estágio voluntário o aluno precisa entregar a 

coordenação o relatório anual de estágio para computar a carga horária como disciplina 

complementar, existe um modelo padrão no curso” (CY.26). “Outra coisa, o aluno para fazer 

o estágio remunerado, precisa da assinatura de um professor (Termo de Compromisso de 

Estágio), mas é uma assinatura pró-forme, porque esse professor não acompanha esses 

alunos” (PY7.50). 

Desta forma, mesmo estando na matriz curricular, o estágio voluntário ainda não 

tem sido devidamente explorado, enquanto ambiente de aprendizagem; “o que acontece, 

durante o curso há uma perda, praticamente se joga fora a experiência vivencial do estágio 

remunerado” (PY7.53). A professora se mostra indignada com o descaso com que o estágio 

voluntário é tratado no curso, mas aponta um caminho a ser percorrido, no sentido de ampliar 

as possibilidades de integrar a aprendizagem vivenciada por este aluno. 

Se a gente conseguisse aproveitar o interesse do aluno pelo estágio remunerado e em 

algum momento transformar isso num estágio supervisionado, em algum momento 

dizer - olha se vocês pegarem esses estágios que vocês estão ganhando dinheiro, e 

em algum momento definirem uma área que vocês têm interesse, escolherem um 

professor orientador, aí sim vocês apresentariam um trabalho, mas isso deveria ser 

no meio do curso (PY7.48). 

 

A importância do Estágio voluntário, no curso de administração, faz com que 

voltemos nosso olhar também para essa atividade, nos levando a refletir sobre como podemos 

planejar procedimentos e metodologias de acompanhamento, a partir dos pressupostos da 

Aprendizagem em Ação. 
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4.5 Reflexões finais: implicações do Estágio Supervisionado para a prática profissional 

 

A partir dos resultados analisados, pode-se observar como os interlocutores de 

diferentes instituições, independente de ser aluno ou professor, complementam suas falas 

dando uma certa homogeneidade aos discursos. 

Ao responder o primeiro objetivo do trabalho, descrevemos o processo de Estágio 

Supervisionado na Instituição privada “X” e na Instituição pública “Y”, utilizando as 

informações coletadas por meio de documentos institucionais, entrevistas com os 

coordenadores e as sessões de focus groups, realizados com alunos e professores; os dados 

nos revelaram mais semelhanças do que diferenças, na forma de lidar com o Estágio 

Supervisionado. 

Em ambos os casos, a existência de componentes curriculares denominados 

Estágio Supervisionado I e II, apresentaram distorções e limitações, no que se refere aos 

objetivos do Estágio, segundo as Diretrizes Curriculares de 2004. Na prática, pode se observar 

que a estrutura do Estágio Supervisionado, ocupa-se prioritariamente, em preparar o aluno 

para elaborar o TCC. 

Na instituição privada “Y”, a matriz curricular apresenta também disciplinas 

denominadas TCC I e II, entretanto, nas disciplinas denominadas “Estágio Supervisionado”, 

não se verificou uma estrutura que priorize a aprendizagem do aluno nas organizações, nem 

tão pouco um acompanhamento voltado para verificar a aquisição de habilidades e 

competências, prevalecendo o formato tradicional, em que o aluno vai para uma empresa, sob 

a supervisão de um funcionário e é orientado por um professor, que acompanha o 

desenvolvimento do seu TCC, predominantemente a monografia. O curso da instituição 

privada “Y” apresenta ainda, outra modalidade de TCC, denominada Relatório Técnico; neste 

caso, o aluno não realiza o Estágio Supervisionado, sendo o TCC elaborado com base na 

disciplina Vivência, a qual é constituída por um simulador de serviços. 

Interessante ressaltar, que nesta instituição privada, foi perceptível a preocupação 

dos docentes e da coordenação em discutir os procedimentos de Estágio e TCC; observou-se a 

partir dos discursos, o engajamento do grupo, no sentido de encontrar mecanismos que 

favoreçam a aprendizagem do aluno, entretanto, o receio de fazer algo diferente, que possa ser 

considerado pelos órgãos fiscalizadores como inviável, faz com que o curso adote mudanças 

de forma incremental, alterando lentamente a sua estrutura curricular. 

Na Instituição Pública “X”, a situação encontrada também foi de distorção, com 

relação aos componentes curriculares denominados “Estágio Supervisionado I, II e III”; a 
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situação torna-se ainda mais crítica, considerando que em nenhum momento o aluno realiza o 

“Estágio Supervisionado”, na verdade, em uma das disciplinas, o aluno faz um trabalho de 

Diagnóstico Organizacional, nos outros momentos, o aluno é exclusivamente orientado para o 

desenvolvimento do seu TCC, prevalecendo também nesta instituição, a modalidade 

monografia. 

Os professores e o coordenador se mostraram conscientes desta situação, e 

inquietos com relação aos resultados, reconhecem a importância da realização do estágio, mas 

não vêem como operacionalizá-lo na atual estrutura do curso; creditam a possibilidade de 

atender aos objetivos propostos para o estágio por meio do estágio voluntário. Observou-se 

também na instituição pública, uma preocupação em cumprir as normas do Conselho Federal 

de Educação, o que causa receio, em retirar o suposto “Estágio Supervisionado” da matriz 

curricular, ou denominá-lo do que realmente se trata: Trabalho de Conclusão de Curso. 

Pode se perceber, de um modo geral, que os cursos ainda não se mostram à 

vontade para fazer prevalecer as prerrogativas trazidas pelas Diretrizes Curriculares de 2004, 

que ampliam consideravelmente as possibilidades de estruturar os cursos de forma inovadora 

e criativa. As “grades curriculares”, caracterizadas pela rigidez da sua configuração formal, 

ainda se fazem presentes nestes cursos, pelo menos no que se refere ao desenvolvimento do 

Estágio Supervisionado, guardando semelhanças com o modelo de linha de produção, como 

mostra a Figura 7. 

 

Figura 7 – A linha de produção do administrador 

 

 

Fonte: Nicolini (2003) 

 

Por outro lado, essa forma de atuação, ilustrada na Figura 7, presa à concepção de 

currículos mínimos, demonstra etapas do processo de “produção” de administradores, 

cabendo ao Estágio Supervisionado a nobre missão de associar teoria e prática no final do 
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processo. Por outro lado, mesmo com essa concepção, as avaliações dos órgãos fiscalizadores 

consideram este formato satisfatório, o que explica, em parte, o receio dos professores e 

coordenadores, que se sentem presos num campo de força, impulsionados pela necessidade de 

repensar a formação do administrador, no sentido de diversificar a sua preparação para o 

mercado, que exige, a cada dia, mais adaptabilidade destes profissionais; mas pressionados 

por forças inibidoras, que levam ao continuísmo de uma estrutura curricular tradicional, a 

qual, contraditoriamente continua sendo muito bem avaliada pelas instâncias responsáveis 

pela avaliação do ensino superior do Ministério da Educação. 

Ao compreender as estruturas de Estágio Supervisionado nas duas Instituições, 

buscamos responder o segundo objetivo do estudo; os dados revelaram as percepções sobre 

aprendizagem dos discentes durante a experiência do Estágio Supervisionado. Os múltiplos 

olhares obtidos, principalmente por meio das sessões de focus group, confirmaram as 

informações levantadas sobre o processo de estágio nas pesquisas publicadas anteriormente. 

Constatou-se que, embora valorizado por alunos e professores, o desenvolvimento 

do Estágio Supervisionado, considerando o contato do aluno com uma organização, limita-se 

a coletar dados para realizar seu Trabalho de Conclusão de Curso, sendo na melhor das 

hipóteses, elaborado um trabalho monográfico com características de um estudo de caso. 

Nesta perspectiva, têm-se, pelo menos, a oportunidade de proporcionar ao estagiário o 

conhecimento de diretrizes, filosofia, organização e funcionamento de uma determinada 

empresa. A associação entre Estágio e TCC, presente nos cursos, não é uma situação que 

impeça a aprendizagem do aluno, entretanto, foi recorrente nos discursos, que quando isso 

ocorre, o papel do TCC se sobrepõe ao estágio e a preocupação do professor-orientador, 

volta-se para o acompanhamento das etapas de elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

O aluno por sua vez, perde a oportunidade de explorar o estágio como um 

ambiente de aprendizagem, limitando o desenvolvimento de suas habilidades e competências, 

no que se refere à necessidade de analisar situações e propor mudanças no ambiente 

organizacional. O professor, também se vê pressionado a cobrar desse aluno os resultados 

teóricos do seu TCC, muitas vezes, deixando de lado outro importante papel do estágio, ou 

seja, complementar o processo ensino-aprendizagem por meio da conscientização das 

deficiências individuais, incentivando este aluno a buscar aprimoramento pessoal e 

profissional. 

Os resultados sobre a aprendizagem no estágio apontam para a necessidade de 

conhecer as diferentes experiências, estilos de aprendizagem e perspectivas profissionais dos 
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graduandos de administração. É preciso levar em consideração, para quem se está preparando 

estas atividades, como ressalta Rogers (2011), ao se planejar um evento de aprendizagem, é 

imprescindível que antes se tenha clareza sobre quais os verdadeiros objetivos da 

aprendizagem a ser alcançada.  

Essa concepção parece fundamental para um curso que se propõe a formar 

bacharéis com características de empreendedor, competência para adotar estratégias 

inovadoras, habilidades para se adequar às peculiaridades regionais, nacionais e internacionais 

das organizações, ao mesmo tempo consciente da necessidade de atualização e 

autodesenvolvimento profissional constante. 

Na fase seguinte da pesquisa, buscou-se identificar os fatores facilitadores e 

limitantes da aprendizagem no Estágio Supervisionado, investigando-se perspectivas 

diferentes e atendendo desta forma, o terceiro objetivo proposto no trabalho. Entre os fatores 

facilitadores, foi citada a motivação do aluno em vivenciar atividades práticas, o que em tese, 

possibilitaria estreitar a relação teoria-prática, da mesma forma o estágio serviria para atenuar 

o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional. Por outro lado, inúmeros 

fatores limitantes foram apresentados como elementos cruciais para a aprendizagem no 

estágio. O Quadro 13 sintetiza os principais desafios encontrados para a prática do Estágio 

Supervisionado e os fatores limitantes para a aprendizagem do aluno, relacionados a cada um 

dos desafios.  

 

Quadro 13: Desafios e limites do Estágio Supervisionado  
DESAFIOS LIMITES 

Inserção do aluno em 

uma organização 

Reduzido número de empresas aptas a receber estagiários; turmas numerosas; 

Acompanhamento do 

Estágio 

Poucos professores e sobrecarga de atividades; falta estrutura das IES para 

fazer esse acompanhamento (transporte); problemas culturais; 

Conciliar teoria e 

prática 

Dificuldades em exigir a supervisão de um administrador na empresa; 

professores com pouca experiência profissional; metodologias que não 

contribuem com a aprendizagem Ativa; 

Mobilizar habilidades 

e competências  

As empresas consideram o estagiário como mão de obra barata; desvio de 

função na empresa; a aprendizagem no Estágio é direcionada para a realização 

do TCC; 

Refletir na Ação 
Incompreensões sobre o campo de trabalho do administrador; massificação da 

formação do administrador; perfil do aluno; Perfil do professor; 

Fonte: Pesquisa realizada em (2012) 

 

Os desafios apontados no Quadro 13 podem ser considerados como situações 

desejadas, mas que esbarram em fatores limitantes, de acordo com a realidade das 

instituições. Interessante notar, que os fatores abordados nas duas instituições foram 

semelhantes, independente de pertencerem ao âmbito público ou privado. O fato é que 
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questões relacionadas à sobrecarga de trabalho dos professores, falta de estrutura (transporte) 

para acompanhar o estágio, número elevado de alunos por turmas e principalmente a 

massificação da formação do administrador, foram apontados de forma mais específica. Ficou 

evidente na pesquisa, a necessidade de repensar formas de estruturar o Estágio 

Supervisionado; é preciso ser condizente com a situação encontrada nas instituições de 

ensino. 

A prática do estágio voluntário, apesar de não fazer parte dos objetivos da 

pesquisa, foi uma categoria de análise que emergiu dos dados, principalmente na instituição 

pública, onde alunos, professores e o coordenador foram enfáticos, ao afirmarem o quanto as 

experiências vividas, nestas atividades, são desperdiçadas, passando muitas vezes, como 

“invisíveis” do ponto de vista da aprendizagem, aos olhos das instituições de ensino superior, 

que se limitam a cumprir os preceitos legais. Neste sentido, os discursos revelaram o quanto o 

estágio voluntário pode contribuir para a aprendizagem dos alunos e sua prática profissional, 

desde que planejado de forma adequada e incluído no currículo como uma opção para o aluno 

que vivencia esta experiência.  

 

4.6 O “olhar” do estágio à luz da Aprendizagem em Ação 

 

Alguns elementos, presentes nas atividades de Estágio, são percebidos como 

fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de Aprendizagem em Ação, descritos por 

Rogers (2011, p.189), “obter dados, planejar, administrar a resistência, adaptar e levar todo o 

processo até seu ponto final”. Mesmo considerando o formato do estágio vinculado ao TCC, 

nos dois cursos analisados, pode-se observar que as etapas apresentadas por Rogers (2011) 

estão presentes no desenvolvimento do TCC. Entretanto, não se percebe como prioridade, 

nestes trabalhos, a fase de implementação, ou seja, “levar todo o processo até o ponto final”, 

essa etapa é substituída pelas sugestões e recomendações ao final do trabalho, algo muitas 

vezes vago, do ponto de vista da implementação, considerada como uma etapa fundamental 

para a Aprendizagem em Ação (REVANS, 1998; ROGERS, 2011). 

A essência da Aprendizagem em Ação é baseada na experiência de aprendizagem 

dos indivíduos e defende que o indivíduo aprendiz é capaz de fazer suas próprias escolhas e 

que, ao mesmo tempo, seja confrontado com problemas reais. Ao considerar a escola 

Experiencial da Aprendizagem em Ação, a ideia central pode ser sintetizada pela equação 

(L=P+Q), ou seja, a aprendizagem deve considerar tanto o conhecimento programado (P) 

como um comportamento questionador (Q). Nesta perspectiva, o Estágio Supervisionado seria 
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um ambiente de aprendizagem, onde “P” e “Q” estariam presentes (REVANS, 1998, 

MCGILL; BROCKBANK, 2004; MARQUARDT, 2005; ROGERS, 2011). 

Pesquisas sobre a formação do administrador são recorrentes na literatura, e tem 

ocupado, com bastante frequência, as discussões na academia. Em artigo publicado 

recentemente, Silva et al (2012) apresentaram as bases de um Sistema de Aprendizagem em 

Ação, composto por cinco dimensões: ambiente de aprendizagem do ensino em 

Administração; estilos de aprendizagem dos alunos e professores; experiências docentes e 

discentes; reflexão em ação e Estratégias de Ensino em Ação. 

É possível compreender, a partir dessa proposta, como o ambiente de 

aprendizagem do ensino em administração pode favorecer o uso de diferentes estratégias de 

ensino e proporcionar ao aluno um aprendizado por meio de situações de trabalho da vida real 

e da troca de experiências entre professor e aluno. O sistema está esquematizado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Dimensões do Sistema de Aprendizagem em Ação 

 

      Fonte: Silva; Lima; Sonaglio; Godoi (2012). 

 

Ao analisar as dimensões apresentadas na Figura 8, pode-se perceber que o papel 

do Estágio Supervisionado, sob a perspectiva do Sistema de Aprendizagem em Ação, se 

associa a mais de um elemento do sistema, embora não fosse a intenção abordar todos estes 

aspectos e tão somente a dimensão ambiente de aprendizagem, mas outras constatações  

foram surgindo. O estágio supervisionado é considerado como parte de um ambiente físico de 
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aprendizagem, o qual pode ocorrer em outra organização ou ser realizado na própria 

Instituição de Ensino Superior, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens 

práticas correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências da Administração 

(BRASIL, 2005). Neste contexto, as atividades contemplam contatos reais ou virtuais com 

organizações, sendo as estratégias de ensino determinantes para transformar a experiência 

em uma ação educativa. As atividades de estágio devem ser supervisionadas e/ou orientadas 

por profissionais com experiência em gestão, conduzindo os alunos a uma percepção mais 

ampla dos problemas organizacionais, levando-os a um processo de reflexão na ação durante 

as atividades do estágio. Por outro lado, considerar os estilos de aprendizagem dos alunos, 

bem como suas vivências anteriores, auxilia na programação e orientação das atividades de 

estágio que devem priorizar a mobilização de competências indispensáveis para o exercício 

profissional do administrador. 

O discurso de uma das professoras entrevistadas demonstra estreitamento com a 

proposta apresentada por Silva et al (2012): “então a aprendizagem em ação também pede um 

ensino-aprendizagem em ação ou uma metodologia em ação, e a gente tem vários autores que 

falam sobre isso; esses modelos poderiam ser utilizados pelos professores em quase todo o 

curso, e a aprendizagem seria real”. A professora ainda complementa, utilizando o estágio 

como exemplo, “o estágio esta começando no terceiro e quarto período, teríamos um tempo 

suficiente para flexibilizar esse estágio e realmente realizar uma aprendizagem em ação” 

(PY7.52 e 64). 

Assim, ao tentar sistematizar o Estágio Supervisionado, sob o olhar da 

Aprendizagem em Ação, são elucidadas algumas constatações pertinentes, que revelam o 

quanto a liberdade conferida pelas Diretrizes Nacionais Curriculares para os Cursos de 

Administração, ainda não é amplamente compreendida ou adotada pelas IES. Essa situação 

torna-se, particularmente, perceptível na forma como o Estágio Supervisionado comumente é 

tratado nos cursos de administração, com formato meramente burocrático e mecanicista, já 

demonstrado por Nicolini (2003). Os processos se iniciam com o cumprimento de alguns pré-

requisitos e finaliza com a elaboração e defesa do TCC, como mostra a Figura 9.  
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Figura 9: Checklist para o Estágio Supervisionado 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 

Observa-se, portanto, que a “fábrica” continua produzindo administradores em 

escalas cada vez maiores e que o sistema tem se tornado mais eficiente, no sentido 

quantitativo da palavra. No entanto, suas ações não tem sido eficazes do ponto de vista da 

produção que atenda a real necessidade, ou seja, formar administradores com visão sistêmica 

e com capacidade de refletirem em ação sobre os problemas organizacionais e sociais 

(ARAÚJO et al, 2012). 

É por meio destas perspectivas, que recomenda-se uma reflexão sobre  as 

possibilidades de estruturar o Estágio Supervisionado a partir dos pressupostos da 

Aprendizagem em Ação, que permita ao aluno, de forma autônoma, legítima e inovadora, 

aproveitar suas experiências como ato educativo e de formação durante a disciplina de 

estágio, mas também e ao mesmo tempo, contribuir com as organizações concedentes do 

estágio com uma proposta que apresente possibilidade real de implementar  ações e soluções 

compatíveis com seus problemas. 

Assim, os pressupostos da Action Learning são utilizados como referência, por 

acreditar que as bases da aprendizagem em ação têm aderência ao papel do estágio na 

formação do administrador, estreitando a relação teoria-prática. O Estágio Supervisionado é 

considerado na perspectiva de uma das dimensões que compõem as bases de um sistema de 

Aprendizagem em Ação (SILVA et al, 2011). 

O papel da organização concedente do estágio, tradicionalmente, limita-se a 

permitir o acesso e exercer a supervisão do estagiário. Nesta proposta, o seu papel seria 

ampliado, passando a interagir de forma mais expressiva com o conhecimento produzido na 
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academia, enquanto seus membros entram em contato com a Aprendizagem em Ação, a qual 

poderá ser utilizada em outras situações para solucionar diversos problemas organizacionais, 

por meio do compartilhamento de experiências. 

Espera-se contribuir com a estruturação do Estágio Supervisionado, considerando 

as limitações encontradas nas propostas tradicionalmente utilizadas, as quais nem sempre 

asseguram ao aluno uma experiência satisfatória. Por outro lado, profissionais que 

acompanham essa atividade por vezes, necessitam de mecanismos diversificados para 

assegurar o seu desenvolvimento adequado e não apenas a avaliação do produto final, 

geralmente o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Entretanto, esta proposta não é estática 

ou definitiva, devendo ser refletida e ajustada em função do contexto, dos atores envolvidos e 

dos objetivos de cada curso/instituição. 

O Quadro 14, mostra a relação entre as etapas do Estágio Supervisionado nas 

instituições pesquisadas e os seis elementos constitutivos da Aprendizagem em Ação, na 

proposta de Marquardt (2004). 

 

Quadro 14 – Relação entre as etapas da Aprendizagem em Ação e o Estágio Supervisionado  
Aprendizagem em 

Ação 

MARQUARDT 

(2004) 

Estágio Supervisionado na Instituição Privada 

“X” 

 

Estágio Supervisionado na 

Instituição Pública “Y”  

Por meio da inserção 

na empresa 

 

Por meio do simulado 

Empresarial 

Problema – projeto, 

dificuldade, questão, 

oportunidade, tarefa. 

O trabalho parte de um 

problema definido pelo 

aluno. 

O trabalho parte de uma 

vivência empresarial no 

ambiente virtual. 

O trabalho parte de um 

problema definido pelo aluno. 

Treinador – indica a 

metodologia levando 

o grupo a refletir. 

No Estágio I, um 

professor orienta o  

Projeto de TCC; 

No estágio II, o aluno 

recebe orientações 

metodológicas de um 

professor e é orientado 

por outro professor. 

Um professor 

acompanha as interações 

dos alunos durante os 

encontros. 

No Estágio I, um professor 

orienta o Diagnóstico 

Organizacional; 

No estágio II, o aluno recebe 

orientações metodológicas de 

um professor para fazer um 

projeto de monografia; 

No estágio III o aluno é 

orientado por um professor. 

Aprendizado – é 

valorizado tanto como 

a solução do 

problema. 

Predomina a 

aprendizagem 

relacionada a 

elaboração do TCC 

A aprendizagem está 

relacionada ao processo 

de tomada de decisão, 

bem como nas interações 

realizadas pelo grupo. 

Predomina a aprendizagem 

relacionada à elaboração do 

TCC 

Ação – o grupo deve 

ser capaz de tomar 

providências em 

relação ao problema, a 

implantação é uma 

fase essencial. 

O trabalho final resulta 

em uma monografia 

onde ações podem ser 

recomendadas, não há 

compromisso com a 

implantação. 

O Resultado final é um 

Relatório Técnico, onde 

é apresentado o 

desempenho do grupo 

em relação às 

expectativas de mercado. 

As decisões vão sendo 

tomadas durante os 

encontros e as ações 

acontecem 

O Estágio I resulta em um 

Diagnóstico Organizacional. 

No Estágio III, o trabalho final 

resulta em uma monografia 

onde ações podem ser 

recomendadas, não há 

compromisso com a 

implantação. 
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simultaneamente. 

Perguntas – processo 

de questionamento 

investigativo e do 

ouvir reflexivo. 

A coleta de dados 

geralmente ocorre, 

utilizando instrumentos 

como entrevistas, 

questionários e pela 

observação. 

O aluno no ambiente 

virtual vai sendo 

conduzido a tomar 

decisões e justificá-las, 

refletindo sobre suas 

consequências. 

A coleta de dados geralmente 

ocorre, utilizando instrumentos 

como entrevistas, questionários 

e pela observação. 

Grupo – ou equipe 

ideal entre quatro e 

oito pessoas. 

No estágio I: aluno – 

um professor da 

disciplina estágio - um 

professor da disciplina 

TCC – supervisor de 

estágio. No estágio II: 

aluno – professor da 

disciplina  um professor 

de TCC – supervisor de 

estágio orientador – 

orientador. 

As atividades do 

simulado empresarial são 

realizadas por grupos de 

alunos (diretores) 

responsáveis por 

diferentes setores da 

organização e um 

professor acompanhas as 

interações. 

No estágio I: aluno – um 

professor da disciplina para 

toda turma de 40 alunos; no 

estágio II: aluno – professor da 

disciplina  para a turma de 40 

alunos; no estágio III: aluno – 

orientador 

Fonte: Elaborado pela autora (2012) 

 

A partir do Quadro 14, observa-se que alguns dos pressupostos da Aprendizagem 

em Ação, considerando a proposta de Marquardt (2004), já se encontram presentes nas 

estruturas de estágio, principalmente, quando se realiza ao final um relatório de estágio ou um 

trabalho como um estudo de caso. 

Quanto ao problema, por se tratar de um curso pertencente à área das Ciências 

Sociais Aplicadas, é comum haver um maior direcionamento por parte dos cursos, para a 

realização de trabalhos com características de estudo de caso vinculados ao estágio; com 

menos frequência, se encontram estudos meramente bibliográficos. Neste sentido, o aluno 

busca dentro da organização, uma área para desenvolver seu estudo e define um problema de 

pesquisa a ser resolvido, ainda que, apenas teoricamente. 

O grupo é considerado como a unidade central da Aprendizagem em Ação, no 

Estágio Supervisionado é composto inicialmente por três pessoas, pelo menos “em tese”. O 

trabalho desenvolvido pelo aluno durante o estágio deve ser acompanhado pelo supervisor, 

profissional na empresa responsável por acompanhar o estagiário; o professor orientador, que 

conduz o aluno, no que se refere ao conteúdo do trabalho, além disso, é comum o estágio ser 

vinculado a uma disciplina, para que o aluno receba orientações metodológicas de outro 

professor, sobre os delineamentos do seu trabalho. Observa-se, portanto, que um grupo de 

pessoas está envolvido durante a realização do estágio; são pessoas com diferentes 

experiências e formações, que mantém vínculos diversos em relação à organização, com 
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potencial para proporcionar variedade de perspectivas e pontos de vistas, situação ideal para 

conduzir o grupo a formas diferentes e inovadoras de pensar. 

Os outros quatro elementos, apresentados no Quadro 14: treinador, aprendizagem, 

ação e perguntas, são pontos importantes para uma mudança de posicionamento na forma 

como o estágio é conduzido, mas não estão presentes na proposta tradicionalmente adotada 

pelos cursos. Assim como na proposta de Marquardt (2004), a integração entre estes 

elementos é determinante para o sucesso da metodologia. 

O papel do treinador ou facilitador poderia ser assumido por um professor, 

possivelmente orientador, que se aproximaria mais da realidade vivenciada pelo aluno durante 

o estágio, o auxiliando a observar lacunas e questões importantes para a aprendizagem. A 

técnica baseada em fazer perguntas, durante os encontros, ampliaria a capacidade do aluno e 

demais envolvidos de refletir sobre suas próprias convicções, fazendo mobilizar habilidades e 

comportamentos importantes para a formação do administrador, principalmente a 

comunicação, reflexão, síntese e estimulo ao trabalho em grupo. 

Portanto, uma proposta para o Estágio Supervisionado, balizada pela 

Aprendizagem em Ação, precisaria refletir como os elementos presentes na proposta de 

Marquardt (2004), seriam incorporados, ou seja, pensar em como trabalhar esse grupo, quem 

são seus componentes, como seriam seus encontros, que tipo de problema é possível e 

aceitável para ser trabalhado no contexto do estágio, como utilizar perguntas e 

questionamentos para se chegar a definição de um problema, e talvez, o elemento central 

nesta proposta, seja o papel do treinador ou facilitador, que conduzirá as atividades, 

priorizando o aprendizado individual e do grupo, bem como a ação ou implementação das 

propostas. Além disso, é preciso que a instituição de ensino disponibilize estrutura compatível 

com as atividades a serem desenvolvidas no curso e principalmente, criar mecanismos que 

favoreçam o nível de engajamento dos professores com a proposta, sendo esta uma condição 

sine qua non. 

Outro ponto importante a ser considerado numa proposta de estágio 

comprometida com a Aprendizagem em Ação, diz respeito à observância de alguns fatores 

limitantes e desafios encontrados nos cursos e repetidos por alunos, professores e 

coordenadores nas IES pesquisadas. O Quadro 15 apresenta ainda possibilidades para 

enfrentar estes desafios. 
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Quadro 15 – Desafios, limites e possibilidades do Estágio na formação do Administrador 

DESAFIOS LIMITES POSSIBILIDADES 

Inserção do 

aluno em uma 

organização 

Reduzido número de empresas aptas 

a receber estagiários; turmas 

numerosas. 

Criar nos cursos formas alternativas para 

realizar o estágio, utilizando-se da própria 

estrutura das IES; mobilizando a empresas 

Junior como possibilidade de estágio; 

laboratórios de prática etc. 

Acompanha 

mento do 

Estágio 

Poucos professores e sobrecarga de 

atividades; falta estrutura das IES 

para fazer esse acompanhamento 

(transporte); problemas culturais. 

Ampliar o quadro de professores de forma 

que contemple as horas de atividade do 

estágio; melhor as condições de 

infraestrutura, compatíveis com o porte da 

instituição. Criar eventos dentro do curso 

que trabalhe as questões relacionadas ao 

estágio. 

Conciliar 

teoria e prática 

Dificuldades em exigir a supervisão 

de um administrador na empresa; 

professores com pouca experiência 

profissional; metodologias que não 

contribuem com a aprendizagem 

ativa. 

Atividades em grupos, com maior 

aproximação entre supervisor de estágio e 

professor orientador; disponibilizar e 

incentivar os professores a participarem de 

eventos sobre metodologias ativas, 

aprendizagem em ação, etc 

Mobilizar 

habilidades e 

competências  

As empresas consideram o estagiário 

como mão de obra barata; desvio de 

função na empresa; a aprendizagem 

no Estágio é direcionada para a 

realização do TCC. 

Dar maior clareza às atividades a serem 

desenvolvidas pelo estagiário; desenvolver 

estudos sobre problemas pertinentes para as 

organizações, concedentes do estágio. 

Refletir na 

Ação 

Incompreensões sobre o campo de 

trabalho do administrador; 

massificação da formação do 

administrador; perfil do aluno; Perfil 

do professor; 

Reestruturar os currículos, no sentido de 

integrar mais os conteúdos, trabalhar desde 

os primeiros períodos atividades práticas, 

levando o aluno a perceber  melhor o papel e 

as atividades do administrador;   
 Fonte: elaborado pela própria autora (2012) 

 

Como pode ser observado no Quadro 15, o papel do professor assume posição 

central para a mudança da postura do aluno frente ao estágio, no entanto, sabemos que sem 

uma valorização por parte da instituição, o processo de mudança tende a ser lento e 

incompatível com os pressupostos da Aprendizagem em Ação. 

É preciso considerar que a Aprendizagem em Ação, centra-se na importância de 

vivenciar a experiência. Portanto, uma questão primordial para os cursos de administração 

trata-se de ampliar as opções, considerando os diferentes estilos de aprendizagem, as 

experiências profissionais anteriores e atuais, bem como as perspectivas de carreira dos 

alunos. Portanto, independente de o aluno estar vivenciando a experiência do estágio, no seu 

ambiente de trabalho, como estagiário voluntário ou em outra situação ofertada no curso, o 

mais importante é que ele possa ao final, ter vivenciado uma experiência de trabalho, e ao 

mesmo tempo ser levado a refletir na experiência. Para isso é preciso que primeiramente o 

curso perceba a importância desta experiência para o futuro profissional. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente dissertação teve como objetivo geral, analisar, sob as perspectivas da 

Aprendizagem em Ação, as estruturas de Estágio Supervisionado em cursos de 

Administração. A pesquisa realizada em duas instituições de ensino superior partiu da 

descrição do processo do Estágio Supervisionado nos dois cursos de Administração, onde se 

pôde também identificar as percepções sobre aprendizagem dos discentes durante a 

experiência do Estágio Supervisionado, bem como definir seus fatores facilitadores e 

limitantes. Foi possível ainda, perceber que entre os docentes havia pouca informação sobre a 

Aprendizagem em Ação, com exceção de uma professora, que em seus discursos ressaltou a 

importância desta metodologia. 

De um modo geral, o estudo trouxe a tona um problema que não é novo nem tão 

pouco se limita à área da administração, estando presente em vários estudos realizados com 

ensino-aprendizagem no ensino superior. Trata-se da necessidade de conhecer e aplicar, de 

maneira coerente, as teorias da aprendizagem, sobretudo a aprendizagem de adultos, que traz 

fundamentos importantes para desenvolver os processos de ensino-aprendizagem neste nível 

de escolarização. Compreender as necessidades deste aluno, que embora inicialmente ainda 

não esteja consciente da sua condição de “adulto”, é um primeiro passo no sentido de torná-lo 

não só consciente, mas também engajado com sua própria formação. 

Outra teoria, de bastante relevância, é aprendizagem experiencial, que parte do 

pressuposto que aprendemos de várias maneiras diferentes. No entanto, quanto mais 

diversificadas forem as situações de aprendizagem, maiores serão as chances que o aluno terá 

de ampliar o seu repertório de conhecimentos, consequentemente a sua aprendizagem estará 

sendo potencializada de uma forma significativa, independente do seu estilo de aprendizagem. 

A Aprendizagem em Ação pode ser compreendida a partir de várias escolas, que 

trazem propostas similares, numa gradação que vai desde uma aprendizagem incidental até 

uma aprendizagem reflexiva que em comum preservam a ação como fator central para a 

aprendizagem. Pensar a aprendizagem em ação no curso de administração nos leva a refletir 

sobre as metodologias desenvolvidas, muitas ainda presas a concepções tradicionais da 

“pedagogia”, considerando o aluno como um recipiente vazio, a ser preenchido com 

conhecimentos, geralmente transmitidos em aulas expositivas ou atividades previamente 

planejadas, com formatos fixos e rígidos. Até mesmo, em atividades que deveriam ser práticas 

e dinâmicas, como o Estágio Supervisionado, encontramos resquícios destas estratégias, que 
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parecem não mais satisfazer as necessidades de um aluno, que chega à universidade cada vez 

mais cedo, mas também cada vez mais questionador e inquieto. 

Os professores demonstraram interesse em discutir estas questões, de um modo 

geral, os que foram entrevistados nas duas instituições, se sentem incomodados com a 

realidade do ensino superior, em especial de administração; preocupam-se com o futuro, pois 

reconhecem que o papel do professor tem mudado rapidamente na sociedade; não se tem mais 

o mesmo respeito e valor, que se tinha há décadas, quando eram reconhecidos como fonte 

segura de novos conhecimentos. 

As metodologias ativas assumem neste contexto, um caráter alternativo para 

enfrentar essa situação, mas os professores ainda não parecem familiarizados o suficiente para 

adotarem de forma abrangente em suas aulas e na proposição de atividades. Esta talvez seja 

uma lacuna a ser preenchida pelas instituições de ensino, que devem voltar-se para essas 

questões, e dar condições aos professores para se atualizarem, melhorarem suas práticas e 

consequentemente a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Da mesma forma em 

relação ao Estágio Supervisionado que deve ser inserido no curso de administração, não mais 

pela obrigatoriedade de antes, mas pela perspectiva de aprendizado vivencial para os alunos, 

pela necessidade de fortalecer a relação teoria-prática. Neste sentido, metodologias ativas 

podem proporcionar um caminho mais favorável à medida que potencializa interações dentro 

e fora da sala de aula, o que leva o aluno a se tornar um agente ativo no seu processo de 

aprendizagem e formação. 

Outra consideração a ser feita sobre o processo de aprendizagem no curso de 

administração, diz respeito à necessidade de valorizar e favorecer a experiência profissional 

do aluno. A necessidade de o aluno desenvolver a experiência durante o curso passa 

necessariamente pelo papel da IES em proporcionar e acompanhar estas atividades, não 

apenas “lançar o aluno a própria sorte”, sem para isso assumir sua responsabilidade social, 

que vai além da assinatura de um TCE. Por outro lado, incluir as experiências do aluno, 

adquiridas antes do curso ou nas atividades de estágio remunerado ou voluntário, torna-se 

outra questão central, para a formação do administrador. 

A pesquisa também nos fez questionar uma prática bem comum nos cursos de 

administração, que é a vinculação do estágio com o TCC. Apesar de algumas vantagens em 

relação a esta prática, parece não haver consenso sobre o fato de que quando estas duas 

atividades estão juntas no curso, o TCC assume o papel principal, levando o estágio a exercer 

uma função acessória, que se limita na maioria das vezes, à coleta de dados para o TCC. 
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Portanto, consideramos prudente que essas atividades possam ser pensadas de 

forma separada; que o estágio consolide sua ação por meio da elaboração de uma produção 

técnica, onde o aluno possa materializar sua contribuição para a organização, ao passo que 

aprende durante todo o processo de execução. 

Sob a perspectiva da Aprendizagem em Ação, pode-se verificar que algumas 

atividades se mostram potencialmente mais alinhadas, como é caso do estágio voluntário, da 

empresa Júnior e do estágio realizado no local de trabalho. O estágio supervisionado deveria 

então, ser obrigatório, para aquele aluno que de outra forma, não vivenciou uma experiência 

de trabalho; para este aluno o curso deveria dispor de mecanismos que o levassem, não só ao 

contato com as organizações, mas principalmente o acompanhamento e o desenvolvimento da 

sua aprendizagem. 

Neste sentido, como sugestão para formatar o estágio no curso de Administração 

na perspectiva da Aprendizagem em Ação, propomos que: 

 O estágio seja também desenvolvido nas próprias dependências 

administrativas da IES, o que facilita o acompanhamento por parte dos 

professores; 

 A inserção do aluno na empresa Junior do curso de Administração, possa 

ser considerada uma atividade de estágio; 

 Oferecer uma estrutura de laboratórios que congregue diferentes práticas 

administrativas, para que o aluno possa vivenciar o estágio também de 

forma simulada;  

 Regulamentar as diversas modalidades de estágio, considerando a 

necessidade de acompanhamento docente e a necessidade de elaborar uma 

produção técnica compatível com a problemática levantada pelo aluno 

durante a atividade de estágio; 

 Tornar obrigatória a vivência, por parte do aluno, de pelo menos uma das 

atividades estruturadas na perspectiva da aprendizagem em ação, seja no 

laboratório, por meio do estágio voluntário ou de outra experiência de 

trabalho, considerando as opções disponíveis no curso. 

 

Entre os limites da pesquisa, talvez esteja o fato de não ter sido contemplados os 

supervisores de estágio, profissionais das organizações concedentes de estágio, que 

acompanham o aluno. A visão destes profissionais ajudaria a fechar o ciclo, no que diz 

respeito ao olhar dos atores envolvidos diretamente com o estágio. Outra limitação possa estar 
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atrelada ao método de coleta de dados, as sessões de focus group, pois permitem uma maior 

interação entre os membros, no entanto, limita o número de participantes, além do mais o fato 

de estarem falando todos no mesmo ambiente, pode fazer com que alguns componentes, não 

expressem todas as suas considerações. 

Por fim, espera-se que este estudo possa contribuir para reflexões sobre a prática 

do estágio na formação de administradores, incentivando as instituições, professores e 

coordenadores de curso a repensarem seus processos e estratégias, considerando as 

perspectiva apresentadas, sobretudo da Aprendizagem em Ação, contemplando desta forma a 

ação esperada da experiência do estágio, com a aprendizagem necessária para um profissional 

em formação. 

Recomenda-se ainda, para pesquisas futuras, pontos que não foram contemplados 

no presente estudo, ou questões que precisam ser mais aprofundadas ou desenvolvidas em 

outros contextos: 

 Realizar pesquisa sobre o estágio voluntário na perspectiva da 

Aprendizagem em ação; 

 Desenvolver o mesmo estudo, em outras regiões do Brasil e/ou em cidades 

do interior do país; 

 Analisar as percepções dos supervisores, que acompanham os estagiários 

em suas organizações, sobre a possibilidade de estruturar o estágio na 

perspectiva da Aprendizagem em Ação. 

 Analisar o papel do estágio no desenvolvimento de competências. 

 Propor um sistema de aprendizagem em ação para o estágio 

supervisionado em administração. 

 

Utilizando uma perspectiva profissional, na qual se fundamenta a proposta do 

Mestrado Profissional em Gestão de Organizações Aprendentes, o presente trabalho tem a 

pretensão de contribuir com a formação dos administradores, a partir de um olhar para o 

Estágio Supervisionado, que busca analisar a contribuição dessas práticas em consonância 

com a estrutura disponibilizada pelos cursos e o interesse dos alunos. A aprendizagem em 

ação se apresenta, neste contexto, como uma técnica condizente com os anseios desta 

atividade que se propõe a colocar o aluno numa situação de aprendizagem vivencial, ao 

mesmo tempo em que oportuniza possibilidades de reflexão sobre essas práticas. 

Como docente, vivenciei na prática as inquietações relacionadas ao processo de 

Estágio Supervisionado, e via o quanto essas atividades eram subaproveitadas e até mesmo 
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desvalorizadas, tanto por alunos, que percebiam como uma obrigação simplesmente, ou pelos 

professores, que não se interessavam em acompanhar essas atividades, em parte devido à falta 

de estrutura e incentivo por parte da instituição. 

Ao desenvolver este trabalho, e mergulhar no estudo sobre o ensino da 

administração, muitas questões puderam ser esclarecidas e melhor compreendidas; outras 

angústias encontraram respaldo nas teorias da aprendizagem, principalmente os pressupostos 

da aprendizagem de adultos, imprescindíveis para compreender as nuances da educação 

superior, e por outro lado a aprendizagem experiencial que traz uma proposta prática e viável 

para estimular a aprendizagem do aluno, considerando os diversos estilos de aprendizagem. 

Por fim, conhecer as técnicas da aprendizagem em ação me colocou em contato com um 

universo de possibilidades a serem pensadas e refletidas em novas formas de conceber a 

relação ensino-aprendizagem no curso de administração. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com o coordenador 
 

 

A entrevista tem como objetivo descrever o processo de Estágio Supervisionado no Curso 

de Administração, bem como levantar os fatores facilitadores e limitantes da Aprendizagem dos 

alunos durante a realização desta prática de formação. 

  

Data:____/____/_____       Hora:____:_____ 

* Anotações Preliminares conforme observação: 

(a) IES: 

(b) Nome do Coordenador: 

(c) Função: 

(d) Sexo: 

** Perfil do coordenador 

(e) Escolaridade: 

(f) Tempo de serviço na IES: 

(g) Idade: 

(h) Estado Civil: 

 

1. De acordo com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Administração (2005), o Estágio 

Supervisionado configura-se como Componente Curricular Optativo. Neste sentido, como esta 

Instituição de Ensino Superior (IES) insere o Estágio Supervisionado na Matriz Curricular? 

 

2. Qual a concepção de Estágio Supervisionado adotada pelo Curso de Administração? O(A) 

senhor(a) concorda com essa concepção? 

 

3. Existe regulamentação própria para o Estágio Supervisionado no Curso de Administração? Se 

existe, de que forma os alunos têm acesso? 

 

4. Quem são os membros envolvidos com o estágio?  

 

5. Quais os procedimentos adotados para a sua operacionalização? 

 

6. Quais fatores são determinantes para a inclusão do estágio supervisionado no curso de 

administração? 

 

7. Que fatores limitam a condução do estágio no curso de Administração? 

a. Estrutura do curso 
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b. Acesso às organizações  

c. Acompanhamento das atividades pelos docentes 

d. Desinteresse dos alunos 

e. Outros 

 

8. Como o estágio supervisionado pode facilitar a aprendizagem do acadêmico de administração? 

 

9. Que outros componentes curriculares favorecem a integração das disciplinas e priorizam a 

relação teoria e prática? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa “Aprendizagem em Ação na formação de Administradores: uma proposta para 

o Estágio Supervisionado”. 

 

Esta pesquisa faz parte da Dissertação de Mestrado de Sidnéia Maia de Oliveira 

Rego, sob a orientação do Professor Dr. Anielson Barbosa da Silva, a pesquisa busca 

compreender como a Aprendizagem em Ação pode contribuir para a prática do Estágio 

Supervisionado no Curso de Graduação em Administração.  

Gostaríamos de divulgar o perfil e o nome da Instituição de Ensino Superior  

pesquisada, no entanto, esclarecemos que a identidade do(a) entrevistado(a) e todas as 

informações prestadas serão mantidas em sigilo e utilizadas unicamente para os fins dessa 

pesquisa. Explicamos ainda, que sua participação é voluntária e depois de consentida, poderá 

ser interrompida a qualquer tempo. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento poderá também ser sanado junto à 

Coordenação do Mestrado Profissional em Gestão de Organizações Aprendentes, no Centro 

de Educação da Universidade Federal da Paraíba. 

Se a instituição concordar em participar, nós agradecemos muito a colaboração e 

pedimos que V. Senhoria registre a sua assinatura no espaço abaixo, indicando que está 

devidamente informado(a) sobre os objetivos da pesquisa e os usos dos seus resultados. 

 

    _______________________            ____________________________ 

              Entrevistadora                            Entrevistado(a) 
      Sidnéia Maia de Oliveira Rego  

            Matrícula: 110200198 

           

 

 

Natal, ______de__________________________de 2012 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Centro de Educação 

Mestrado Profissional – Gestão de Organizações Aprendentes 

Campus I - Centro de Educação - João Pessoa-PB - CEP: 58051-900 

http://dci.ccsa.ufpb.br/mpgoa 

 

 

http://dci.ccsa.ufpb.br/mpgoa
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APÊNDICE C - Material Utilizado nas sessões de Focus Group 
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APÊNDICE D – Focus Group (professores) 

 

 

 

 Prezado(a) Professor(a) 

 

As questões que serão discutidas, por meio do Focus Group, buscam conhecer as 

percepções dos docentes sobre o processo de estágio na Instituição de Ensino Superior, bem como os 

fatores  facilitadores e limitantes da aprendizagem dos alunos. 

O presente estudo é realizado por meio do Mestrado Profissional  - Gestão em 

Organizações Aprendentes (MPGOA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com a finalidade 

de subsidiar a elaboração de uma dissertação sobre o tema “Análise do Estágio Supervisionado de 

Curso de Administração à luz da Aprendizagem em Ação”, sob a orientação do professor Dr. Anielson 

Barbosa da Silva. Não é preciso se identificar, entretanto algumas informações sobre o perfil tornam-

se necessárias. 

 

Instituição:________________________________ 

Área de atuação____________________________ 

E-mail:____________________________________ 

Sexo:  (  ) Feminino  (  ) Masculino 

Faixa etária: (  ) menos de 25 anos (  ) 26–30  (  ) 31-40  (  ) 41-50 (  ) mais de 51 anos 

Estado civil:  (  ) Solteiro(a)  (  ) Casado(a)  (  ) Viúvo(a)  (  ) Divorciado(a)/separado(a) 

 

Tópicos a serem trabalhados: 

1. O processo de Estágio Supervisionado na IES. 

2. A aprendizagem durante o Estágio Supervisionado. 

3. Fatores facilitadores e limitantes do Estágio Supervisionado. 

4. Potencialidades do Estágio Supervisionado na perspectiva da Aprendizagem em Ação.   
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APÊNDICE E – Focus Group (alunos) 

 

 

Prezado(a) Aluno (a) 

 

As questões que serão discutidas, por meio do Focus Group, buscam conhecer as 

percepções dos discentes sobre o processo de estágio na Instituição de Ensino Superior, bem como os 

fatores  facilitadores e limitantes da aprendizagem durante esta atividade. 

O presente estudo é realizado por meio do Mestrado Profissional - Gestão em Organizações 

Aprendentes (MPGOA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com a finalidade de subsidiar a 

elaboração de uma dissertação sobre o tema “Análise do Estágio Supervisionado de Curso de 

Administração à luz da Aprendizagem em Ação”, sob a orientação do professor Dr. Anielson Barbosa 

da Silva. Não é preciso se identificar, entretanto algumas informações sobre o perfil tornam-se 

necessárias. 

 

Instituição:________________________________ 

Período que está cursando:____________________ 

E-mail:____________________________________ 

Sexo:  (  ) Feminino  (  ) Masculino 

Faixa etária: (  ) menos de 20 anos (  ) 21–25  (  ) 26-30 (  ) 31-40 (  ) mais de 40 anos 

Estado civil:  (  ) Solteiro(a)  (  ) Casado(a)  (  ) Viúvo(a)  (  ) Divorciado(a)/separado(a) 

 

Tópicos a serem trabalhados: 

1. O processo de Estágio Supervisionado na IES. 

2. A aprendizagem durante o Estágio Supervisionado. 

3. Fatores facilitadores e limitantes do Estágio Supervisionado. 

4. Potencialidades do Estágio Supervisionado na perspectiva da Aprendizagem em Ação.   
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ANEXO A – Lei 4.769/1965 

 

 

 
 

 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Centro de Documentação e Informação 

 

LEI Nº 4.769, DE 9 DE SETEMBRO DE 1965 
(Vide Lei nº 7.321, de 13/6/1985) 

 
 

Dispõe sobre o exercício da profissão de 
Técnico de Administração, e dá outras 
providências.  

  
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
 
Art. 1º O Grupo da Confederação Nacional das Profissões Liberais, constante do 

Quadro de Atividades e Profissões, anexo à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, é acrescido da categoria profissional de 
Técnico de Administração.  

§ 1º VETADO.  
§ 2º Terão os mesmos direitos e prerrogativas dos bacharéis em Administração, 

para o provimento dos cargos de Técnico de Administração do Serviço Público Federal, os 
que hajam sido diplomados no exterior, em cursos regulares de administração, após a 
revalidação dos diplomas no Ministério da Educação e Cultura bem como os que, embora 
não diplomados, VETADO, ou diplomados em outros cursos de ensino superior e médio, 
contem cinco anos, ou mais, de atividades próprias ao campo profissional de Técnico de 
Administração, VETADO.  

 
Art. 2º A atividade profissional de Técnico de Administração será exercida, como 

profissão liberal ou não, VETADO, mediante:   
a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em 

geral, chefia intermediária, direção superior;   
b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos nos canpos da administração VETADO, como 
administração e seleção de pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de 
material, administração financeira, relações públicas, administração mercadológica, 
administração de produção, relações industriais, bem como outros campos em que esses se 
desdobrem ou aos quais sejam conexos;   

c) VETADO.   
 
Art. 3º O exercício da profissão de Técnico de Administração é privativo:   

http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=367922&seqTexto=1&PalavrasDestaque=
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a) dos bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, diplomados no 
Brasil, em cursos regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou reconhecido, cujo 
currículo seja fixado pelo Conselho Federal de Educação, nos termos da Lei nº 4.024, de 20 
de dezembro de 1961;   

b) dos diplomados no exterior, em cursos regulares de Administracão, após a 
revalidação do diploma no Ministério da Educação e Cultura, bem como dos diplomados, até 
à fixação do referido currículo, por cursos de bacharelado em Administração, devidamente 
reconhecidos;   

c) dos que, embora não diplomados nos termos das alíneas anteriores, ou 

diplomados em outros cursos superiores e de ensino médio, contem, na data da vigência 

desta lei, cinco anos, ou mais, de atividades próprias no campo profissional de Técnico de 

Administração definido no art. 2º.  (Expressão "na data da vigência desta Lei" vetada pelo 

Presidente da República e mantida pelo Congresso Nacional, em 17/11/1965) 

Parágrafo único. A aplicação deste artigo não prejudicará a situação dos que, até 
a data da publicação desta Lei, ocupem o cargo de Técnico de Administração, VETADO, os 
quais gozarão de todos os direitos e prerrogativas estabelecidos neste diploma legal.  

 
Art. 4º Na administração pública, autárquica, VETADO, é obrigatória, a partir da 

vigência desta Lei, a apresentação de diploma de Bacharel em Administração, para o 
provimento e exercício de cargos técnicos de administração, ressalvados os direitos dos 
atuais ocupantes de cargos de Técnico de Administração.  

§ 1º Os cargos técnicos a que se refere este artigo serão definidos no 
regulamento da presente Lei, a ser elaborado pela Junta Executiva, nos termos do artigo 18.  

§ 2º A apresentação do diploma não dispensa a prestação de concurso, quando 
exigido para o provimento do cargo.  

 
Art. 5º Aos bacharéis em Administração é facultada a inscrição nos concursos, 

para provimento das cadeiras de Administração VETADO, existentes em qualquer ramo do 
ensino técnico ou superior, e nas dos cursos de Administração.  

 
Art. 6º São criados o Conselho Federal de Técnicos de Administração (C.F.T.A.) e 

os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração (C. R. T. A.), constituindo em seu 
conjunto uma autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 
técnica, administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.  

 
Art. 7º O Conselho Federal de Técnicos de Administração, com sede em Brasília, 

Distrito Federal, terá por finalidade:   
a) propugnar por uma adequada compreensão dos problemas administrativos e 

sua racional solução;   
b) orientar e disciplinar o exercício da profissão de Técnico de Administração;   
c) elaborar seu regimento interno;   
d) dirimir dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais;   
e) examinar, modificar e aprovar os regimentos internos dos Conselhos 

Regionais;   
f) julgar, em última instância, os recursos de penalidades impostas pelos C.R.T.A.;   

http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=369020&seqTexto=49238&PalavrasDestaque=
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g) votar e alterar o Código de Deontologia Administrativa, bem como zelar pela 
sua fiel execução, ouvidos os C.R.T.A.;   

h) aprovar anualmente o orçamento e as contas da autarquia;   
i) promover estudos e campanhas em prol da racionalização administrativa do 

País.   
 
Art. 8º Os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração (C.R.T.A.), com 

sede nas Capitais dos Estados e no Distrito Federal, terão por finalidade:   
a) dar execução às diretrizes formuladas pelo Conselho Federal de Técnicos de 

Administração;   
b) fiscalizar, na área da respectiva jurisdição, o exercício da profissão de Técnico 

de Administração;   
c) organizar e manter o registro de Técnicos de Administração;   
d) julgar as infrações e impor as penalidades referidas nesta Lei;   
e) expedir as carteiras profissionais dos Técnicos de Administração;   
f) elaborar o seu regimento interno para exame e aprovação pelo C.F.T.A.   
g) eleger um delegado e um suplente para a assembléia de eleição dos membros 

do Conselho Federal, de que trata a alínea a do art. 9º. (Alínea acrescida pela Lei nº 6.642, de 
14/5/1979) 

 
Art. 9º O Conselho Federal de Administração compor-se-á de brasileiros natos ou 

naturalizados, que satisfaçam as exigências desta lei, e será constituído por tantos membros 

efetivos e respectivos suplentes quantos forem os Conselhos Regionais, eleitos em escrutínio 

secreto e por maioria simples de votos nas respectivas regiões. ("Caput" do artigo com 

redação dada pela Lei nº 8.873, de 26/4/1994) 

 Parágrafo único. Dois terços, pelo menos, dos membros efetivos, assim como 
dos membros suplentes, serão necessariamente bacharéis em Administração, salvo nos 
Estados em que, por motivos relevantes, isso não seja possível.  

 
Art. 10. A renda do C.F.T.A. é constituída de:   
a) vinte por cento (20%) da renda bruta dos C.R.T.A., com exceção dos legados, 

doações ou subvenções;   
b) doações e legados;   
c) subvenções dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou de Empresas e 

instituições privadas;   
d) rendimentos patrimoniais;   
e) rendas eventuais.   
 
Art. 11. Os Conselhos Regionais de Administração com até doze mil 

administradores inscritos, em gozo de seus direitos profissionais, serão constituídos de nove 
membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos da mesma forma estabelecida para o 
Conselho Federal. ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 8.873, de 26/4/1994) 

     § 1º Os Conselhos Regionais de Administração com número de 
administradores inscritos superior ao constante do caput deste artigo poderão, através de 
deliberação da maioria absoluta do Plenário e em sessão específica, criar mais uma vaga de 
Conselheiro efetivo e respectivo suplente para cada contingente de três mil administradores 
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excedente de doze mil, até o limite de vinte e quatro mil. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
8.873, de 26/4/1994) 

 
Art. 12. A renda dos C.R.T.A. serão constituída de:   
a) oitenta por cento (80%) da anuidade estabelecida pelo C.F.T.A. e revalidada 

trienalmente;   
b) rendimentos patrimoniais;   
c) doações e legados;   
d) subvenções e auxílios dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou, ainda, 

de empresas e instituições particulares;   
e) provimento das multas aplicadas;   
f) rendas eventuais.   
 
Art. 13. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos 

Regionais de Administração serão de quatro anos, permitida uma reeleição. ("Caput" do 
artigo com redação dada pela Lei nº 8.873, de 26/4/1994) 

Parágrafo único. A renovação dos mandatos dos membros dos Conselhos 
referidos no caput deste artigo será de um terço e de dois terços, alternadamente, a cada 
biênio. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 8.873, de 26/4/1994) 

 
Art. 14. Só poderão exercer a profissão de Técnico de Administração os 

profissionais devidamente registrados nos C.R.T.A., pelos quais será expedida a carteira 
profissional.  

§ 1º A falta do registro torna ilegal, punível, o exercício da profissão de Técnico 
de Administração.  

§ 2º A carteira profissional servirá de prova para fins de exercício profissional, de 
carteira de identidade, e terá fé em todo o território nacional.  

 
Art. 15. Serão obrigatoriamente registrados nos C.R.T.A. as empresas, entidades 

e escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades do Técnico de 
Administração, enunciadas nos termos desta Lei.  

§ 1º VETADO.  
§ 2º O registro a que se referem este artigo VETADO será feito gratuitamente 

pelos C.R.T.A.  
 
Art. 16. Os Conselhos Regionais de Técnicos de Administração aplicarão 

penalidades aos infratores dos dispositivos desta Lei, as quais poderão ser:   
a) multa de 5% (cinco por cento) a 50% (cinqüenta por cento) do maior salário-

mínimo, vigente no País aos infratores de qualquer artigo;   
b) suspensão de seis meses a um ano ao profissional que demonstrar 

incapacidade técnica no exercício da profissão, assegurando-lhe ampla defesa;   
c) suspensão, de um a cinco anos, ao profissional que, no âmbito de sua atuação, 

for responsável, na parte técnica, por falsidade do documento, ou por dolo, em parecer ou 
outro documento que assinar.   

§ 1º VETADO.  
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§ 2º No caso de reincidência da mesma infração, praticada dentro do prazo de 
cinco anos, após a primeira, além da aplicação da multa em dobro, será determinado o 
cancelamento do registro profissional.  

 
Art. 17. Os Sindicatos e Associações Profissionais de Técnicos de Administração 

cooperarão com o C.F.T.A. para a divulgação das modernas técnicas de administração, no 
exercício da profissão.  

 
Art. 18. Para promoção das medidas preparatórias à execução desta Lei, será 

constituída por decreto do Presidente da República, dentro de 30 dias, uma Junta Executiva 
integrada de dois representantes indicados pelo DASP, ocupantes de cargo de Técnico de 
Administração; de dois bacharéis em Administração, indicados pela Fundação Getúlio 
Vargas; de três bacharéis em Administração, representantes das Universidades que 
mantenham curso superior de Administração, um dos quais indicado pela Fundação 
Universidade de Brasília e os outros dois por indicação do Ministro da Educação.  

Parágrafo único. Os representantes de que trata este artigo serão indicados ao 
Presidente da República em lista dúplice.  

 
Art. 19. À Junta Executiva de que trata o artigo anterior caberá:   
a) elaborar o projeto de regulamento da presente Lei e submetê-lo à aprovação 

do Presidente da República;   
b) proceder ao registro, como Técnico de Administração, dos que o requererem, 

nos termos do art. 3º;   
c) estimular a iniciativa dos Técnicos de Administração na criação de associações 

profissionais e sindicatos;   
d) promover, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a realização das primeiras 

eleições para a formação do Conselho Federal de Técnicos de Administração (C.F.T.A.) e dos 
Conselhos Regionais de Técnicos de Administração (C.R.T.A.).   

§ 1º Será direta a eleição de que trata a alínea d deste artigo, nela votando todos 
os que forem registrados, nos termos da alínea b .  

§ 2º Ao formar-se o C.F.T.A., será extinta a Junta Executiva, cujo acervo e cujos 
cadastros serão por ele absorvidos.  

 
Art. 20. O disposto nesta Lei só se aplicará aos serviços municipais, às empresas 

privadas e às autarquias e sociedades de economia mista dos Estados e Municípios, após 
comprovação, pelos Conselhos Técnicos de Administração, da existência, nos Municípios em 
que esses serviços, empresas, autarquias ou sociedades de economia mista tenham sede, de 
técnicos legalmente habilitados, em número suficiente para o atendimento nas funções que 
lhes são próprias.  

 
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.  
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Brasília, 9 de setembro de 1965; 144º da Independência e 77º da República.  
 

 
 

H. CASTELLO BRANCO  
Arnaldo Sussekind  

 

 

Publicado no D.O.U de 13/09/65, pág. 9.337 e retificada no D.O.U., de 16/09/64, pág. 9.531 
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ANEXO B – Parecer 433/93 – Currículo Mínimo 

 

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

 

Aprovação do novo currículo mínimo do curso de graduação em Administração. 

CCC - Par. 433/93, aprovado em 5/8/93 (Proc. 23001.000926/91-471) 

 

I – RELATÓRIO 

 

1. Justificativa 

 

O ensino da Administração, no Brasil, teve seus primórdios na década de 30, tendo 

como embrião o Instituto de Organização Racional do Trabalho, mais conhecido pela sigla 

IDORT, fundado em 23 de junho de 1931, por iniciativa de Armando Sales de Oliveira, 

assistido tecnicamente pelo Prof. Roberto Mange. 

Nascido em Genebra, na Suíça, e naturalizado brasileiro, tinha sido contratado pela 

Universidade de São Paulo como professor de sua Escola de Engenharia, vindo a ser, 

seguramente, o introdutor no Brasil, dos fundamentos da Racionalização e da Organização. 

Em conseqüência dessa e de outras contribuições pioneiras, o Governo, sob a 

inspiração de Luiz Simões Lopes, criou, em 1938, o Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP), verdadeiro alicerce da Administração no Brasil, com sua Escola de Serviço 

Público, que já enviava seus primeiros Técnicos de Administração para aperfeiçoamento no 

exterior, muitos dos quais vieram a se constituir em verdadeiros pioneiros da Administração 

no Brasil, como profissão. 

Como se vê, a Administração Pública teve, portanto, marcante precedência sobre o 

estudo da Administração em nível empresarial. 

Todavia, já em 1944, ainda sob a orientação de Luiz Simões Lopes, era criada a 

Fundação Getúlio Vargas, cuja influência chega até os dias de hoje por meio de suas duas 

criações: a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP) e a Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo (EAESP). 

A própria nomenclatura de suas escolas já indicava todo o objetivo da Fundação 

Getúlio Vargas de atuar amplamente na área administrativa, tanto do setor público quanto no 

privado ou empresarial. 

Naquilo que se refere aos aspectos profissionais, o Administrador teve, na Lei 

Federal 4.769/65, definidos seus direitos, prerrogativas e deveres, sendo ainda regulamentada 

nos seus pormenores exegéticos pelo Decreto 61.934/67. 
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Regulamentada a profissão, nos termos da legislação referida, o Conselho Federal de 

Educação, no cumprimento do disposto no art. 26, da Lei 5.540/68, fixou, mediante o Parecer-

CFE 307/66, o currículo mínimo para o curso de graduação de seus profissionais, assim 

entendido como o núcleo de matérias considerado o mínimo indispensável para uma adequada 

formação profissional. 

Considerando a rapidez de alterações dos paradigmas da área de Administração e a 

conseqüente necessidade de agilidade de revisão dos pressupostos que orientam a construção 

das propostas curriculares, já em 1982, a SESu/MEC constituiu Grupo de Trabalho com o 

propósito de produzir um anteprojeto de Reformulação Curricular dos Cursos de 

Administração e submetê-lo à 

avaliação crítica de universidades, faculdades, associações de profissionais e segmentos 

outros da área da Administração. 

Incorporando-se ao movimento, o Conselho Federal de Administração optou pela 

estratégia de promoção de um Seminário Nacional, com a participação de todos os segmentos 

interessados na formação desse profissional. 

Aquele Conselho, na oportunidade, fixou como objetivos essenciais, a justificarem a 

iniciativa, os seguintes: 

 

1. “favorecer intercâmbio de experiências e informações com as demais faculdades de 

Administração do País, nos níveis federal, estadual e particular; 

2. propiciar reflexões sobre a atual sistemática do currículo de Administração e as 

necessidades do mercado de trabalho; 

3. possibilitar o estudo e a análise dos currículos de Administração adotados no País; 

4. permitir a discussão e a apresentação de propostas para inclusão, exclusão e/ou 

aglutinação de disciplinas obrigatórias e optativas; 

5. contribuir para o estreitamento das relações da universidade com o Conselho Federal 

de Administração, com os Conselhos Regionais, com Sindicatos de Administradores, 

com órgãos representativos do meio empresarial, com órgãos estudantis e com o 

Ministério da Educação; 

6. apresentar moção ao Ministério da Educação e ao Conselho Federal de Educação, com 

vistas à implantação de um Currículo de Ensino de Gestão e Administração, em nível 

nacional, compatível com as atuais necessidades do planejamento e gestão da 

economia brasileira e suas peculiaridades. 
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Ainda dentro da estratégia adotada pela Coordenação do Seminário, foram realizados 

seminários regionais com a participação de universidades e faculdades nos níveis estadual e 

municipal. 

A realização desses seminários regionais concorreu para o êxito do Seminário 

Nacional, já que o assunto havia sido debatido amplamente, propiciando o amadurecimento 

de idéias, favorecendo, desse modo, o consenso nacional." 

O Seminário Nacional sobre Reformulação Curricular dos Cursos de Administração 

ocorreu de 28 a 31 de outubro de 1991, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

concluindo pela apresentação de proposta formal de um currículo mínimo a ser submetido ao 

juízo e aprovação do Conselho Federal de Educação. 

A proposta original compõe o quadro a seguir: 

 

Conselho Federal de Administração 
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2. O Currículo Mínimo: 

 

Faz-se indispensável partir-se da preliminar de que qualquer proposta de mudança 

curricular não implica simples alteração de uma listagem de matérias, disciplinas e carga 

horária. 

O currículo pleno há de ser entendido dentro de sua dimensão mais ampla de 

desempenhos esperados, de desejado relacionamento com o meio a que serve, suas 

instituições, organizações, professores, alunos, empresas, devendo se sobrepujar mesmo ao 

pragmatismo da própria escola, envolvendo-se com sua ideologia e filosofia de educação. 
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No caso específico da Administração, deve responder não somente às necessidades do 

mercado de trabalho, mas também mudar seu enfoque de solucionador de problemas, 

reprodutor das forças produtivas e das relações sociais, para promotor de novas relações 

produtivas e sociais. 

Constituir-se em agente transformador capaz de ajustar-se com rapidez aos avanços 

das ciências e da tecnologia no estabelecimento de uma nova ordem. 

A síntese de sua metodologia deve implicar integração dos conhecimentos parciais, 

num todo orgânico e lógico, podendo dar origem a um novo conhecimento ou a novas formas 

de ação. 

Discussões acadêmicas estão, cada vez mais, deixando um enorme vazio no plano das 

efetivas ações educacionais. 

Devemos, por isso mesmo, dentro da estruturação hoje existente, aproveitar ocasiões 

como esta, de atualização curricular, para nos incomodarmos mais diante da falta de respostas 

do ensino brasileiro às verdadeiras demandas da realidade social. 

O impacto da tecnologia no desenvolvimento, por exemplo, está a requerer uma 

permanente atualização daquelas ações educacionais, ante as transformações que se sucedem, 

principalmente em nível das técnicas, das ciências, da organização e do controle do processo 

de trabalho. 

É exatamente dentro desse quadro de considerações que a escola tem que construir 

suas propostas curriculares, com elevado comprometimento metodológico com o permanente 

repensar do seu quotidiano. 

A universidade brasileira parece ter dificuldades em livrar-se do pensamento 

organizatório, reflexo da cultura regulamentadora e legiferante do País. 

Forjada pelos tecnocratas do Estado, essa atitude tem dissolvido a responsabilidade 

fundamental do docente, de ter, frente às propostas curriculares, uma postura realmente 

criadora que faça possível o desenvolvimento de atividades que incentivem a orientem os 

alunos na perspectiva de suas futuras atividades escolares e profissionais. 

É imperioso que se consolide, na ação educativa, a convicção de que precisamos 

educar para o desconhecido, ante um mundo de complexidade crescente que se transforma 

rapidamente. 

Antes que treinar e adestrar alunos, é indispensável iniciá-los na  ultrapassagem das 

fronteiras do já conhecido. 
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É preciso perder o culto idolátrico de modelos consagrados de ensino, visto  que não 

existe um caminho único para objetivos diferentes, e o meio e as demandas  daqui quase que 

necessariamente não serão idênticos aos de acolá. 

Tudo isto está a indicar uma imperiosa mudança: de atitude ante a posição  

convencional de tratamento do chamado currículo mínimo... 

As instituições devem convencer-se de que o currículo é apenas um instrumento a 

serviço da aprendizagem e não um fim em si mesmo. 

Sua concepção há de ser a de um conjunto solidário de matérias suficientemente 

nucleares para atenderem, na sua fecundidade e segundo uma metodologia dinâmica, aos 

objetivos gerais e específicos de determinado curso. 

É a chamada matéria prima a ser convenientemente trabalhada no currículo pleno de 

cada escola. 

Toda uma liberdade criadora em torno daquelas matérias, entendidas como fontes 

exploratórias, constitui o princípio mais importante nessa mudança de atitude já referida e que 

implica ter no currículo mínimo um parceiro indicativo e não uma norma limitativa e 

inibidora. 

Significa dizer que o currículo mínimo constitui-se em uma fonte onde a escola deve 

promover as mais diversas explorações, combinando livremente os seus elementos sob a 

forma de atividades ou disciplinas, no jogo situações concretas x conhecimentos 

sistematizados. 

Com a liberdade que sempre deteve e raramente exercitou, a escola pode ministrar as 

matérias do currículo pleno com diferentes dosagens em função de seus objetivos, assim 

como explorar temas que, via de regra, estão, senão expressa, implicitamente associados a 

elas. 

Nesse particular, tem sido freqüente a solicitação de se incluir, no currículo mínimo, 

questões que constituem temas às vezes até bastante oportunos, mas que não chegam a 

caracterizar matérias, no sentido mais orgânico que se empresta ao termo. 

Cumpre, portanto, à escola, no exercício da competência que é sua, construir com 

esses elementos novos pontos de enfoque, ou mesmo novas disciplinas. 

O problema essencial não é criar uma arquitetura curricular com uma lista de tópicos 

a serem atingidos, em uma visão empobrecida, negativa, que, usualmente, tem limitado e 

inibido a autonomia e criatividade da escola na formulação e implementação de sua proposta 

pedagógica. 
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O fundamental é a utilização na construção do currículo pleno, de uma metodologia 

que utilize o currículo como um instrumento que propicie desempenhos esperados e não como 

proposta acabada em si mesma. Uma metodologia que enseje, no caso da Administração, por 

exemplo, a cada escola conferir organicidade ao estudo de todas as variáveis que interferem 

no fato administrativo, sejam elas políticas, sociais ou econômicas, em função de seus 

objetivos, sua história e herança e em função das necessidades de sua clientela.  

Uma metodologia que enfatize uma sólida formação intelectual, que estimule o senso 

critico e a mente analítica. Pois, se há uma lógica e uma metodologia quase imanente para as 

matérias tradicionais de um curso de Administração, o mesmo não se pode dizer para os 

demais aspectos hoje necessariamente envolvidos com a evolução da Administração. 

Uma estrutura curricular, segundo este senso de organização, envolve um trabalho 

metodológico das matérias de cultura geral, instrumentais e as de formação profissional, 

despojado de fronteiras rígidas e conseqüente compartimentação estanque.  

A incorporação de algumas características intelectuais indispensáveis a um moderno 

curso de Administração, tais como: comunicação interpessoal, ética profissional, capacidade 

de adaptação, vida acadêmica ativa, motivação para atualização contínua, competência 

conceitual e capacidade de integração, passa a se constituir numa exigência dos dias de hoje.  

Nesse contexto, alguns tópicos emergentes já se apresentam com marcas de 

atualidade: a ética administrativa, a globalização, o meio ambiente, a administração da 

tecnologia, os sistemas de informações, o controle de qualidade total e outras. 

Buscar, portanto, um currículo que atenda às necessidades do meio social e 

eventualmente aos projetos deste ou daquele segmento da sociedade, significa imprimir a esse 

currículo, antes que uma arquitetura monolítica, uma construção que, sendo organicamente 

articulada, também seja permeável às demandas de entradas e reentradas, tanto de clientela, 

como de conteúdos que venham ao encontro das necessidades de um País em processo de 

definição como o nosso, ainda em busca de modelos institucionais que estejam mais próximos 

dos fatos, e por isto mesmo, mais aptos a fomentar-Ihes a força criadora... 

 

A Nova Proposta Curricular 

 

Tendo presentes as considerações já desenvolvidas, a proposta que agora se submete 

à apreciação deste Conselho traz, a nosso ver, um conteúdo de flexibilidade em sua 

estruturação, que deve permitir uma vida mais duradoura ao novo currículo, propiciando, 
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ainda, a incorporação das habilitações hoje existentes, ou seja, Comércio Exterior e 

Administração Hospitalar . 

A estrutura, em sua construção, convida inclusive as instituições à proposição de 

novas habilitações, algumas delas, talvez, já reclamadas hoje, pela fecunda área da 

Administração. 

Nos seus indicadores fixos, o curso de graduação terá uma duração mínima de 3.000 

horas-aula, integralizáveis, no mínimo, em quatro e, no máximo, em sete anos letivos, tanto 

para os turnos diurnos como para os noturnos. 

Em sua organização estrutural, o currículo mínimo reserva, para a área de Formação 

Básica e Instrumental, a duração de 720 horas-aula, ou seja 24% da duração total do curso, 

enquanto a área de Formação Profissional fica contemplada com uma duração de 1.020 horas-

aula, ou seja, 34% da duração total do curso. 

As chamadas Disciplinas Complementares comparecem obrigatoriamente por meio 

de programação a cargo da escola, com um total de 960 horas-aula, ou seja, 32% da duração 

total do curso, que se completa com 300 horas-aula de Estágio Supervisionado, a ser 

implementado nos termos da Lei Federal 6.494/77, regulamentada pelo Decreto 87.497/82. 

Os grupos nucleares de matérias que compõem o currículo mínimo a ser trabalhado 

no currículo pleno de cada instituição, ficam assim reunidos: 

Matérias de Formação Básica e Instrumental: 

· Economia 

· Direito 

· Matemática 

· Estatística 

· Contabilidade 

· Filosofia 

· Psicologia 

· Sociologia 

· Informática 

Total: 720 h/a -24% 

 

Matérias de Formação Profissional: 

 

· Teoria da Administração 

· Administração Mercadológica 
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· Administração de Produção 

· Administração de Recursos Humanos 

· Administração Financeira e Orçamentária 

· Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 

· Administração de Sistemas de Informação 

· Organização, Sistemas e Métodos 

 

Total: 1.020 h/a - 34% 

 

· Disciplinas Complementares: 960 h/a - 32% 

 

· Estágio Supervisionado: 300 h/a - 10% 

 

· Carga horária global: 3.000 h/a -100% 

 

Cumpre notar que o currículo mínimo, estruturalmente. é composto pelos grupos nucleares de 

matérias, anteriormente descritos, ou seja: 

 

a) Matérias de Formação Básica e Instrumental 

b) Matérias de Formação Profissional 

c) Disciplinas Complementares (a cargo da escola) 

d) Estágio Supervisionado. 

 

Este currículo mínimo, no momento em que passa a ser metodologicamente 

trabalhado sob a forma de atividades, disciplinas, seminários e formas outras de 

implementação curricular, constitui-se no chamado currículo pleno da instituição, visto que, a 

partir daí, todo o trabalho acadêmico passa a carregar as marcas psicoinstitucionais da escola. 

Surge daí o entendimento genérico, que devemos ter tantos currículos plenos de 

determinado curso quantas forem das escolas que os ministrem, independentemente de 

nomenclaturas de matérias e disciplinas, possivelmente iguais. 

 

Razões como esta esta é que aconselham, como faz o Parecer-CFE 85/70, que 

estabelece algumas normas orientadoras de condução dos currículos, a que a nomenclatura do 
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currículo mínimo deva ser mantida na escrituração escolar, admitindo-se, contudo, que a 

denominação geral de uma matéria possa ser explicitada em disciplinas. 

 

II -VOTO DO RELATOR 

 

À vista do exposto, sou por que se submeta ao elevado juízo do Plenário deste 

Conselho Federal de Educação o anteprojeto de Resolução a seguir. 

 

Resolução N°   de    de     1993 

 

Fixa os mínimos de conteúdo e duração do Curso de Graduação em Administração. 

 

O Presidente do Conselho Federal de Educação, usando das atribuições que lhe 

conferem os arts. 9°, letra e, e 70 da lei de Diretrizes e Bases, e tendo em vista o Parecer-CFE 

n° ....... que a esta se incorpora, 

 

Resolve: 

 

Art. 1° O currículo mínimo do Curso de Graduação em Administração, que habilita 

ao exercício da profissão de Administrador, será constituído das seguintes matérias: 

 

Formação Básica e Instrumental: 

Economia 

Direito 

Matemática 

Estatística 

Contabilidade 

Filosofia 

Psicologia 

Sociologia 

Informática 

 

Total: 720 h/a -24% 
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Formação Profissional: 

Teoria da Administração 

Administração Mercadológica 

Administração de Produção 

Administração de Recursos Humanos 

Administração Financeira e Orçamentária 

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 

Administração de Sistemas de Informação 

Organização. Sistemas e Métodos 

Total: 1.020 h/a -34% 

 

Disciplinas Eletivas e Complementares 

Total: 960 h Ia -32% 

 

Estágio Supervisionado 

Total: 300 h/a -10% 

 

Art. 2° O curso de Administração será ministrado no tempo útil de 3.000 horas-aula, 

fixando-se para sua integralização o mínimo de quatro e o máximo de sete anos letivos. 

Aquele limite incluirá o tempo a ser dedicado ao objetivo de conhecimento da realidade 

brasileira, de que trata o art. 2°, da Lei 8.663, de 14 de junho de 1993, segundo critérios 

fixados pelas instituições. 

A Prática de Educação Física, também obrigatória, terá carga horária adicional. 

Art. 3° Além da habilitação geral, prescrita em lei, as instituições poderão criar 

habilitações específicas, mediante intensificação de estudos em áreas correspondentes às 

matérias fixadas nesta Resolução e em outras que venham a ser indicadas para serem 

trabalhadas no currículo pleno. 

Parágrafo único. A habilitação geral constará no anverso do diploma e as habilitações 

Específicas, não mais de duas de cada vez, serão designadas no verso, podendo assim o 

diplomado completar estudos para obtenção de novas habilitações. 

Art. 4° Os mínimos de conteúdo e duração, fixados nesta Resolução, serão 

obrigatórios para os alunos que ingressarem a partir de 1995, podendo as instituições que 

tenham condições para tanto e assim desejarem, aplicá-los a partir de 1994. 
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Art. 5° Na obtenção da graduação em Administração, por diplomados em outros 

cursos, caberá às escolas o estabelecimento de critérios flexíveis de aproveitamento de 

estudos obtidos pelo aluno em seu curso anterior, especialmente quanto aos programas de 

estudos e respectiva dosagem, obedecidas as normas legais. (Súmula 2/92-CFE). 

 

Parágrafo único. A graduação obtida nos termos do artigo deverá ser ministrada no 

tempo mínimo de 1.350 horas-aula. 

 

Art. 6° A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

III - CONCLUSÃO DA COMISSÃO 

 

A Comissão Central de Currículos aprova o voto do Relator. 

Sala das Sessões, em 3 de junho de 1993. 

(aa) Virgínio Cândido Tosta de Souza -Presidente/Layrton Borges Miranda 

Vieira -Relator/Raulino Tramontin/Paulo Alcântara Gomes/Yugo Okida 

 

IV - DECISÃO DO PLENÁRIO 

O Plenário do Conselho Federal de Educação aprovou, por unanimidade, a 

Conclusão da Câmara. 

 

Sala Barretto Filho, em 5 de agosto de 1993. 

 

(aa) Manoel Gonçalves Ferreira Filho  Layrton Borges Miranda Vieira 

Cícero Adolpho da Silva    Margaria Maria do Rego Barros 

D alva Assumpção Soutto Mayor   Pires Leal 

Edson Machado de Sousa    Paulo Alcântara Gomes 

Fábio Prado      Raulino Tramontin 

Genaro de Oliveira     Silvino Lopes Neto 

Jorge Nagle      Sydney Lima Santos 

José Francisco Sanchotene    Virgínio Cândido Tosta de Souza 

José Luitgard Moura de Figueiredo   Yugo Okida 

Pe. Laércio Dias de Moura 
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ANEXO C – Resolução Nº 1, de 2 de fevereiro de 2004 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2004. (
6
) (

7
)  

 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Administração, Bacharelado, e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, no 

uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 9º, § 2º, alínea “c”, da Lei 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as 

diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres CES/CNE 776/97, de 3/12/97, e 583/2001, de 

4/4/2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de 

Administração, propostas ao CNE pela SESu/MEC, e considerando o que consta dos Pareceres 

CNE/CES 67/2003, de 11/3/2003, e 134/2003, de 4/6/2003, homologados pelo Senhor Ministro de 

Estado da Educação, respectivamente, em 2/6/2003 e 9/9/2003, resolve: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Ensino Superior 

em sua organização curricular. 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através do seu 

projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os componentes 

curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de 

avaliação, a monografia, o projeto de iniciação científica ou o projeto de atividade, como trabalho de 

conclusão de curso – TCC, componente opcional da instituição, além do regime acadêmico de oferta e 

de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de graduação em 

Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem 

prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções institucional, 

política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização integrada e/ou 

subseqüente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes manifestações teórico-práticas e 

tecnológicas aplicadas às Ciências da Administração, e de aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas 

demandas do desempenho profissional; 

IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como 

instrumento para a iniciação científica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

XII - inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso sob as modalidades 

monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em área teórico-prática 

ou de formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento próprio. 

                                                           
6
 CNE. Resolução CNE/CES 1/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2004, Seção 1, p. 11 

7
 Revogada pela Resolução CNE/CES n.º 4, de 13 de julho de 2005 
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§ 2º Os Projetos Pedagógicos do Curso de Graduação em Administração poderão admitir 

Linhas de Formação Específicas, nas diversas áreas da Administração, para melhor atender às 

demandas institucionais e sociais. 

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado do 

formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 

econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada 

de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a 

assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do 

campo de atuação do administrador. 

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 

conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e 

função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 

administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos 

diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade 

de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu 

exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 

organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais. 

Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações com a realidade 

nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no 

âmbito das organizações e do meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos 

seguintes campos interligados de formação: 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, econômicos e 

contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da comunicação e da informação e das 

ciências jurídicas; 

II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de recursos humanos, 

mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de 

informações, planejamento estratégico e serviços; 

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa 

operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias que 

contribuam para a definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à administração; e 

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e 

interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração estabelecerá 

expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular, de acordo com os 

seguintes regimes acadêmicos que as Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual, 
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regime seriado semestral, sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos 

acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta Resolução. 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando, devendo cada 

instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, com 

suas diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de 

ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos 

diferentes pensamentos das Ciências da Administração. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os 

resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que os responsáveis pelo 

acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio curricular possam considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em 

Administração o Estágio Supervisionado de que trata este artigo, deverá emitir regulamentação 

própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos de avaliação, observado o disposto no parágrafo precedente. 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive 

adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho 

e com as ações de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se confundam com estágio 

curricular supervisionado. 

Art. 9º Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um componente curricular opcional da 

instituição que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de 

iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e de formação 

profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento próprio. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de graduação em 

Administração Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, nas modalidades referidas no caput deste 

artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu conselho superior acadêmico, 

contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes 

técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

Art. 10. A duração do curso de graduação em Administração será estabelecida em 

Resolução específica da Câmara de Educação Superior. 

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

ÉFREM DE AGUIAR MARANHÃO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO D – Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005 

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005. (
8
) 

 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Administração, bacharelado, e dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 2º, alínea “c”, da 

Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres 

CNE/CES nos 776/97 e 583/2001, bem como considerando o que consta dos Pareceres 

CNE/CES nos 67/2003; 134/2003, 210/2004 e 23/2005, homologados pelo Senhor Ministro 

de Estado da Educação, respectivamente, em 2/6/2003, 9/9/2003, 24/9/2004 e 3/6/2005, 

resolve: 

 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Administração, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de 

Ensino Superior em sua organização curricular. 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através do 

seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os 

componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, 

o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica ou o projeto de atividade, como 

Trabalho de Curso, componente opcional da instituição, além do regime acadêmico de oferta 

e de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

graduação em Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 

ensino e como instrumento para a iniciação científica; 

IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

X - concepção e composição das atividades complementares; e,  

XI - inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, 

projeto de iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área teórico-prática ou 

de formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento próprio. 

                                                           
8
 Resolução CNE/CES 4/2005. Diário Oficial da União, Brasília, 19 de julho de 2005, Seção 1, p. 26 
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§ 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no 

Projeto Pedagógico do curso, o oferecimento de cursos de pós-graduação lato sensu, nas 

respectivas modalidades, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional. 

§ 3º As Linhas de Formação Específicas nas diversas áreas da Administração não 

constituem uma extensão ao nome do curso, como também não se caracterizam como uma 

habilitação, devendo as mesmas constar apenas no Projeto Pedagógico. 

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil 

desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, 

técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis 

graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento 

qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, 

presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador. 

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 

conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 

decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e 

criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações 

éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes 

modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais. 

Art. 5º Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem inter-relações 

com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada 

de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio através da utilização de 

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

 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, 

econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da comunicação e da 

informação e das ciências jurídicas; 
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II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de recursos 

humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, 

sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços;  

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa 

operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias 

que contribuam para a definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à 

administração; e 

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Administração 

estabelecerá expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e integralização 

curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as Instituições de Ensino 

Superior adotarem: regime seriado anual, regime seriado semestral, sistema de créditos com 

matrícula por disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, 

atendido o disposto nesta Resolução. 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular 

direcionado à consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar o 

correspondente regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição 

de ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes 

aos diferentes pensamentos das Ciências da Administração. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo 

com os resultados teórico-práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, até que os 

responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio curricular possam 

considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis 

ao exercício da profissão. 

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em 

Administração o Estágio Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir regulamentação 

própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, 

critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, observado o disposto no parágrafo 

precedente. 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências 

do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se 

confundam com estágio curricular supervisionado. 

Art. 9º O Trabalho de Curso é um componente curricular opcional da Instituição 

que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de 

iniciação científica ou projetos de atividades centrados em áreas teórico-práticas e de 

formação profissional relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento próprio. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de 

graduação em Administração o Trabalho de Curso, nas modalidades referidas no caput deste 

artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu conselho superior acadêmico, 

contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das 

diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 
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Art. 10. A carga horária mínima dos cursos de graduação será estabelecida em 

Resolução da Câmara de Educação Superior. 

Art. 11. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser 

implantadas pelas Instituições de Educação Superior, obrigatoriamente, no prazo máximo de 

dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta. 

Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos 

do período ou ano subseqüente à publicação desta. 

Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Resolução CFE nº 2, de 4 de outubro de 1993, e a Resolução CNE/CES nº 1, de 2 

de fevereiro de 2004. 

 

 

EDSON DE OLIVEIRA NUNES 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO E – Lei 11.788/2008 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. 

  

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação 

do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio 

de 1943, e a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

revoga as Leis n
os

 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 

8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do 

art. 82 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o 

art. 6
o
 da Medida Provisória  n

o
 2.164-41, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO  

Art. 1
o
  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

§ 1
o
  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 

educando.  

§ 2
o
  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

Art. 2
o
  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes 

curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.  

§ 1
o
  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito 

para aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2
o
  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória.  

§ 3
o
  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, 

desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto 

pedagógico do curso.   

Art. 3
o
  O estágio, tanto na hipótese do § 1

o
 do art. 2

o
 desta Lei quanto na prevista no § 2

o
 do mesmo 

dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, 

de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição 

de ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 

compromisso.  

§ 1
o
  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo 

professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos 

relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7
o
 desta Lei e por menção de aprovação final.  

§ 2
o
  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo 

de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os 

fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

Art. 4
o
  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente 

matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário 

de estudante, na forma da legislação aplicável.  

Art. 5
o
  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços 

de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, 

devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas 

gerais de licitação.  

§ 1
o
  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do 

estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  

§ 2
o
  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços 

referidos nos incisos deste artigo.   

§ 3
o
  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a 

realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim 

como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.  

Art. 6
o
  O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas 

instituições de ensino ou pelos agentes de integração.  

CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

Art. 7
o
  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:  
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I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando 

ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do 

estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 

calendário escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das 

atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso 

de descumprimento de suas normas;  

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;  

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas.  

Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se 

refere o inciso II do caput do art. 3
o
 desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à 

medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.  

Art. 8
o
  É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de 

concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas 

para seus educandos e as condições de que tratam os arts. 6
o
 a 14 desta Lei.  

Parágrafo único.  A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte 

concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3
o
 desta 

Lei.  

CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE  

Art. 9
o
  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e 

fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 

profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 

profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento;  

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural;  

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 

conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente;  

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 

valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação 

resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  
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VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, 

com vista obrigatória ao estagiário.  

Parágrafo único.  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que 

trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.  

CAPÍTULO IV 

DO ESTAGIÁRIO  

Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a 

parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser 

compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:  

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da 

educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

§ 1
o
  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas 

aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no 

projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.  

§ 2
o
  Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de 

avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de 

compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante.  

Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto 

quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, 

sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  

§ 1
o
  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não 

caracteriza vínculo empregatício.  

§ 2
o
  Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de 

Previdência Social.   

Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 

período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.  

§ 1
o
  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra 

forma de contraprestação. 

§ 2
o
  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o 

estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua 

implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.  

CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO  
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Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego 

do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

§ 1
o
  A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará 

impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo 

administrativo correspondente.  

§ 2
o
  A penalidade de que trata o § 1

o
 deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a 

irregularidade.  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 16.  O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou 

assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos 

agentes de integração a que se refere o art. 5
o
 desta Lei como representante de qualquer das partes.  

Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de 

estágio deverá atender às seguintes proporções:  

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.  

§ 1
o
  Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados 

existentes no estabelecimento do estágio.  

§ 2
o
  Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos 

previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.  

§ 3
o
  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, 

poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente  superior.  

§ 4
o
  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio 

profissional.  

§ 5
o
  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas 

oferecidas pela parte concedente do estágio.  

Art. 18.  A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá 

ocorrer se ajustada às suas disposições.  

Art. 19.  O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 

1o de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 428.  ...................................................................... 

§ 1o  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino 

médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada 

em formação técnico-profissional metódica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§1
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......................................................................  

§ 3o  O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto 

quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 

......................................................................  

§ 7o  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto 

no § 1
o
 deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele 

já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR)  

Art. 20.  O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua 

jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.  

    Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 22.  Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 

1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida 

Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.  

            Brasília, 25 de setembro de 2008; 187
o
 da Independência e 120

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

André Peixoto Figueiredo Lima 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008  
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