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Resumo
O presente trabalho visa trazer esclarecimento através de um estudo de caso e
levantamento bibliográfico a relevância da experiência do estágio de Pedagogia na
área de Treinamento Empresarial. Primeiramente é descrito a importância que a
educação possui e vem ganhando no mundo corporativo, explicando o porquê da
inserção do Pedagogo nesse ambiente. Posteriormente a proposta foi apresentar
como ocorre o estágio obrigatório e extracurricular dentro da formação dos
estudantes, tomando como ponto de partido da pesquisa o estágio extracurricular na
área de Treinamento Empresarial. É feito uma descrição da relação das atividades
vivenciadas no estágio com as disciplinas do curso que mais se aproximaram dessa
temática, defendendo, portanto a importância dessa experiência para formação
profissional e opção pela futura escolha de carreira aos estudantes de Pedagogia.
Palavras-chave: treinamento, estágio, pedagogia.
Abstract
The present paper aims to bring enlightenment through a case study and literature
survey of the relevance of the internship experience in the Pedagogy field into
Corporate Training. First of all is described the education importance and how it has
been gaining ground in the corporate living, explaining the reason of inserting the
education professional in that environment. After this, the proposal was presented
how the mandatory and extracurricular stage occurs aligned to the shaping of
students, taking as a point of advantage of the extracurricular research internship in
the field of Corporate Training. A description about the relationship between activities
experienced under intern phase and the course themes that come closest to this
thesis indeed, thus advocating the power of this background in order that supports a
vocational and future career guideline for students of pedagogy.
Keywords: training, internship, pedagogy.
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Introdução
Durante minha graduação acreditava que a melhor forma de escolher qual
área da Pedagogia seguir seria através das experiências vividas nos estágios.
No decorrer do curso houve quatro diferentes tipos de estágios obrigatórios
que participei: Estágio de Educação Infantil, Estágio de Ensino Fundamental I,
Estágio de Gestão e Estágio de Educação Não Formal. Dentre esses estágio
acreditava que ainda faltava fazer mais um tipo de estágio do qual a Universidade
não me proporcionava na grade horária: Estágio em Empresa.
Cadastrei meu currículo nos sites de algumas empresas das quais eu sabia
que contratavam anualmente estudantes do curso de Pedagogia. Participei de
algumas seleções e fui chamada para estagiar na área de Treinamento Empresarial
de uma multinacional em Campinas. Fiquei muito feliz nos primeiros instantes, mas
com o passar dos dias comecei a pensar: Será que eu realmente sou qualificada ou
estou preparada para trabalhar num ambiente corporativo? Pois nunca tive uma
matéria específica sobre Pedagogia Empresarial.
No meu período de estágio precisei fazer uma rememorização das disciplinas
e dos conhecimentos adquiridos na minha formação poderiam utilizar e relacionar
com minhas atividades de estágio.
Minha experiência e vivência nesse estágio me fizeram optar pela escolha do
meu Trabalho de Conclusão de Curso. Pois senti que essa falha que houve por
parte da Universidade poderia ser um ponto de melhoria da minha autoformação.
Portanto buscarei relacionar minhas atividades, rotinas e experiências de
estágio com os conhecimentos que adquiri no decorrer dos cinco anos de graduação
em Pedagogia e mostrar a relevância que esse estágio pode se tornar para outros
estudantes.
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Metodologia
Este presente trabalho visa gerar conhecimento útil para os estudantes do
curso de Pedagogia que buscam atuar no ambiente de treinamento empresarial. A
pesquisa exploratória investigou através do estudo de caso, onde participei como
espectador interativo a relação das atividades do estágio de Pedagogia na área de
Treinamento com os conhecimentos adquiridos no período da graduação. Durante
esse período pude reconhecer a responsabilidade e a primordialidade que a
educação tem assumido dentro das organizações e entender qual é o meu papel
nesse ambiente.
A análise e descrição do estudo de caso foram embasadas na experiência de
um ano e oito meses de estágio realizados numa multinacional situada na cidade de
Campinas. A luz do levantamento bibliográfico pude então apresentar o que é e
como se dá o estágio no período da graduação e pude também expor minha
percepção sobre a relevância desse estágio na área de Treinamento para os alunos
que estão cursando Pedagogia.
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Capítulo 1: Retrospectiva histórica de como se deu a inserção da educação no
mundo do trabalho.
Para discutirmos sobre a questão da educação corporativa é necessário que
reflitamos na seguinte frase:
“O futuro das organizações - e nações - dependerá cada vez
mais de sua capacidade de aprender coletivamente”.
Peter Senge (1997)

A palavra aprender está atrelada a palavra educação e podemos entender a
definição de educação como: “Educação é o ato de educar, de instruir, é polidez,
disciplinamento”.
É através da educação que os conhecimentos e os costumes de uma geração
são passados dos antecessores para os sucessores, mostrando, portanto qual foi o
meio em que se deu a socialização de cada indivíduo. Seja no ambiente familiar,
escolar e em comunidade a educação e a socialização se fazem presentes.
A educação proporciona as pessoas formas de se desenvolver nos aspectos
morais, intelectuais e relacionais, a fim de que todos possam participar, cooperar e
interagir da sociedade como um todo - área cultural, política, econômica e social. A
educação possui formas e níveis. Existe ambientes onde ela se faz de extrema
necessidade, seja através de comportamento ou polidez no falar, já em outros
ambientes ela se faz importante, mas de forma menos exigente.
O processo de adquirir conhecimento, ou seja, educar-se, não pode ser
encarado como um processo individual, deve ser encarado como um processo que
ocorra no coletivo, pois estamos inseridos num ambiente onde o coletivo é superior
ao individual. Para que haja sincronia e harmonia num ambiente as pessoas
precisam cooperar mutuamente umas com as outras.
Ano após ano nossa sociedade passa por transformações de todas as formas
e em todos os seguimentos da vida humana. Não diferentemente com o passar dos
anos as empresas tem mudado e repensado sua forma de administrar pessoas.
Administrar pessoas não se restringe apenas nas relações interpessoais que
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existem, administrar pessoas requer nivelar e aperfeiçoar os conhecimentos e
habilidades que elas possuem.
Em relação a essas mudanças podemos observação que apesar de algumas
formações serem direcionadas a áreas específicas, o mercado de trabalho tem
redimensionado

sua

abordagem

e

sua

tratativa

ampliando

as

funções

desempenhadas por alguns profissionais. Tomaremos aqui o exemplo da formação
em Pedagogia.
O olhar sobre o perfil profissional do Pedagogo vem se modificando com o
passar do tempo. Antes sua atuação estava ligada principalmente as funções
escolares, suas atividades eram baseadas na educação de crianças nos anos
iniciais da alfabetização e na gestão educacional. A proposta inicial do curso de
Pedagogia de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (2006) era: “estudo
da forma de ensinar”.
Não raramente quando um estudante de Pedagogia fala sobre sua formação
muitas pessoas logo subentendem que esse estudante está sendo formado para ser
um professor, ou seja, sua atuação se dará no ambiente escolar. Muitas vezes esse
pensamento não existe apenas no imaginário dos outros, existe também no
imaginário do estudante.
Foi a partir do meu sexto semestre que descobri através de uma colega de
turma a alternativa de trabalhar num ambiente empresarial. Antes até sabia de
algumas possibilidades, mas até aquele momento nunca havia surgido alguma
oportunidade onde minha formação seria necessária fora de uma escola. Como não
havia referência de nenhum conhecido que possuía a formação em Pedagogia que
atuasse na área de Treinamento Empresarial, minha visão sobre esse mercado era
mínima.
Hoje esse perfil profissional do Pedagogo está sendo ampliado e abrange
outros

espaços,

dos

quais

se

classificam:

espaços

não

escolares

ou

extracurriculares. Mesmos nos espaços não escolares a atuação do pedagogo está
intimamente ligada aos processos educacionais.
No período da graduação pude observar que os espaços não escolares na
maioria das vezes são direcionados aos assuntos da educação não formal e
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educação informal dentro do currículo. Por muitas vezes fica a critério e a
curiosidade do aluno pesquisar espaços e ambientes dos quais a educação tem
assumido um papel de primordialidade.
Podemos tomar como exemplo de um espaço não escolar uma empresa, da
qual possui funções que estão intrinsecamente ligadas ao contexto educacional.
Entender o papel da educação no contexto desse ambiente se torna essencial para
compreendermos o porquê de as organizações estarem investindo nas áreas de
treinamento, reciclamento e qualificação interna, essas áreas buscam na educação
uma forma de aprimorar a atuação de seus funcionários em suas funções.
Segundo Greco (2005) a educação tem uma dimensão de
continuidade que se traduz na transmissão dos conhecimentos,
da cultura e dos valores, e, ao mesmo tempo, de ruptura, ou
seja, de produzir-se novos conhecimentos, novas culturas,
novos

valores,

a

partir

não

apenas

do

avanço

do

conhecimento, mas da análise crítica dos resultados desse
processo civilizatório, produto de grupos de interesses
dominantes nas sociedades. Nesse sentido, a educação é, ao
mesmo tempo, permanência e transformação, em busca de
condições para o desenvolvimento humano de todas os
sujeitos que nascem, garantido-lhes o usufruto dos bens da
civilização e dotando-os de uma perspectiva analítica e crítica a
fim de que se coloquem como construtores de novos modos de
se processar a civilização.

O acumulo de capital cultural por parte dos profissionais se torna rentável
para eles e para as organizações. A probabilidade de um profissional que tenha
superior conhecimento será maior para criar, gerar, organizar, render e melhorar
processos em relação a um profissional que vive ou conheça apenas das
experiências práticas do dia a dia.
Se entendermos o processo de educação como a continuidade da evolução
da sociedade, o processo que nos possibilitou alcançar tantas melhorias e que nos
proporciona melhor qualidade de vida então pode entender que a educação
corporativa é o método utilizado por uma organização para gerar crescimento e
maior qualidade nos hábitos profissionais.
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A relação do Pedagogo com a educação é o cerne da sua formação. Cabe,
portanto ao aluno direcionar suas expectativas, seus esforços e sua escolha de
acordo com o que aprendeu, vivenciou nos estágios ou pesquisou para sua futura
profissão.
Descobri que a educação fez, faz e fará cada vez mais um papel de diferença
em todos os ambitos da sociedade: econômico, político e social. Entendendo isso é
possível compreender o porquê das empresas estarem inserindo espaços
educativos dentro de seus ambientes.
A educação tem a capacidade de transformar e nos fazer refletir sobre nossa
forma de pensar e agir. Conseguir refletir sobre suas práticas e conseguir obter
melhoria sobre as atividades desempenhadas com pouca aptidão é um grande
avanço, muito esperado e desejado pelas empresas. É com o auxílio da educação
que nos adequamos a refletir sobre o nosso modo de pensar, agir e sentir, e é
através dessa reflexão que podemos buscar transformar e aperfeiçoar nós e o
espaço em que trabalhamos e vivemos.
Empresas que aderem à prática da educação coorporativa possuem
funcionários com maior capacidade de inovar e tornar seus produtos e serviços mais
competitivos, rentáveis e sustentáveis.
Precisamos entender que o ambiente organizacional é diferente do ambiente
escolar. As empresas estão em constantes transformações, precisam apresentar
alta competitividade, tendo como viés recursos e competências que lhe assegurem
uma posição consolidada e conhecimento intensivo da área em que atuam.
Portanto a educação entra como um diferencial, capacitando o trabalhador a
agir de forma que atenda as novas demandas e necessidades apresentadas pela
empresa e pelos clientes.
Com um mercado globalizado cada vez mais dinâmico as empresas buscam
melhorias

de

processos

e

novos

treinamentos

para

seus

colaboradores,

demandando assim a necessidade de profissionais da área de Educação. Eles por
sua vez exercem novas propostas de treinamentos, métodos e relações
profissionais.
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Greco (2005) diz que:
A

qualificação

profissional

inserida

nesse

contexto

de

transformação, por um lado, é alterada e ampliada havendo
maior valorização do componente intelectual em detrimento do
manual. As exigências do mercado de trabalho apontam para
uma maior qualificação e, para tanto, o pedagogo pode
contribuir, nesse processo, na qualificação do trabalhador.

Esse ambiente corporativo exige com maior rigor uma qualificação mais
apurada por parte de seus profissionais, ademais as organizações têm
proporcionado treinamentos internos como mais uma forma de qualificação,
buscando gerar maiores rendimentos, produtividade e eficiência. Como citado por
Greco (2005) o perfil das empresas mudou, o que está em valor é o profissional que
além do conhecimento manual possui o conhecimento intelectual, ele atua
conjuntamente prática com teoria. A prática alinhada com a teoria tende ao sucesso.
A educação corporativa ajuda o funcionário a desenvolver sua capacidade de
inovar, sendo que essa inovação pode ser usada não apenas em momentos de
trabalho, mas em momentos de convívio familiar, entre amigos e com a sua
comunidade.
Não se pode olhar a educação corporativa e classificá-la como algo
essencialmente profissional, a educação corporativa pode ser visualizada num
âmbito pessoal também, pelo fato de proporcionar um enriquecimento pessoal e
cultural ao indivíduo.

Tudo o que se aprende no âmbito profissional pode ser

utilizado e readaptado para outras da vida.
A educação trás ao ser humano seja num ambiente corporativo, escolar ou
quaisquer outros a ambição pelo progresso, a evolução da vida, fazendo com que o
homem haja mais criativamente e dando sentido a sua vida. Podemos concluir
também que a educação nos proporciona olhar e interpretar o mundo de forma
diferente a que estávamos submetidos antes.
Precisamos dar a mesma importância na educação corporativa para os
aspectos profissionais e humanísticos que o saber adquirido proporciona. Apenas o
saber técnico em si não trás ao funcionário e a empresa a qualidade e a expectativa
esperada pela educação. O ser humano precisa enxergar na educação um
14

instrumento que lhe traga desenvolvimento de suas habilidades e um instrumento
que lhe traga satisfação pessoal.
A educação humanística promove o aperfeiçoamento do funcionário nos
aspectos da ética, da responsabilidade social, da sustentabilidade, da honestidade,
da cidadania, do convívio coletivo e do desenvolvimento dos valores humanos.
Tendo adquirido esses aspectos da educação humanística em conjunto com
técnicas e saberes adquiridos da educação corporativa teremos então pessoas mais
responsáveis não apenas com os valores da empresa, mas com os valores da nossa
sociedade.
A busca por um trabalhador mais qualificado para as atividades que exerce é
posterior desde o período da Revolução Industrial.
Heloani (2011, pg. 174) fala que numa tentativa de
organização e aceleração da produção, no intuito de aumentar
os ganhos do capital, procurou-se obter o “saber fazer”
operário, transformar o “saber tácito”, em saber técnicoempírico, fundamentando nas experiências e habilidades
manuais e mecânicas do trabalhador, evoluindo para a
apropriação do conhecimento de maneira ampla.

A Revolução Industrial provocou intensas reflexões sobre o processo de
trabalho, causando profunda contradição no que se referia a busca pela qualidade
nas condições de trabalho, pois nesse momento da história os donos das indústrias
buscavam sugar seus funcionários através de baixos salários, ambientes insalubres
e carga horária excessiva.
A qualidade de vida dos trabalhadores era grandemente afetada pelas
condições encontradas no espaço corporativo. Nesse período não se via nas
indústrias a procura por ambientes adequados para realizar as atividades propostas,
a busca das indústrias era por uma mão de obra de baixa qualificação e que se
submetia a receber pequenos salários.
Hoje o método competitivo do mercado tem se transformado. Em qualquer
área da vida, quando estamos treinados e preparados para realizar uma certa
atividade, ela tende mais ao sucesso do que se estivéssemos na mesma posição
15

porém sem preparo ou treinamento algum. Por isso cada vez mais as empresas
buscam uma mão de obra instruída e que busca se reciclar as novas exigências.
Essa lógica pela busca do conhecimento como facilitador dos métodos de
serviço começa a ficar mais evidente com a entrada da Segunda Revolução
Industrial, onde o padrão tecnológico começa a agir de forma diferente. Treinamento
e especialização dos trabalhadores ajustando-os de acordo com as aptidões
apresentadas começaram a se tornar mais e mais necessário para dar conta de
todas as inovações que estavam surgindo.
O mercado de trabalho começa a se tornar exigente. A preferência por
trabalhadores que tenham instrução qualificada começa a ficar mais evidente e suas
posições, cargos dentro do serviço, começam a se diferenciar em relação aos
trabalhadores que não possuem nenhum conhecimento científico.
Heloani (2011, pg. 25) trata desse assunto relatando sobre o ambiente das
fábricas e fazendo uma corelação do filme Tempos Modernos com a realidade
daquele período: “Observando o ambiente nas fábricas, algo próximo ao que
Charles Chaplin brilhante e ironicamente retratou no filme Tempos modernos, Taylor
tem a grande percepção de que o conhecimento pode ser aplicado ao trabalho. Ou
seja, para aumentar ou melhorar a produção, caberia ao "gerente científico"
descobrir a "melhor maneira" para atingir o máximo em eficiência”.
Portanto conhecimento aplicado ao trabalho trás melhoria e eficiência,
lembrando que no contexto histórico desse momento a otimização do tempo, o
aumento da produtividade e o corte de gastos eram ferramentas muito valiosas.
Podemos perceber que pouco a pouco as empresas começam a dar
preferência a um novo trabalhador, o trabalhador instruído, o trabalhador que busca
se aperfeiçoar e a se manter qualificado e preparado para assumir cargos mais
específicos e de maior prestígio. Muitos trabalhadores por sua vez, compreendem
essa nova demanda e começam a se adequar a essas exigências entendendo que a
busca pela qualificação lhe trará muitos benefícios no âmbito profissional.
A educação tem o poder de renovar, ela torna o homem capaz de aprimorar
suas condições de vida, não sendo apenas parte do meio em que vive, mas
transformador e aperfeiçoador do mesmo.
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Isso dentro de uma organização se reflete através de maneira positiva e
motivadora de forma a gerar maiores competências das atividades exercidas, melhor
qualidade de trabalho e otimização de tempo. As organizações estão sentindo cada
vez maior a necessidade de profissionais que estejam em processo de reciclamento
de suas atividades. Esse processo tem se dado através de treinamentos internos e
externos.
Os treinamentos podem ser variados, indo do básico aos mais avançados.
Um exemplo de treinamento seria um funcionário mais experiente acompanhar as
atividades de um funcionário menos experiente em suas funções e depois orientá-lo
e treiná-lo nos pontos de melhoria identificados.
É fundamental ressaltar que tantos funcionários novos ou velhos de casa
necessitam de treinamento, pois todos os funcionários precisam estar conscientes
de quais são os objetivos da empresa onde trabalham, como e quando irão chegar
até os alvos selecionados. Isso é faz parte da cultura organizacional!
A educação atualmente ocupa uma posição de prestígio na nossa sociedade.
A educação tem grande legitimidade, ela influência aspectos da sociedade, da
econômica, da política e do convívio em comunidade.
Alguns fatores históricos das transformações no mundo corporativo são
essenciais para compreendermos a inserção do pedagogo nesse ambiente, pois
desde o final da década de 60 até meados da década de 70, começamos a enxergar
mais claramente a nova lógica do mercado sendo exigida ao trabalhador.
Heloani (2011, pg. 108) fala mais sobre isso:
“Com base na internalização dos mecanismos de controle, a
empresa “concede” maior “autonomia” para algumas tarefas
e incorpora novas exigências para os trabalhadores sob
rótulo de aparência atraente como “criatividade”, “novas
responsabilidades”, “qualificação” etc. Dessa forma, dentro
de um contexto mutável da economia globalizada, o
trabalhador
sabendo-se

precisa
alvo

de

constantemente
perene

avaliação

aperfeiçoar-se,
no

ambiente

organizacional”.
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Portanto adaptar-se e incorporar cada vez mais novos conhecimentos que
tragam benefícios a sua carreira começa a ser um movimento exigido a todos que
queiram entrar e permanecer no mundo do trabalho. E tendo também um viés
humanístico no que tange o adaptar-se e incorporar novos conhecimentos, pois
nossa sociedade está passando por muitas transformações e saber lidar com as
transformações sociais conjuntamente com as transformações corporativas é de
suma importância.
Mais uma vez conseguimos ver a educação como ferramenta de atualização
e preparo pelo fato do mundo viver em freqüentes mudanças fazendo com que as
empresas tenham que se amoldar e estarem prontas para se ajustar e responder as
questões que o mercado tem proposto.
Estamos vivendo um período em que o conhecimento abre portas e
proporciona melhores condições em todos os âmbitos, não diferente do mundo o
conhecimento é valorizado e prestigiado dentro das organizações.
Agilidade, rapidez e velocidade são realidade na sociedade, constantes
mudanças tecnológicas, constantes mudanças de saberes e constantes mudanças
estruturais na sociedade, mostra que as empresas precisam saber agir rápido e
mudar com grande rapidez e velocidade para não se tornarem retardatárias.
Essa busca pela educação dentro do cenário industrial brasileiro e a entrada
do pedagogo nesse ambiente pode ser descrito conforme a citação de Urt e
Lindquist (2004, s/n, apud Junqueira e Tavares, 2009, pg. 58, 59):
O pedagogo começou a ser chamado para atuar na
empresa no final da década de sessenta, início de setenta.
Os princípios de racionalidade, eficiência e produtividade
foram transportados da economia para a educação, de
modo conciliatório com a política desenvolvimentista. A
concepção de educação que predominava trazia consigo a
ideologia desenvolvimentista, fundamentada nas teorias do
Capital Humano, muito presente no cenário nacional,
respaldando

políticas

aperfeiçoamento

do

e

ações

sistema

que

industrial

visavam
e

o

econômico

capitalista. Na década de 70, observou-se uma crescente
automação do processo de trabalho, de novas tecnologias.
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No entanto, a classe trabalhadora se encontrava totalmente
despreparada para o estágio de desenvolvimento industrial.
O mercado de trabalho passou, então, a reclamar a
profissionalização dos trabalhadores para acompanhar as
mutações que estavam ocorrendo no mundo do trabalho,
decorrentes de transformações tecnológicas. A escola
encontrava-se despreparada para oferecer contribuições na
profissionalização dos trabalhadores para que atendessem
as perspectivas de desenvolvimento industrial. Sendo
assim, buscaram-se outros mecanismos situados fora da
escola formal para formar o trabalhador viável àquele
momento. A formação profissional passou a ter seu âmbito
cada vez mais definido no local de trabalho ou através de
treinamentos intensivos, coordenados por instituições ou
pela própria empresa. (2009, pg. 58, 59.)

A partir dessas informações fica cada vez mais fácil de entender o papel que
o pedagogo vem assumindo nos ambientes não escolares. Esse movimento que
começou no final da década de sessenta vem crescendo e tomando maiores
proporções, fazendo com que a figura do pedagogo esteja atrelada com o processo
de melhora de desempenho.
Nesse período da história o mercado de trabalho precisava de pessoas que
tivessem domínio sobre determinadas funções, ou seja, funcionários
profissionalizados, contudo existia um grande déficit na educação que advinha
desde a escola, por isso a figura do pedagogo/educador ganhou espaço e
visibilidade no contexto das empresas.
Essa exigência do mercado pela educação não trás benéficos apenas as
empresas, devemos enxergar essa educação como possibilidade de transformação
da sociedade, e quanto mais pessoas educadas, cultas e multiplicadoras de
conhecimento tivermos maiores serão as modificações que podemos fazer por nós e
pelos outros, enquanto seres humanos que vivemos em comunidades, e pelo
planeta, enquanto seres que necessitam dos recursos da fauna e flora para
sobrevivermos e pela melhoria da qualidade de vida, enquanto seres criativos
capazes de aperfeiçoar e melhorar os recursos que nos trazem bem estar e conforto.

19

Entendendo, portanto a imensa importância que a educação tem ocupado
em nossas vidas como um todo, buscarei apontar e centralizar a relevância da
educação no mundo corporativo com foco nas atividades de estágio de Pedagogia
na área de Treinamento de uma multinacional situada na cidade de Campinas.
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Capítulo 2: Entendendo a prática de estágio.
É fundamental entender como se dá a prática de estágio para relacionarmos
as atividades diárias com o conteúdo aprendido no período da graduação e para
analisarmos a importância dessa experiência para o futuro profissional que será
inserido no mundo corporativo.
Primeiramente esclarecerei o que é e como se dá um estágio. Estágio é a
possibilidade que um estudante adquire no período de graduação para realizar
atividades curriculares e extracurriculares determinadas pelo curso tendo como viés
o diálogo entre instituição e trabalho, ou seja, o aluno tem a oportunidade de
relacionar a teoria adquirida em sala de aula com a prática exigida pelo mercado de
trabalho.
Existem duas formas de estágio possíveis de serem cumpridas pelos
estudantes: O estágio obrigatório e o estágio não obrigatório.
Podemos definir, portanto que o estágio obrigatório é quando o aluno tem o
dever de cumprir uma carga horária específica e determinada pelo projeto
pedagógico do curso, sendo que o cumprimento desses horários serão exigidos para
a aprovação e recebimento do diploma. Esse estágio deve ter a supervisão e
orientação de um professor que fará uma avaliação dos registros apontados das
atividades realizadas.
Já o estágio não obrigatório, também chamado de estágio extracurricular, não
necessita da supervisão de um professor e não necessita do cumprimento de uma
carga horária mínima. Porém vale ressaltar que o estágio não obrigatório só pode
ser realizado no período que o aluno possui vinculo com o curso de graduação. O
objetivo desse estágio é a progressão profissional do aluno, pois as oportunidades
que o aluno terá para aprender sobre as rotinas de trabalho e relacionar teoria e
prática serão imensas.
Maria Inácio de Carvalho (2009) diz que:
“O estágio é uma disciplina curricular, com características
diferenciadas, atreladas a objetivos educacionais e ao
aperfeiçoamento técnico-profissional do aluno” (pg. 83).

21

O estágio trás ganhos aos estudantes e as instituições, pois o aluno tem a
chance de conhecer o mercado de trabalho e de apreender novos conhecimentos
que lhe trarão um grande progresso enquanto aprendizes, as instituições que podem
obter constantes informações das exigências das empresas.
O estágio é o momento onde o aluno pode experimentar do espaço e das
atividades relacionadas ao curso de sua graduação, possibilitando-o uma definição
de qual seguimento escolher para sua carreira e lhe mostrando em quais áreas ele
possui maior habilidades ou maior deficiência. As dificuldades vivenciadas no
estágio podem ser discutidas dentro da instituição de ensino, onde o aluno terá
maior respaldo para buscar orientação e aprimoramento dos conteúdos necessários
a sua função. No período de conclusão da graduação o aluno se sentirá mais seguro
se já tiver cursado matérias de estágio, pois ele já terá uma noção de como funciona
o mundo corporativo e poderá demonstrar que sabe se posicionar nesse ambiente.
Identifico com grande facilidade os benefícios que todos os estágios que
cursei trouxeram a minha carreira:


Identifiquei qual área da Pedagogia seguir;



Aprendi quais são as exigências que o mercado pressupõe que um Pedagogo
deve possuir;



Ampliei meu conhecimento das diversas possibilidades que o curso me
oferece no mercado de trabalho;



Pude relacionar a teoria e os conhecimentos aprendidos com a prática do dia
a dia;



Esclareci diversas dúvidas e anseios com meus orientadores de estágio;



Desenvolvi conceitos de sala de aula em projetos de melhoria para a empresa
contratante;



Descobri habilidades que me permitem agir criativamente no meu ambiente
de trabalho.
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Além de todos esses benéficos entendo que o estágio é uma ferramenta muito
importante para os alunos como forma de efetivação, pois se a organização de
trabalho identificar que o aluno é eficiente, dedicado e envolvido com aquilo que se
comprometeu a realizar, ele estará sempre um passo a frente de outra pessoa que
tenha que passar pelo processo de seleção e contratação.
Conforme Márcia Inácio de Carvalho (2009, pg. 85) podemos enxergar o estágio
como um rico processo interdisciplinar que poderá evitar uma visão fragmentada das
disciplinas do curso e é a interlocução entre o mercado de trabalho e as instituições
de ensino. No período de estágio podemos relacionar diferentes matérias do curso
com as atividades desempenhadas e o estágio é uma forma onde a instituição
enxerga suas deficiências e fragilidades na formação dos estudantes. Esse ciclo de
desenvolvimento é essencial para o crescimento profissional, tecnológico e social do
estagiário.
No período de estágio podemos refletir sobre todos os conteúdos abordados na
graduação, conseguimos identificar quais são as matérias que mais nos
proporcionaram aprendizagem e que nos viabilizam uma real percepção da futura
profissão. A atitude de refletir tanto sobre o curso ou sobre o estágio é essencial
para formação de qualquer pessoa, pois é através dessa reflexão que os alunos
conseguirão analisar as situações por um viés teórico conjuntamente com a prática,
podendo traçar pontos de melhorias e objetivos de crescimento para sua carreira.
O estágio hoje no Brasil segue regras da legislação que visam à proteção dos
estudantes contra a exploração de serviço. O trabalho dos estudantes deve possuir
vinculo com a Instituição de ensino e deve ser caracterizado e registrado como
estágio. A Lei Federal 11.788 (BRASIL, 2008) regulamenta que a jornada de estágio
deve possuir no máximo de 06 horas diárias, ou seja, no máximo 30 horas semanais
e no caso do estudante não possuir aulas presenciais marcadas a jornada de
estágio pode se estender para 08 horas diárias, ou seja, 40 horas semanais.
É muito importante ressaltar que as horas de estágio não devem prejudicar o
desempenho do estudante. O estagiário tem direito ao vale-transporte concedido
pela empresa contratante, direito a 30 dias de férias depois de ter cumprido um ano
de estágio, sendo que o período de férias terá remuneração e as atividades do
estágio devem estar relacionadas com os conteúdos abordados do curso.
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As instituições de ensino, muitas vezes representadas pelo orientador/professor
precisam identificar as constantes mudanças na sociedade e no mundo corporativo
para atualizarem seus alunos dos novos conceitos, tecnologias e habilidades
demandadas pelas corporações. É função das Instituições manterem-se atualizadas,
de forma a proporcionar um ensino de qualidade e promover profissionais capazes,
competentes e eficientes.
Segundo Borssoi (2008, pg. 9):
“O estágio traz momentos de investigação, e quando bem
orientados,

gera

um

processo

dialético

das

práticas

educativas, compreendendo que o aluno, a escola, seus
profissionais e a comunidade vivem num ambiente histórico,
cultural e social que sofre transformações com tempo. Assim,
se os cursos de formação conceberem o estágio dentro de
uma postura reflexiva e dialética, possibilitarão a formação de
profissional reflexivo e crítico que valoriza os saberes da
prática docente, por meio da reflexão e análise do saber
teórico e prático”.

O papel de agente de formação das instituições se torna muito necessário
para os estudantes, pois elas ajudarão no progresso dos alunos, de forma que eles
se tornar profissionais competentes, reflexivos e críticos sobre a sua própria prática,
podendo promover importantes mudanças no espaço de trabalho. Alunos
preparados e bem orientados se destacam com seus conhecimentos, criatividade e
eficiência.
O período de estágio é o momento onde o estudante deve mostrar muita
disposição, agilidade, competência e produtividade, se ele deseja se destacar
precisa além de tudo isso demonstrar grande conhecimento técnico na área em que
atua. Essa aproximação do aluno com o a experiência profissional o ajudará a ser
uma pessoa mais atrativa no mercado de trabalho, pois essa experiência fará grande
diferença no seu currículo.
Por mais que se discuta a realidade do mundo do trabalho no curso, não há
oportunidade melhor de aprender do que vivenciar a experiência. No começo do
curso de Pedagogia tinha diferentes visões das possíveis atuações que seguiria.
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Após algumas experiências de estágio afunilei meus objetivos e delimitei algumas
prováveis áreas de atuação.
Adquiri know-how em diferentes oportunidades de estágio e isso me
possibilitou escolher em qual área seguir após a conclusão de curso. Essas
oportunidades também me propiciaram enxergar quais são minhas habilidades e
quais são os pontos fortes que devo trabalhar. Em todos os estágios que participei
pude ter uma avaliação de desempenho ou vinda do professor/orientar nos estágios
obrigatórios ou vinda do gestor da empresa nos estágios extracurriculares. O feed
back é uma ferramenta imprescindível para formação e para construção de um
profissional.
Foi através dessas avaliações de desempenho que pude mostrar interesse e
desejo de crescer, melhorar e superar obstáculos. Por muitas vezes meus
obstáculos foram deficiências técnicas em algum assunto específico e o fato de ter
professores presentes me ajudou a buscar referenciais teóricos e orientações que
esclarecessem minhas dúvidas e aperfeiçoasse meu desempenho.
Considero muito importante também a questão de conhecer o ambiente de
trabalho, pois nem todas as práticas do mercado se restringem a uma formação
específica. Tomo como exemplo minha formação: Pedagogia.
Hoje o profissional formado em Pedagogia tem espaços de atuação que vão
além das escolas. Segundo LIBÂNEO (1998, pg. 116 apud DA ROS, 2001, pg. 14):
“É quase unânime entre os estudiosos, hoje, o entendimento
de que as práticas educativas estendem-se às mais variadas
instâncias da vida social não se restringindo, portanto, à
escola e muito menos à docência, embora estas devam ser a
referência da formação do pedagogo escolar. Sendo assim, o
campo de atuação do profissional formado em Pedagogia é
tão vasto quanto são as práticas educativas na sociedade.
Em todo o lugar onde houver uma prática educativa com
caráter de intencionalidade, há aí uma pedagogia”.

Tendo isso em mente o estudante de Pedagogia deve entender que o campo
por onde ele pode estagiar é imenso. Ele terá estágios obrigatórios no campo
escolar, contudo deve aproveitar os estágios extracurriculares para conhecer os
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espaços não escolares. Conhecer os outros espaços que o curso propicia é uma
forma de enriquecer o conhecimento e de ampliar as possibilidades de carreira.
Se o mercado de trabalho tem entendido que o papel da educação é
imprescindível para sociedade, então ele começará ver com outros olhos os
profissionais que atuam nessa área. Por isso devemos ampliar nosso olhar para as
novas perspectivas que tem surgido e os estudantes devem aproveitar essas
demandas para terem outra visão de como se dá a educação fora do ambiente
escolar.
Como citado anteriormente estagiei na área de Treinamento de uma
multinacional em Campinas e isso me beneficiou não apenas nas vantagens que um
estágio proporciona, mas na questão de despertar em mim o desejo de evolução
que até então não havia encontrado, de encontrar um espaço onde poderia
desenvolver habilidades e competências que até então não me haviam sido
cobradas.
Com minha experiência até então em estágio obrigatórios e não obrigatórios
posso dizer que o estágio extracurricular foi um complemento do estágio obrigatório,
pois nem sempre no estágio obrigatório os supervisores fazem cobranças tão
expressivas quanto nos extracurriculares. Senti-me muito mais cobrada, avaliada,
exigida em questões de técnica, conhecimento, maturidade, postura, relacionamento
interpessoal, comprometimento, assiduidade, eficiência e criatividade nos meus
estágios não obrigatórios.
Sem sombra de dúvida todas as experiências adquiridas, todo tempo que
passei tendo estagiando em diversos ambientes, fui possibilitada a entender que sou
uma pessoa em constante formação, formação educacional, formação técnica e
formação humanística. O período de estágio nos ajuda a ver que a teoria atuada
concomitantemente com a prática é uma combinação de sucesso.

26

Capítulo 3: Relacionando as atividades do estágio com o curso Pedagogia.
Nesse presente capítulo vou apresentar meu estudo de caso onde participei
no período de um ano e oito meses de um estágio voltado para educação
corporativa, no departamento de Treinamento. Meu estágio se deu na área de
Treinamento Automotivo, contudo minha contratação tinha como objetivo buscar um
profissional da educação para trazer referências e experiências educativas no
desenvolvimento e preparação dos cursos.
Para compreender a relevância do estágio de Pedagogia na área de
Treinamento precisamos primeiro saber quais as atividades desse estágio para
relacionarmos com o conhecimento apreendido no decorrer do curso.
As principais atividades do programa desenvolvidas no período de estágio se
dividem em:


Suporte aos clientes/alunos quanto à orientação de dúvidas na navegação da
Plataforma e-Learning Bosch, sendo cadastro novos usuários e empresas,
manutenção

de

dados,

liberação

de

provas

online,

inscrições

e

cancelamentos dos treinamentos presenciais e online, etc.);


Dá suporte ao desenvolvimento dos cursos técnicos online;



Organiza a formatação dos materiais dos cursos presenciais (apostila,
avaliações e materiais de apoio);



Emite relatórios sobre treinamentos presenciais e online, uso da capacidade
da mão de obra, entre outros sob demanda de clientes internos e externos;



Realiza atendimento ao cliente externo e interno sobre dúvidas de
treinamentos técnicos;



Organiza os arquivos e controla o estoque dos materiais didáticos;



Prepara os materiais de apoio aos alunos das turmas presenciais;



Dá suporte na elaboração/correção de questões avaliadas para os
treinamentos web e presenciais;
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Revisa apostilas presenciais;



Configura apostilas e provas dos treinamentos presenciais;



Suporte na preparação dos treinamentos, inclusive impressão de certificados;



Abastecer banco de dados sobre atividades dos treinamentos ministrados;



Compilação de informação da carga horária de trabalho dos funcionários para
dados estatísticos;



Análise da situação de treinamento no segmento automotivo.
Podemos entender, portanto, que fundamentalmente meu papel nesse

ambiente é promover soluções e propostas que melhorem a qualidade do ensino no
que se refere à preparação e revisão de materiais didáticos e análise e descrição
dos índices de qualidade dos treinamentos em geral.
Para adentrar por esse ambiente empresarial, que até então era
completamente novo para mim precisei ler muitos conteúdos que me ajudassem a
entender a lógica pela qual se dão as relações no mundo corporativo. Nesse
momento todas as minhas experiências de estágio haviam se dado em escolas e as
atividades desenvolvidas no ambiente escolar eram diferentes das atividades que
estava realizando dentro da empresa.
Precisei relembrar e em alguns momentos rever conceitos que havia
estudado no decorrer do curso, conhecimentos que me possibilitassem mostrar meu
potencial e que gerassem as mudanças esperadas pelos meus gestores. Elenquei
dentre as 53 disciplinas cursadas 13 disciplinas que me deram embasamento teórico
para atuar na área de treinamento.
Essas 13 disciplinas se tornaram minha orientação e suporte durante o
estágio, pois a inexperiência na área me deixou insegura nos primeiros dias e todo
referencial que tinha até então veio dos conhecimentos e do know-how adquiridos
pelo curso. Minha insegurança não se deu no sentido de não saber desempenhar as
atividades, existia uma grande expectativa em mim por trabalhar com Pedagogia
Empresarial e meu desejo por conhecer e me adaptar ao local, as pessoas, as
atividades era vital para definição da minha carreira.
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Para podermos entender a relevância sobre as 13 disciplinas escolhidas,
relacionei as ementas de cada matéria com as minhas atividades desempenhadas e
com os conhecimentos exigidos pelo estágio. São elas:
 EP 142 – Educação e Antropologia Cultural.
Ementa da disciplina: Ao propor um diálogo entre educação e antropologia, a
disciplina visa discutir a pertinência desta área do conhecimento para a
atividade pedagógica como expressão de culturas específicas e de processos
históricos e sociais determinados. Os objetivos específicos do curso são
introduzir os alunos no quadro conceitual e temático da antropologia, discutir
alguns expoentes da literatura antropológica sobre ciclos de vida.
Relevância: Essa disciplina me ajudou a trabalhar com pessoas de diversas
regiões do Brasil e com pessoas de outras nacionalidades. Tenho contato
com clientes internos e externos no ambiente de estágio e entender que cada
lugar possui sua singularidade seja no modo de falar ou agir foi importante
para me relacionar com pessoas de culturas, idades e hábitos diferentes dos
meus. Aprender a respeitar, conhecer e aceitar a diversidade do outro é um
aspecto muito respeito dentro do meu ambiente de serviço. Minha primeira
experiência de aprender a respeitar, conhecer e aceitar a diversidade de outra
pessoa se deu com meus colegas de trabalho, que tinham costumes, ritmos e
maneiras de trabalhar completamente diferente das minhas.

Alguns

momentos específicos, recebemos visitas de pessoas estrangeiras, que se
comportavam de forma completamente diferente da dos brasileiros seja na
forma de comer, conversar e se comportar.
 EP 110 – História da Educação I
Ementa

da

disciplina:

Introdução

à

História

da

Educação.

Bases

epistemológicas, metodológicas e teóricas da História e História da Educação.
Fundamentos da História da educação e da pedagogia: na antiguidade, na
modernidade e na contemporaneidade.
Relevância: Entender como se deu o processo da educação seja na história
do Brasil, seja na história do mundo é imprescindível para os profissionais que
desejam atuar nessa área, pois para entendermos as condições de hoje,
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precisamos saber como foi à disseminação da educação de ontem e assim
podemos trabalhar de forma a gerar transformações na educação de amanhã.
Através da história podemos saber métodos educativos que deram certo no
decorrer dos tempos e podemos compartilhar de experiências de sucesso.
Fazia parte das minhas atividades propor novos métodos de aprendizagem,
então pude trazer exemplos de algumas experiências que deram certo no
Brasil ou em outros país como forma de reflexão de quais propostas
poderíamos implementar nos treinamentos.
 EP 128 – Psicologia I
Ementa: Contribuições das perspectivas teóricas comportamental, social
cognitiva e psicanalítica para o estudo do processo de ensino, aprendizagem
e desenvolvimento e suas aplicações para o contexto educativo.
Relevância: Entender como se dá o desenvolvimento da educação nas
perspectivas psicológicas me possibilitou atuar de forma mais eficaz no
planejamento de atividades, no desenvolvimento de projetos de melhoria e na
construção de materiais dos treinamentos. Essa disciplina me ajudou a olhar
a construção dos materiais didáticos de acordo com métodos que auxiliem a
concentração e a aprendizagem dos alunos.
 EL 511 – Psicologia e Educação
Ementa: Contribuições da psicologia para o estudo e compreensão de
questões relacionadas à Educação, considerando as possibilidades de
atuação dos estudantes em sua área de formação.
Relevância: Enquanto a disciplina de Psicologia I me possibilitou atuar melhor
na questão de processos, essa disciplina me concedeu entendimento para
lidar com as necessidades, dificuldades e métodos de estudos utilizados
pelos alunos. Quanto mais eu conheço a forma como o aluno se relaciona
com a educação e como ele se comporta no ambiente educativo, mais eu
tenho condições de auxiliar no preparo de atividades que mantenham o aluno
satisfeito e produtivo durante o treinamento.
 EP 144 – Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação I
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Ementa: A disciplina visa introduzir os estudantes nas questões ontológicas,
epistemológicas e metodológicas que cercam a produção científica do
conhecimento tendo em vista o trabalho da pesquisa em educação. Objetiva
estimular a compreensão do processo de produção do conhecimento
científico e iniciar os estudantes nas etapas básicas da pesquisa e da
elaboração de projeto de pesquisa, bem como o delineamento e
procedimentos para dar início ao seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
através do seu projeto de pesquisa.
Relevância: Independente de conhecer todos os assuntos descritos nas
apostilas, eu precisei reformular muitos materiais no sentido de ter um
começo, meio e fim dos conteúdos. Se meu objetivo é que o aluno termine o
treinamento sabendo manejar os conhecimentos adquiridos, então necessito
entender qual é o melhor instante para dinamizar a teoria e a prática, o
instrutor deverá introduzir o treinamento com conceitos mais palpáveis e
posteriormente deverá trazer assuntos mais complexos, sendo que a todo o
momento o aluno poderá questionar o instrutor sobre as dúvidas conceituais
ou práticas que ele não conseguiu compreender. Se um treinamento for mais
denso que outro, preciso no momento de construção da apostila mostrar ao
conteudista que existe a necessidade de pausa para recapitulação do que foi
abordado, tendo em vista que o aluno não se confunda com a quantidade de
informação que ele está ouvindo.


EP 146 – Educação e Tecnologias
Ementa:

Abordagem

interdisciplinar,

propondo-se

o

tratamento

das

tecnologias de comunicação e informação no ambiente educativo. Os alunos
vivenciarão situações práticas que os levarão a refletir criticamente sobre o
uso de tecnologias na educação.
Relevância: Ter um bom conhecimento e saber usar as novas tecnologias que
estão surgindo é um pré-requisito indispensável para os novos educadores
que estão se formando. O uso de recursos tecnológicos na preparação,
apresentação ou disseminação de conteúdos educativos são ferramentas
obrigatórias nas minhas atividades do dia a dia.

Boa parte das minhas

funções foram desempenhadas numa plataforma de E-Learning, como já
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havia discutido o conceito de educação E-Learning nessa disciplina não tive
dificuldade em me familiarizar com as atividades solicitadas.
 EP 164 – Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar
Ementa: Fundamentos teóricos da Administração. Teorias da Administração e
Gestão Educacional. Escola, Gestão e Projeto Político da escola. A
organização do trabalho escolar: linguagem, tempo, espaço. Indivíduo e
Organização.
Relevância: De todas as disciplinas que cursei essa foi a que mais me deu
embasamento para entender o mundo corporativo, apesar de seu foco não
ser direcionado para Pedagogia Empresarial, os fundamentos que ela trouxe
sobre a Administração foram essenciais para poder entender e saber me
portar dentro do estágio. O curso de Pedagogia tem como foco principal o
ambiente escolar, não diferentemente os conteúdos dessa matéria eram
direcionados para a escola, contudo pude reter e aproveitar os conhecimentos
para utilizá-los dentro do ambiente empresarial.


EP 377 – Planejamento Educacional e Estágio Supervisionado em Gestão
Escolar
Ementa: Acompanhamento e análise do processo de planejamento escolar e
educacional no âmbito da educação básica e suas modalidades, como fase
decisiva da implementação da política e da administração da educação,
levando em conta os fundamentos teóricos que embasam a organização da
escola e do sistema educacional.
Relevância: Através dessa experiência pude perceber que atuar na área da
educação não requer apenas preparo da aula, existem muitos outros
componentes que intervém ou de forma positiva ou de forma negativa no
decorrer de todo processo. O organizador que está na sala de aula, ou seja, o
professor/instrutor irá se preocupar com o material didático, com a
organização do espaço, com os recursos disponíveis para a aula e com o
tempo destinado para cada atividade. Já o organizador que atua fora da sala
de aula, deverá se preocupar com a preparação do material, com a
quantidade de pessoas que ele pode organizar por turma, com os índices de
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qualidade da aula, com o preparo de um coffe-break, com a disponibilidade de
quem irá ministrar a aula, entre outros recursos que devem estar disponíveis
aos alunos e aos professores/instrutores.
 EP 152 – Didática – Teoria Pedagógica
Ementa: As características da instituição escolar no contexto socioeconômico
cultural brasileiro: objetivos, finalidades, organização, política educacional,
recursos humanos e materiais. As diferentes formas de ensino como planos
de organização e processos de interação. Identificação e análise de
estratégias de ensino, da natureza dos conteúdos e das formas de avaliação
em consonância com as características da clientela escolar.
Relevância: Minhas atividades requerem técnica e métodos que me
possibilitem

oferecer

o

uso

de

diferentes

processos

de

ensino

e

aprendizagem para os treinamentos. As atividades de revisão de material
tanto presencial ou online exigem a análise e reflexão de como se dará a
construção do conhecimento de forma a propor ao aluno um ensino de
qualidade e que atenda as suas necessidades e expectativas.
 EP 372 – Avaliação
Ementa: A disciplina toma a escola como objeto de estudo, do ponto de vista
de sua organização do trabalho pedagógico; insere a avaliação nesse
contexto e discute a função ideológica da escola e dos processos de
avaliação. São examinados os vários níveis de avaliação - em sala de aula,
institucional e de redes de ensino. Discutem-se novas abordagens para o
trabalho pedagógico que permitam visualizar novas formas de avaliação.
Relevância: Através dessa disciplina pude propor outras formas de avaliação.
Atualmente o que vigora é a avaliação tradicional como forma de verificação
do quanto o aluno evoluiu. No primeiro dia de treinamento o instrutor passa
uma avaliação intitulada de Pré-teste e no último dia de treinamento passa o
Pós-teste. O Pré-teste e o Pós-teste são compostos das mesmas perguntas.
O Pré-teste é essencial para o instrutor saber qual é o nível de conhecimento
da turma. Além dessas formas de Avaliação do conteúdo o instrutor passa a
Avaliação de Reação cujo objetivo é verificar se o aluno se sentiu satisfeito
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quanto à estrutura do local, materiais didáticos, lanches, aula prática, aula
teórica, recepção, número de alunos por turma e o valor agregado ao
treinamento.


EP 140 – Sociologia Geral
Ementa: Estudo das Teorias Sociológicas Clássicas - Durkheim, Weber e
Marx. Todos esses autores trouxeram para a sociologia temas fundamentais
para o entendimento da formação e transformação da sociedade moderna por
intermédio da interpretação e visão de mundo diversas.
Relevância: Entender as relações humanas e as distintas formas de pensar e
agir da sociedade com o passar dos anos é um conhecimento fundamental
para quem deseja trabalhar em grupo. Trabalho num ambiente muito diverso
no que diz respeito a pessoas e às vezes surgem conflitos, pois cada um
pensa de um modo, manter o equilíbrio e saber conviver com diferentes
perspectivas faz parte do viver em sociedade e faz parte das transformações
que ocorrem no mundo. É importante aprender se moldar conforme as novas
necessidades e as novas ideologias. Por muitas vezes precisei reaprender a
pensar e agir no estágio, como exemplo, posso citar que eu não estava
acostumada a trabalhar num ambiente onde a competitividade e a qualidade
nos detalhes eram comportamentos tão expressivos, mediante esse
entendimento obtive a oportunidade de me transformar.



EP 165 – Política Educacional: Organização da Educação Brasileira
Ementa: Estudo analítico das políticas educacionais no Brasil com destaque
para: a política educacional no contexto das políticas públicas; organizações
dos sistemas de ensino considerando as peculiaridades nacionais e os
contextos internacionais; políticas educacionais e legislação de ensino,
organização da educação básica e do ensino superior; impasses e
perspectivas das políticas atuais em relação à educação.
Relevância: Conhecendo nossas políticas públicas e a organização da
educação hoje no Brasil podemos entender nossas deficiências e nossos
êxitos enquanto sociedade. São atendidos no Centro de Treinamento pessoas
com diferentes níveis de escolaridade e no processo de elaboração dos
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materiais didáticos precisa-se atentar para maneira como descrevemos os
conteúdos, de forma a que o aluno de Ensino Superior completo ou o aluno
de Ensino Fundamental incompleto compreendam o assunto da mesma
maneira.


EL 683 – Escola e Cultura
Ementa: Dimensões da escola e da cultura na Pesquisa e no Conhecimento
em Educação.
Relevância: Essa disciplina não é obrigatória na grade do curso, contudo ela
se mostrou uma das melhores disciplinas que cursei dentro da Pedagogia.
Sou responsável pela tabulação da Avaliação de Reação (Índices de
Qualidade), Pré-teste e Pós-teste de todos os treinamentos, sejam
treinamentos internos ou externos. Além da tabulação sou responsável pela
análise dos dados e apresentação dos resultados. As pessoas se relacionam
de diferentes formas com a educação, precisei compreender essa relação
mais a fundo para poder analisar o porquê de algumas avaliações estarem
com a média abaixo ou acima do estipulado. Com o tempo observei que
alguns alunos possuem hábitos considerados “prejudiciais” ao processo de
ensino-aprendizagem, exemplo: Ficar no Facebook durante o treinamento. Já
outros consideravam a oportunidade de estar ali aprendendo tão importante
que aproveitavam todos os minutos para aprender os conteúdos do
treinamento, tirar as dúvidas com os instrutores e trocar experiências com os
colegas de turma. Uma turma que entende que estar ali se qualificando e
especializando em determinado assunto é uma chance de crescer como
profissional e como pessoa apresentará a média das avaliações acima do
padrão e uma turma que até consegue entender que estar ali é importante,
mas não consegue manter comportamentos de atenção e empenho obterá
uma média abaixo em relação às outras turmas. Através dessa análise de
comportamento o instrutor pode mudar algumas estratégias da aula de forma
a tentar captar o interesse dos alunos.
Muitas das competências das quais me foram exigidas no período de estágio

pude desenvolver concomitantemente com a teoria que estava aprendendo dentro
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da sala de aula. Contudo não posso deixar de citar que algumas experiências de
trabalhos anteriores me ajudaram atuar de forma mais proativa e competente no
estágio. Parte das minhas atividades estava vinculada a auxiliar clientes internos e
externos, e o fato de ter trabalhado como secretária durante três anos fez com que
eu tivesse grande progressão na comunicação e equilíbrio para lidar com as
pessoas.
Em algumas situações específicas precisei fazer uso de idiomas como: inglês
e espanhol para desenvolver materiais de treinamento e atender clientes. Na etapa
final do processo de contratação para o estágio, o que fez diferencial entre o meu
currículo e o dos outros candidatos foi à questão do idioma. Percebo cada vez mais
forte que o domínio sobre idiomas além do de origem é considerado pré-requisito
básico para concorrer qualquer vaga dentro das empresas multinacionais. Meu
domínio sobre os idiomas de inglês e o espanhol não estão em níveis avançados,
precisei em alguns momentos consultar dicionários online ou pedir auxílio dos meus
gestores.
Os únicos momentos dentro do curso de Pedagogia que tive contato com
outros idiomas se deu nas leituras de obras científicas para elaboração de alguma
produção ou participação em aula e para desenvolver meu trabalho de Iniciação
Científica, cuja grande parte dos materiais de consulta se encontrava na língua
inglesa.
Apesar de ter elencado apenas 13 disciplinas como essenciais para o período
que passei no estágio, não posso desprestigiar as outras 40 disciplinas que me
deram grande crescimento enquanto pessoa e profissional. A percepção de mundo e
de ser humano que ganhei através das leituras, discussões, troca de experiências,
estágios obrigatórios, trabalhos e aulas expositivas que tive durante os cinco anos
de formações me viabilizaram entender que a educação é um diferencial na minha
vida, na minha carreira e na sociedade. Essa visão faz com que eu atue de forma a
valorizar tudo o que a educação proporciona e valorizar todo serviço em que a
educação esteja incorporada.
De todas as minhas práticas de estágio, tanto extracurricular quanto
obrigatório, caracterizo o meu estágio em empresa como um dos estágios que mais
me desenvolveu como profissional da educação, por isso o considero como
36

experiência de grande relevância para os alunos que estão cursando Pedagogia,
como forma de aprendizado e também como opção de carreira.
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Capítulo 4: A prática de estágio com foco em treinamento como experiência
essencial no currículo de Pedagogia.
Como descrito no capítulo anterior à experiência do estágio empresarial de
Pedagogia com foco na área de Treinamento me propiciou agregar muitos
conhecimentos e habilidades enquanto pessoa e profissional, por isso nesse
capítulo me dedicarei a trazer três diferentes perspectivas que esse perfil de estágio
acrescenta aos estudantes que tem a oportunidade de participar e vivenciar do
espaço corporativo.
A primeira perspectiva está na constante cobrança por aperfeiçoamento
profissional cobrado durante o período de estágio. Conforme citado no capítulo 1, a
lógica do mercado de trabalho e do mundo empresarial sofre constantes
transformações, portanto o profissional que deseja ser visto como competente deve
estar sempre aberto para novas visões e em constante processo de atualização.
Enquanto estagiária fui cobrada a ter permanente evolução em 10 pontos diferentes.
Essa evolução era medida de seis em seis meses com base numa avaliação entre
minha gestora e eu. Segue abaixo os itens da avaliação:

COMPETÊNCIAS

DESCRIÇÃO
Identifica, sugere e implementa novas ideias para solução

Criatividade

de problemas e consegue executar modificações ou
inovações que beneficiam tanto seu aprendizado quanto a
empresa.
Participa ativamente, envolvendo-se, dando o melhor de si

Comprometimento e
iniciativa

na busca pela realização do trabalho/projeto e na
execução de suas atividades. procura atividades para
desenvolver e frequentemente tem ideias próprias e faz
sugestões sobre o trabalho.

Planejamento /
organização

Capacidade de planejar e distribuir o tempo das tarefas e
dos

recursos

relacionados

às

responsabilidades

assumidas e mantém em ordem em suas atividades.
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Facilidade de integração e relacionamento com os colegas
no

ambiente

de

trabalho,

independente

do

nível

Relacionamento /

hierárquico. interage com outras pessoas dentro de uma

trabalho em grupo

atuação cooperativa onde seja estabelecida a empatia, o
respeito e a colaboração, garantindo a eficiência do
trabalho em conjunto.
Apresenta conduta adequada na forma de agir, comunicar,

Maturidade / postura

se portar e se expressar, sabendo se posicionar em
diferentes situações.
Organiza e apresenta ideias de modo claro e eficaz, tanto

Comunicação

verbalmente como por escrito, apresentando habilidade
em saber ouvir e fazer-se entender.

Assiduidade

Cumprimento adequado de sua carga horária de estágio
de acordo com o especificado em seu contrato.
Realiza as atividades dentro de um planejamento, com os

Eficiência / qualidade
no trabalho

recursos disponíveis, cumprindo os prazos previstos e
contribuindo para os resultados da empresa. qualidade na
apresentação, execução e precisão com que desempenha
seu trabalho, levando em consideração o resultado final.

Conhecimento teórico

Possui conhecimentos teóricos da sua área acadêmica,
demonstrados na execução das atividades.
Autocontrole

Resistência à pressão

para

trabalhos

sob

pressão,

atitudes

positivas diante de conflitos, tato no relacionamento,
controle de emoções, adaptabilidade a novas e diferentes
situações.

Considero muito importante o fato de existir a figura de uma pessoa que
avalie o período de estágio de forma a que o estagiário busque desenvolver seu
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potencial máximo dentro do que foi proposto. Muitas competências são
desenvolvidas dentro da sala de aula do curso, contudo muitas habilidades são
aprendidas e aperfeiçoadas no ambiente de trabalho. As competências e habilidades
das quais fui submetida a progredir são essenciais para qualquer pessoa que deseja
ser um excelente profissional na carreira que escolher.
Seja no ambiente escolar ou no ambiente corporativo o aluno de Pedagogia
que aprender a evoluir nesses dez itens terá muito mais êxito em suas atividades;
ele estará mais preparado para lidar com as constantes cobranças por melhoras,
estará familiarizado com os valores de comprometimento, assiduidade, qualidade no
trabalho solicitados em qualquer instituição ou empresa; saberá relacionar prática
com teoria fazendo assim o uso da sua criatividade, podendo planejar e inovar sua
rotina de forma a agir com eficiência, demonstrando boa postura, maturidade, boa
comunicação e conhecimento na sua relação com colegas de trabalho ou clientes.
Segundo Pascoal (2007, pg. 190 apud Junqueira e Tavares, 2009, pg. 66) as
competências de um pedagogo dentro da empresa se articulam em cinco campos:
atividades pedagógicas, técnicas, sociais, burocráticas e administrativas:
• Conceber, planejar, desenvolver e administrar atividades
relacionadas à educação na empresa;
• Diagnosticar a realidade institucional;
•Elaborar e desenvolver projetos, buscando o conhecimento
também em outras áreas profissionais;
• Coordenar a atualização em serviço dos profissionais da
empresa;
• Planejar, controlar e avaliar o desempenho profissional dos
funcionários da empresa;
• Assessorar as empresas no que se refere ao entendimento
dos assuntos pedagógicos atuais. (2009, pg. 66)

Considero que todas essas competências agregam grandes conhecimentos e
ajudam o estudante de Pedagogia a adquirir novas habilidades, além de adquirir
experiência ao currículo ele poderá usar sua formação para trazer um diferencial
dentro desse novo ambiente, demonstrando que a educação seja no ambiente
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escolar,

político,

social

ou

corporativo

provoca

significativas

e

positivas

modificações.
A segunda perspectiva está em torna da opção de escolha pela carreira. No
período de estágios obrigatórios que vivenciei dentro do ambiente escolar, fique
receosa em alguns momentos com o possível futuro que iria seguir, pois até então
meu leque de oportunidades não abrangia espaços não escolares. Decidi, portanto
buscar novas possibilidades de atuação como forma de crescimento pessoal e
profissional.
Quando o estudante vivencia os estágios, seja obrigatório ou extracurricular,
ele começa a entender quais são as vantagens e desvantagem de seguir carreira
em determinadas áreas. O currículo do qual meu aprendizado foi submetido não
apresentava disciplinas teóricas ou práticas a respeito da Pedagogia Empresarial,
por isso quando o estudante opta por realizar o estágio extracurricular no ambiente
empresarial ele ganhará uma nova perspectiva do quando a formação no curso de
Pedagogia é abrangente.
Não posso deixar de citar quais são as vantagens a primeira vista que
identifiquei no momento em que estava participando do processo seletivo para a
vaga do estágio:


Valorização do profissional;



Diferença salarial;



Benefícios;



Qualidade de trabalho vinculado ao significado de ambiente.
Tanto no estágio obrigatório quanto no estágio não obrigatório, sentia que

era mais uma, contudo mais uma com menos qualificação pelo fato de ainda não ter
completado a graduação. A questão da valorização pelo profissional da educação é
um assunto muito discutido dentro do curso e dos estágios pelos quais passei,
contudo não consegui ver de forma concreta essa valorização vinda pelos pais,
pelos próprios colegas de serviço e pelas instituições. A visão que presenciei em
alguns momentos foi: A educação é importante mais o educador é substituível.
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A valorização pode ser expressa de várias formas e uma das formas é o
salário. O valor da bolsa de estágio na empresa que me contratou era 250% maior
do que o valor da bolsa de estágio na escola da qual mantinha vínculo. Além do
salário tinha direito à: Auxílio transporte ou Fretado, Plano de Saúde, Plano
Odontológico, PLR e Reembolso de todos os medicamentos prescritos em receita
médica. Não houve como eu ficar indiferentes a todos esses benefícios, pois muitas
vezes enquanto estudante/trabalhadora tinha a ideia de que a figura dos estágios
para os estudantes principalmente do curso nas áreas de Humanas eram difíceis e
pouco remunerados.
O período da minha vida que mais tive problemas de saúde foram os
momentos que participei dos estágios em escolas. O cansaço e o stress devido às
atividades que desenvolvia no estágio refletiam de forma negativa em outras áreas,
pois ficava indisposta para sair, estudar ou fazer qualquer coisa que requeresse
muito esforço físico. Não que o estágio dentro da empresa não trouxe cansaço e
stress em alguns momentos, mas a proporção se mostrou inferior. O fato de estar
num ambiente climatizado, ter liberdade de sair para beber água, ir ao banheiro e
comer nos momentos que quiser me trouxe um upgrade na qualidade de vida. O fato
de ter algumas necessidades asseguradas no ambiente de trabalho me
proporcionou satisfação e maior eficiência da minha parte para com a empresa.
Segundo Maslow (2000 apud Bueno, 2002, pg. 1) "Quanto mais saudáveis
nós somos emocionalmente, mais importantes se tornam nossas necessidades de
preenchimento criativo no trabalho. Ao mesmo tempo, menos nós toleramos a
violação de nossas necessidades para tal preenchimento”. Posso entendo a partir
dessa descrição que meu espaço de trabalho deve me proporcionar condições de
ambiente satisfatórias para desenvolver meus projetos e atividades. Percebi
condições mais favoráveis para satisfazer minhas necessidades no ambiente
corporativo do que no ambiente escolar e por isso posso trazer em mais uma
perspectiva o porquê os estudantes de Pedagogia deveriam participar do estágio
empresarial.
Foi, portanto através dessa experiência que pude ter mais uma opção de
qual área seguir dentro das oportunidades de trabalho que o curso de Pedagogia
oferece. É muito importante que os estudantes saibam de todas essas
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oportunidades, para ele que consiga fazer uma escolha de carreira correta.
A terceira perspectiva está em torno da relação que a área de treinamento
possui com a educação. O estudante que está se formando em Pedagogia possui
uma identidade educativa, ele será um agente da educação independente de sua
escolha de carreira ser no espaço escolar ou no espaço extraescolar. O cerne da
área de treinamento de uma empresa é fazer com que a educação transforme
comportamentos, pensamentos e processos na vida e no modo de agir de seus
trabalhadores.
O estudante que adentra esse ambiente adquire uma nova identidade, pois
com o tempo ele vai se adequando ao ambiente e as pessoas. Ele poderá fazer o
uso dos métodos, teorias e práticas que adquiriu dentro do curso de Pedagogia para
conduzir a implementação de novas ideias, processos e experiências que por outro
lado possam também trazer uma nova identidade as pessoas que convivem com ele.
Ciampa (1994, pg.64) diz que “Para compreendermos melhor a ideia de ser
a identidade constituída pelos grupos de que fazemos parte, faz-se necessário
refletirmos como um grupo existe objetivamente: através das relações que
estabelecem seus membros entre si e com o meio onde vivem, isto é, pela sua
prática, pelo seu agir (num sentido amplo, podemos dizer pelo seu trabalho); agir,
trabalhar, fazer, pensar, sentir etc.”.
A identidade que possui dentro do ambiente escolar era uma e a identidade
que adquiri dentro do estágio extracurricular na área de treinamento empresarial é
outra. Contudo apesar de haver ocorrido muitas mudanças no meu sentir, fazer,
trabalhar, pensar e praticar, a relação que ainda possuo com a educação e com a
transformação que ela carrega continua sendo de grande relevância. O vínculo que
o curso de Pedagogia possui com as áreas de Treinamento de uma empresa é
gigante, posso dizer como participante do ambiente educativo inserida no espaço
empresarial que, o que foi aprendido dentro de sala de aula é possível de ser
aplicado na área de Treinamento independentemente do foco educativo que ela
possui.
Seja o aperfeiçoamento profissional, a opção de escolha pela carreira ou a
relação que a área de treinamento possui com a educação, o estudante terá um
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amplo desenvolvimento caso escolha participar e vivenciar essa experiência. Ele
estará inserido num meio social que possui formas e ideias distintas dos espaços
escolares que lhe proporcionarão crescimento enquanto pessoa e principalmente
enquanto futuro profissional do mercado de trabalho.
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Considerações Finais
Esse trabalho procurou orientar e esclarecer os estudantes que estão no
processo de formação e que buscam aperfeiçoamento profissional através da
experiência de estágio. Portanto se o estudante de Pedagogia entende a
importância que a educação tem assumido no ambiente corporativo ele poderá fazer
uso de sua formação para adentrar esse espaço.
Diante do estudo de caso presenciado e analisado posso afirmar que fui
submetida a desenvolver habilidades e aptidões que trouxessem melhora nas
atividades e processos que realizava, pude por em prática a teoria que aprendi em
sala e pude retransmitir conceitos e práticas que provocaram mudanças na forma
como entendo educação. Além do crescimento profissional pude conhecer mais um
espaço onde minha formação se faz necessária, podendo com isso ampliar as
opções de escolha de carreira.
Chego à conclusão que essa experiência de estágio se tornou minha melhor
vivência profissional no período da graduação, pois quanto mais competências são
aprimoradas em mim além do que me é solicitado, mais criativamente e
criteriosamente agirei sobre as situações do dia a dia no serviço. É importante aos
estudantes de Pedagogia saberem que existem oportunidades de atuação na área
de Treinamento Empresarial para eles atuarem, que apesar de não haver disciplinas
específicas sobre Pedagogia Empresarial eles são capazes de atuar nesse ambiente
e mais importante ainda saberem que se optarem por participar dessa experiência
eles irão adquirir grande crescimento enquanto pessoa e principalmente enquanto
futuro profissional do mercado de trabalho.

45

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, M. S. de. O pedagogo e sua práxis: Desafios e possibilidades na
sociedade contemporânea. Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais
(ISSN 1980-1784) - v. 11 - n.11 – 2010.

BRASIL / Ministério da Educação e Cultura. Conselho Nacional de Educação.
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia; Resolução n. 3,
de 15/5/2006, Brasília: MEC, 2006.

BRASIL. Classificação Brasileira de Ocupações, editada pela Divisão de
Classificação Brasileira de Ocupações do MTE, http://www.mte.gov.br/serv/cbo,
1999.

BUENO, Marcos. As teorias de Motivação Humana e sua contribuição para a
empresa humanizada. Revista do Centro de Ensino Superior de Catalão - CESUC Ano IV - nº 06 - 1º Semestre – 2002. Disponível em:
<http://tupi.fisica.ufmg.br/~michel/docs/Artigos_e_textos/Motivacao/009%20%20As%20teorias%20de%20motiva%E7%E3o%20humana%20e%20sua%20contri
bui%E7%E3o%20para%20a%20empresa%20humanizada.pdf>.

Acesso

em:

27/10/2014.

BORSSOI, Berenice Lurdes. O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DOCENTE: da teoria a
prática, ação-reflexão. 1º Simpósio Nacional da Educação, XX Semana da
Pedagogia, 11, 12 e 13 de Novembro de 2008, Unioeste, Cascavel/PR. Disponível
em:
http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/1/Artigo%2028.pdf
Acesso em: 01/10/2014.

CARVALHO, Márcia Carvalho. As dimensões pedagógicas e sócias da prática de
estágio. Revista Extra-Classe n. 2, vol. 2, de jul/dez. 2009.

CERONI, M. R. O perfil do pedagogo para atuação em espaços não-escolares.
An. 1 Congr. Intern. Pedagogia Social Mar. 2006. Disponível em:
46

<http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?pid=MSC0000000092006000100040&
script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 01/11/2013.

CIAMPA, Antonio da Costa. Identidade. In: W. Codo & S. T. M. Lane (Orgs.).
Psicologia social: o homem em movimento. (pg. 58-75), São Paulo: Brasiliense,
1984.

CLARO, J. A. C. dos S.; TORRES, M. de O. F. Pedagogia Empresarial: A atuação
dos profissionais da educação na gestão de pessoas. Revista Contrapontos Eletrônica, Vol. 12 - n. 2 - p. 207-216 / mai-ago, 2012.

DA ROS, Silvia Z. et al. Fala, Pedagogia: um estudo sobre o perfil acadêmico
dos estudantes e suas opiniões sobre este curso da UFSC. In: REUNIÃO
ANUAL DA ANPED, 24. 2001. Caxambu, MG. Anais eletrônicos... Caxambu, MG,
2001. Disponível em: <http://www.anped.org.br/24/T0829286813401.doc>. Acesso
em: 17 out. 2014.

GRECO, Myrian Glória. O pedagogo empresarial: pedagogia empresarial. Rio de
Janeiro:

Universidade

Veiga

de

Almeida,

2005.

Disponível

em:

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/pemp02.htm

HELOANI, Roberto. Gestão e organização no capitalismo globalizado: História
da manipulação psicológica no mundo do trabalho. São Paulo: Atlas, 2003.
240p.

JUNQUEIRA, Eliana Silva Vieira e TAVARES, Helenice Maria. Pedagogia
empresarial: uma função técnica ou ideológica? Revista da Católica, Uberlândia,
v. 1, n. 1, p. 57-69, 2009.Disponível em: www.catolicaonline.com.br/revistadacatolica
Acesso em: 12/09/2014.

SENGE, Peter. A Quinta Disciplina. São Paulo, Best Seller, 2004.

47

TREVISAN, N.; LAMEIRA, L. Formação do Educador para a Pedagogia nas
Empresas.

Cadernos,

Ed.2003,

n.

21.

Disponível

em:

<htttp://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2003/01/a6. htm>. Acesso em: 20/10/2013.

VIEIRA, A. M. D. P.; MARON, N. M. O pedagogo e a aprendizagem empresarial.
Tuiuti: Ciência e Cultura, n. 28, FCHLA 04, p. 11-44, Curitiba, mar. 2002.

48

