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RESUMO 
 
 
 

A série de mudanças ocorridas no setor educacional nas últimas décadas acarretou 
um grande fluxo de estudos e pesquisas em relação à organização, gestão, teoria e 
prática do trabalho docente. Dentre esses estudos, aqueles voltados para a 
formação e identidade do professor alcançaram grande relevância, ao contribuírem 
com informações e conhecimentos para o entendimento desses processos. Desse 
modo, por concordar com a importância dessa temática, este estudo tem como 
objetivo analisar as condições de trabalho do estagiário no estágio não obrigatório 
de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, bem como a relevância do 
estágio na formação do Pedagogo. Fundamental elemento do momento de transição 
entre a discência e a docência, o estágio obrigatório e, especificamente o não 
obrigatório, objeto desse estudo, destaca-se por sua peculiaridade de concretizar 
reflexão em ação, teoria em prática pedagógica. No entanto, é necessário refletir 
sobre os aspectos positivos e negativos da modalidade de estágio não obrigatório 
que, muitas vezes, realiza-se apenas por força de circunstâncias que obrigam o 
estudante a buscar renda, sem contribuir efetivamente para sua formação docente.  
Desse modo, para investigar esse tema, foi realizada uma revisão teórica sobre o 
conceito de trabalho, trabalho docente, sobre o processo de formação do futuro 
Pedagogo e a prática do estágio não obrigatório. Sob tal perspectiva foi elaborado e 
aplicado questionário para estagiários, composto por perguntas que procuraram 
averiguar, dentre outras, as seguintes questões: as possibilidades e limites do 
espaço do estagiário na sala de aula; o cumprimento das funções do estagiário em 
sua ausência; as condições de trabalho dos estagiários; as vantagens do estágio 
não obrigatório para a instituição formadora; detalhamento das funções exercidas 
pelo estagiário; vantagens/desvantagens do estágio não obrigatório remunerado e, 
por fim, participação do estagiário no Projeto Politico Pedagógico da escola em que 
atua. Conclui-se que o estágio não obrigatório no Curso de Pedagogia não possui 
razão de ser, uma vez que sua existência responde principalmente a demandas 
financeiras dos estudantes de um lado e não atende as exigências mínimas que o 
permita ser realizado e avaliado satisfatoriamente do ponto de vista acadêmico. 
 
 
Palavras-chave: Educação. Pedagogia. Docência. Estágio não obrigatório. 
Estagiário. 
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ABSTRACT 

 
 
 
The series of changes in the education sector in recent decades has led to a flood of 
studies and research about the organization, management theory and practice of 
teaching. Among these studies, those facing the identity of the teacher training and 
achieved great importance in contributing to information and knowledge for 
understanding these processes. Thus, by agreeing with the importance of this issue, 
this study aims to analyze the working conditions of the trainee is not required at the 
stage of Education, State University of Londrina, as well as the relevance of the 
stage in the formation of the pedagogue. Key element of the transition moment 
between the discência and teaching, the compulsory training, and specifically the 
non-mandatory subject of this study is notable for its peculiarity to achieve reflection 
in action, pedagogical theory into practice. However, it is necessary to reflect on the 
positives and negatives of the type of stage is not mandatory that often takes place 
only under circumstances that require the student to seek income without contributing 
effectively to their teacher training. Thus, to investigate this issue, we performed a 
literature review on the concept of work, teaching, about the process of shaping the 
future pedagogue and practice of non-compulsory stage. From this perspective 
questionnaire was developed and applied for trainees, composed of questions that 
sought to ascertain, among others, the following issues: the possibilities and limits 
the scope of the intern in the classroom, the duties of the trainee in his absence, the 
conditions work of the trainees, the advantages of the stage is not mandatory for the 
training institution, details of the functions performed by the trainee; advantages / 
disadvantages of non-mandatory paid internship, and finally, the trainee's 
participation in the Project-political-pedagogical school in which it operates . It is 
concluded that the stage is not mandatory in the School of Education has no reason 
to be, since its existence primarily to answer students' financial demands on the one 
hand and does not meet the minimum requirements that will enable you to be 
satisfactorily carried out and assessed from the point academically. 
 
 
Key words: Education. Pedagogy. Teaching. Stage not mandatory. Stage. 
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INTRODUÇÃO  
 

Durante muito tempo o espaço da Educação Infantil foi visto como 

uma extensão da casa das crianças, no qual os cuidadores tinham como papel 

principal mantê-las limpas, alimentadas e distraídas com brinquedos diversos. Essa 

função, portanto, não exigia que seus profissionais tivessem estudos de nível 

superior. A situação veio se alterando com tempo até chegarmos à Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), que caracterizou os profissionais da 

Educação Infantil como docentes, determinando que sua formação mínima fosse a 

de ensino médio na modalidade normal e, preferencialmente em nível superior 

(BRASIL, 2006).  

No caso da formação de nível superior, como é o caso do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, é exigência do currículo o estágio 

obrigatório que deve ser realizado a partir do terceiro ano do curso de graduação.  

Esse momento da formação consiste em vivenciar a prática nas 

instituições de Educação, conveniadas com a Universidade. Muitos teóricos da área 

têm se voltado para a observação e análise do estágio (obrigatório) na formação do 

Pedagogo. No entanto, esse não é o caso do estágio não obrigatório, que por sua 

peculiaridade é realizado por parte dos estudantes do curso e não é incluído no 

histórico formal do estudante, sendo feito em sua maior parte por estudantes 

estimulados pela remuneração. 

Essa situação não tem merecido tanta atenção quanto os estudos 

sobre o estágio obrigatório. Por esse motivo, é necessário tentar entender qual o 

papel e a influência dessa modalidade de estágio, que muitas vezes passa 

despercebida. Deve-se ainda considerar que a legislação admite a possibilidade do 

estágio remunerado estender-se a um período de até dois anos, isto é, um tempo 

que poderia influenciar fortemente na formação docente.  

É Interessante também compreender em que medida a participação 

nos estágios e, particularmente no estágio não obrigatório, prepara para e 

“naturaliza” nos estudantes as condições de trabalho docente características do 

modelo social capitalista. 

Assim, o objetivo desse trabalho é compreender melhor o contexto 

em que se concretiza o estágio não obrigatório e suas convergências com o estágio 

obrigatório, ampliando as reflexões sobre essa prática formativa. As perguntas 
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principais que norteiam esta pesquisa são: a) Quais as condições de trabalho do 

estudante de Pedagogia a quando realiza o estágio não obrigatório? b) Qual a 

contribuição dos estágios na formação do Pedagogo?  

Para atender ao propósito desse estudo, no Capítulo I apresenta-se 

o conceito de trabalho de forma geral e como esse conceito foi se transformando a 

partir das mudanças no modo de produção capitalista, trazendo várias implicações 

para os trabalhadores, entre eles, o trabalhador docente.  

No Capítulo II serão destacados as especificidades do trabalho 

docente, por meio da descrição e reflexão sobre sua atuação na escola, suas 

condições de trabalho, o papel do Estado e as orientações pedagógicas. Essas 

considerações visam contextualizar o estágio não obrigatório do Curso de 

Pedagogia considerando-o como atividade de trabalho docente, por tratar-se de 

atividade remunerada em que se estabelece uma relação explicita entre “patrão e 

empregado”, resultando, geralmente em utilização de mão de obra temporária e 

barata.  

Por fim, o Capítulo III aprofunda as reflexões sobre o estágio não 

obrigatório, suas condições e características, analisando a partir da visão dos 

estudantes e da instituição formadora.  

A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, coleta de dados 

por meio de questionário objetivo e entrevistas semi-estruturadas com abordagem 

qualitativa, que segundo Marconi e Lakatos “[...] preocupa-se em analisar e 

interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 

comportamento humano, fornece análise mais detalhada sobre as investigações, 

hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc” (2007, p. 269).  

Para fundamentação teórica, o foco do estudo centrou-se em 

autores que discutem o contexto da docência, do trabalho docente e do estágio na 

formação docente.  

O encontro dessas fases do estudo resultou em considerações que, 

para além de respostas, buscaram apontar a necessidade de refletir sobre as 

condições do trabalho docente, aspectos do estágio não obrigatório e possíveis 

implicações para a formação do Pedagogo. 
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1 CONCEPÇÃO DE TRABALHO 
 

A abordagem deste capítulo refere-se à conceituação da categoria 

trabalho visando explicitar a perspectiva teórica que nos orienta na análise do 

“trabalho docente” e do trabalho realizado pelos estudantes de pedagogia da UEL. 

Diferentemente dos animais que se adaptam à natureza e tem sua 

existência garantida, o ser humano precisa produzir continuamente sua própria 

existência e providenciar seu sustento. Para isso, ao invés de se adaptar à natureza, 

ele precisa adaptar a natureza a si, transformando-a. Essa atividade de 

transformação resulta naquilo a que se convencionou chamar trabalho (SAVIANI, 

2003). Para este autor: 

 
O trabalho instaura-se a partir do momento em que seu agente 
antecipa mentalmente a finalidade da ação. Consequentemente, o 
trabalho não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação adequada a 
finalidades. É, pois uma ação intencional (p.11). 

 

Netto e Braz (2008) destacam que o trabalho, para Marx (1983), é 

um processo que envolve o ser humano e a natureza, um processo em que aquele, 

por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo na relação ser 

humano/natureza. Assim, excluindo as primeiras formas instintivas, pode-se 

pressupor que o trabalho pertence exclusivamente ao ser humano: 

 

Não é uma atuação imediata sobre a matéria natural – exige 
instrumentos; não se realiza cumprindo determinações genéticas – 
exige habilidades e conhecimentos; não atende a um elenco limitado 
e praticamente invariável de necessidades, nem as satisfaz sob 
formas fixas (alimentação, proteção contra intempéries, reprodução 
biológica (NETTO; BRAZ. 2008.p.30-31). 
 

Os autores chamam ainda a atenção que, para Marx (1983), no final 

do processo de trabalho obtém-se o resultado que já se esperava na “imaginação” 

do trabalhador, isto é, concretiza-se aquilo que foi idealizado.  

Desse modo, a transformação não se dá de forma casual, aleatória, 

mas de acordo com o objetivo do trabalhador, constituindo o trabalho, portanto, uma 

atividade orientada para um fim. Além disso, essa mesma atividade produz valores 

de uso ao apropriar-se do natural para atender às necessidades humanas (p.149-

153). 
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Kosik (apud Frigotto, 2005) defende a ideia de que o trabalho é um 

processo que permeia o “ser” da criatura humana e constitui sua especificidade. Por 

esse motivo o ser humano não se limita a qualquer atividade de trabalho ou 

emprego, mas à produção de todas as extensões da vida humana.  

 
Trata-se de necessidades que por serem históricas assumem 
especificidades no tempo e no espaço, respondendo às 
necessidades de sua vida cultural, social, estética, simbólica, lúdica e 
afetiva. (...) A luta dos trabalhadores dá-se no sentido de abreviar o 
tempo de trabalho necessário à produção dos bens e serviços 
imprescindíveis à sua reprodução físico-biológica, às suas 
necessidades básicas historicamente determinadas para dispor de 
tempo livre, tempo de escolha verdadeiramente criativo e, portanto, 
genuinamente humano. Não se trata, porém, de um tempo de férias 
ou descanso de fim de semana, mas de uma conquista histórica da 
humanidade que implica, na sua forma mais completa, superar as 
relações sociais capitalistas (FRIGOTTO, 2005, p.2). 

 

 

1.1 O TRABALHO NO CONTEXTO DO CAPITALISMO 

 

Mészáros (2001) relata que, apesar do profundo compromisso com a 

forma de organização da economia e da reprodução social capitalista, Adam Smith 

condenou de forma clara o impacto negativo do sistema sobre a classe trabalhadora. 

Falando acerca do “Espírito Comercial”1 como a causa do problema, Smith 

denunciava a limitação do ser humano, devido ao fato de que a divisão do trabalho 

em seu extremo conduz o ser humano a apenas uma operação simples para 

realizar,  limitando sua atenção e fazendo com que poucas ideias passem pela sua 

cabeça, apenas aquelas diretamente ligadas com a operação simples que o 

indivíduo realiza no momento.  

Porém, visto de uma forma mais ampla, como afirma Heilbroner 

(1998), a lógica do capitalismo contém a energia que conduz o sistema através da 

história, isto é, a busca do lucro, o resultado ligando-se ao destino histórico da 

formação social como um todo. Consequentemente, esse processo coloca em 

movimento as tendências fundamentais desse sistema. 

                                                 
1 Espírito do capitalismo como as ideias e hábitos que favorecem, de forma ética, a procura racional 
de ganho econômico (WEBER, 1904-1905). 
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Para o autor, o caminho do capitalismo sofre mudanças de direção, embora 

a trajetória do capitalismo seja percebida como um movimento dirigido pela busca do 

lucro, como movimento incompreensível dirigido pela busca do lucro. É fundamental 

que se leve em conta esse elemento essencial de sua natureza.  

O autor assinala que grandes obras da economia política admitem que o 

processo fundamental de acumulação prende-se à capacidade de uma classe 

capitalista extrair lucro do sistema, ressaltando que a acumulação torna-se a causa 

de um abalo, pois há de um lado a capacidade produtiva aumentada e, de outro, a 

capacidade de adaptação do mercado. 

Para Mészáros (2005) a lenda teológica prescreve que “o ser 

humano foi condenado a comer o pão com o suor do seu rosto”, porém, a lenda 

econômica distingue entre os trabalhadores e as pessoas que escapam a esse 

mandamento divino. Tal distinção decorre do fato de que a elite foi acumulando 

riquezas, enquanto a população ficou restrita a sua força de trabalho, configurando 

para o autor o pecado original da economia. 

Por causa desse “pecado”, a maioria pobre apesar de se esgotar 

fisicamente, só tem para vender a própria força de trabalho, enquanto cresce 

continuamente a riqueza de alguns. Desse modo, a lenda teológica é pregada todos 

os dias para defesa da propriedade privada, embora a conquista, a escravização, o 

roubo, o assassinato e a força, tenham desempenhado papel histórico fundamental 

para a acumulação capitalista. Segundo Barros e Louzada (2007):  

 
Trabalhar inclui necessariamente a possibilidade de se introduzirem 
mudanças na realização da tarefa, múltiplas formas de criação e de 
iniciativas, o que distingue o trabalho prescrito, entendido como 
espaço em que pessoas vivenciam escolhas entre as formas 
cristalizadas de trabalho historicamente construídas e o trabalho real, 
que é o trabalho concreto, com suas imprevisíveis variações 
(BARROS e LOUZADA, 2007, p.11). 
 

Os avanços que ocorreram na sociedade capitalista são restritos e 

relativos, pois mantém a separação entre as pessoas que detêm a propriedade 

privada e aquelas que, para manter suas vidas e família, precisam vender sua força 

de trabalho em troca de salário (FRIGOTTO, 2005) 

 No contexto atual do capitalismo uma agência que ocupa lugar de destaque é 

o BIRD – Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. 
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O Banco Mundial exerce profunda influência nos rumos de 
desenvolvimento mundial. Sua importância hoje deve-se não apenas 
ao volume de seus empréstimos e à abrangência de suas áreas de 
atuação, mas também ao caráter estratégico que vem 
desempenhando no processo de reestruturação neoliberal dos 
países em desenvolvimento, por meio de políticas de ajuste 
estrutural (SOARES, 1996 p.15). 
 

 James D. Wolfensohn, ex-presidente do Banco Mundial, escreve no prefácio 

de um volumoso estudo intitulado “O Mundo do Trabalho em uma Economia sem 

Fronteiras”, que:  

 
O impacto de dois fenômenos mundiais distintos confere mais ainda 
atualidade a este relatório: a redução das intervenções 
governamentais nos mercados e a integração elevada do comércio, 
dos fluxos de capitais e do intercâmbio de informação e de 
tecnologia. Dentro de um clima de profundas mudanças, as decisões 
relativas aos assalariados e às condições de trabalho não ditadas 
pelas pressões competitivas mundiais. Dura realidade do mercado 
mundial: as manobras políticas são duramente sancionadas pelas 
variações da taxa de câmbio, pelas modificações da repartição de 
partes do mercado e, finalmente, pelas flutuações dos níveis de 
emprego e de salários (DECORNOY, 1997, p.83). 

  

Malaguti, Carcanholo e Carcanholo (1997) argumentam que o Banco 

Mundial reconhece no trabalho a principal vítima das agitações financeiras, do 

endividamento e das crises econômicas. Os trabalhadores podem sim se beneficiar 

das entradas de capitais, mas são eles que, na maioria das vezes, são atingidos 

pelas saídas dos mesmos capitais.  

Na passagem do século XX para o XXI, um dos fatos mais 

importantes que presenciamos é a exacerbação da globalização ou mundialização 

da economia. Esse tema foi pesquisado por Facci (2004), para quem o mercado de 

trabalho está exigindo e valorizando homens competitivos. Porém, a globalização 

sempre esteve ligada ao desenvolvimento histórico da sociedade capitalista (dividida 

em classes sociais), o que produziu mudanças nas relações de produção e no 

consumo. 

 
Toda sociedade vive porque consome; e para consumir, depende da 
produção. Isto é, do trabalho. Toda a sociedade vive porque cada 
geração nela cuida da formação da geração seguinte e lhe transmite 
algo da sua experiência, educa-a. Não há sociedade sem trabalho e 
sem educação (KONDER, apud FRIGOTTO, 2005, p.1). 
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Nessa direção, Mészáros (2005) assevera que,  
 

(...) percebemos que o papel da educação é superior tanto para a 
elaboração de estratégias apropriadas, adequadas a mudar as 
condições objetivas de reprodução, como para a auto-mudança 
consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma 
ordem social metabólica radicalmente diferente [da capitalista]. É isto 
que se quer dizer com a visão de uma sociedade de produtores 
livremente associados (MÉSZAROS, 2005, p.125). 

 

Dessa maneira não é surpresa que na concepção marxista a 

“transcendência positiva da auto-alienação do trabalho” seja caracterizada como 

uma tarefa evidentemente educacional. Além disso, continua o  autor: 

 
Não pode existir uma solução positiva para a auto-alienação do 
trabalho sem promover conscientemente a universalização conjunta 
do trabalho e da educação. Contudo, no passado poderia não existir 
uma possibilidade real para isto devido à subordinação estrutural 
hierárquica à dominação do trabalho. Nem mesmo quando alguns 
grandes pensadores tentaram conceitualizar estes problemas com 
um espírito mais progressista (MÉSZÁROS, 2005.p.125). 
 

Baseando-se em Paracelso, Mészáros (2005) afirma que o ser 

humano, embora tenha sido criado inteiro relativamente ao seu corpo, não o foi 

assim criado relativamente à sua 'arte'. Todas as artes lhe foram dadas, mas não 

foram diretamente reconhecíveis, ele teve que descobrí-las por meio da 

aprendizagem. Certamente o trabalho devia ser o ordenador da sociedade. 

Paracelso defendeu a desapropriação dos bens dos ricos ociosos, de forma a forçá-

los a uma vida produtiva.  

 
O fato grave de que o desumanizante tempo de trabalho dos 
indivíduos seja também a maior parte do seu tempo de vida, teve de 
ser ignorado. As funções controladoras da reprodução metabólica 
social tiveram de ser separadas e opostas à esmagadora maioria da 
humanidade, destinada à execução de tarefas subordinadas num 
determinado sistema político e sócio-econômico (MÉSZAROS, 2005, 
p.126).  
 

A análise do referencial exposto até aqui permite afirmar que o 

trabalho é atividade exclusiva do ser humano, alterado historicamente. Por esta 

razão foram focados as características do modo atual como o trabalho se manifesta 

(sociedade capitalista, globalização, mundialização). No entanto, para 
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compreendermos a estrutura e a lógica do trabalho docente contemporâneo, 

inclusive aquele representado pelos estágios, é preciso que se compreenda que 

esse é um trabalho peculiar, haja vista sua não-materialidade, como adverte o 

Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina: 

 
O pano de fundo para a compreensão do trabalho do professor é seu 
caráter de trabalho não material, em que o produto e o processo se 
confundem e não existe um bem material resultante da sua ação, e, 
sim, processos  sociais e culturais em constante construção.  Por 
esta razão, a formação de professores na sua dimensão 
processual,se reveste da maior importância. A maneira como são 
organizados e se desenvolvem os cursos de formação definem o 
perfil do profissional que sairá destes cursos2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/PPP%20-%202010.pdf 
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2 O TRABALHO DOCENTE E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

Neste capítulo é aprofundada a reflexão sobre as especificidades do 

trabalho docente para compreender melhor seus impactos sobre o trabalhador. 

Os antigos gregos já atribuíam ao professor a responsabilidade da 

transmissão do conhecimento. Essa tarefa, no entanto, destinava-se a atender aos 

integrantes da elite. Saviani (2006) explica que mais tarde, na Idade Média, além de 

continuar voltado para a classe social mais alta, o professor alia ao seu ensino os 

valores do sacerdócio. Assim, cabia ao professor, o encargo de transmitir não 

apenas conhecimentos “naturais”, mas transmitir conceitos considerados como 

verdades inquestionáveis, isto é, o processo educativo encarregava-se ensinar a 

doutrina da igreja católica. Para atingir esse propósito, o professor encarregava-se 

também da disciplina acadêmica e da imposição de limites para o estudante. Um dos 

instrumentos utilizados para esse fim foi a avaliação como rito de passagem do 

estudante para outras fases do aprendizado (GARCIA, 2001).  

Desse modo, a avaliação controlava a inclusão ou exclusão do 

estudante, o que, evidentemente, ampliava grandemente o poder do professor. Vale 

ressaltar que essa condição de entrelaçamento entre ensino/sacerdócio resultou na 

ideia do professor como aquele que tem “vocação” para a docência, ideia essa 

amplamente combatida nos estudos educacionais da atualidade, pois, ela 

acarretaria uma postura de resignação diante das circunstâncias e dificuldades da 

profissão.  

Mais tarde, o campo educacional sofre importantes mudanças com o 

advento das fábricas e indústrias da Modernidade, que influenciaram a escola de 

forma definitiva, pois o sistema capitalista produziu novas formas de relações 

sociais, além da universalização do ensino. Apesar disso, a dualidade “social” foi 

mantida na escola, uma vez que há uma educação centrada em um currículo mínimo 

voltada para a formação do trabalhador e outra destinada à elite (SAVIANI, 2006).  

Como resultado do avanço do capitalismo, o docente passa por uma 

crise de identidade que o leva a questionar seu papel e sua função diante das 

condições de trabalho atuais. Afinal, o docente ainda ligado aos ideais atribuídos a 

sua profissão, histórica e culturalmente, sofre o impacto do contexto real, distante de 

sua formação, crenças e imagens sobre a profissão. E é nessa passagem, onde se 
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encontram o idealismo e a realidade, que se estabelece a grande importância do 

estágio. 
 

Assim, durante a formação do docente, na maioria das vezes ele não 
toma contato com o contexto real das escolas, apenas com imagens 
que não se coadunam com a situação do cotidiano. Os professores 
formados nessa perspectiva, ao ingressarem nas escolas, sentem-se 
perdidos pois as imagens que tinham sobre a educação e sobre os 
estudantes, esfarelam-se no decorrer do seu trabalho. Se os 
professores acumularam várias tensões e conflitos em sua formação 
teórica, agora sentem-se desorientados em seu fazer prático 
(PASCHOALINO, s/d,  p.5) 

 

Os estudos sobre o trabalho docente e suas conseqüentes 

implicações com o contexto social teve origem na década de 70, quando se 

constituiu como objeto de pesquisas no cenário da educação brasileira. Esses 

estudos tinham como interesse principal a organização do trabalho docente e a 

gestão da escola que, por sua vez acarretaram como sub-temas a questão da 

profissionalização, da proletarização docente, da organização escolar e a 

feminização do magistério (HYPÓLITO, 1994; OLIVEIRA, 2003). 

Posteriormente, ao final da década de 80, esses estudos voltaram-

se para os aspectos culturais, dando relevância à formação docente para atender as 

exigências das reformas educacionais que descrevia um professor com habilidades 

e competências prescritas pelo mercado e pelas mudanças sociais. Desse modo, 

foram ressaltados fatores como relações de gênero, cultura escolar e formação 

docente (HYPÓLITO, 1994).  

A profissão docente sofreu mudanças que alteraram 

significativamente seu papel na sociedade, exigindo desse profissional o 

desempenho de papéis e funções diversos que, nem sempre ele está apto a 

desempenhar. Entre a idealização e a realidade do trabalho docente, abriram-se 

muitos caminhos, nem sempre favoráveis a sua atuação.  

Segundo Saviani (2003), o processo de produção da existência 

humana traz consigo a garantia da sua permanência material com a conseqüente 

produção, contendo quantidades cada vez mais amplas e complexas de bens 

materiais, esse processo pode-se traduzir na expressão trabalho imaterial.  

 
Entretanto, para produzir materialmente, o homem necessita 
antecipar em idéias os objetivos da ação, o que significa que ele 
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representa mentalmente os objetivos reais. Numa palavra, trata-se 
da produção do saber, seja do saber sobre a natureza, seja do saber 
sobre a cultura, isto é, o conjunto da produção humana (SAVIANI, 
2003 p.12). 
 

A educação encontra-se na categoria do trabalho não-material. 

Diante disso é necessário diferenciar na produção não-material duas modalidades, 

sendo a primeira referente a atividades em que o produto se separa do produtor, 

como no caso dos livros e objetos artísticos. Nesse caso há um intervalo entre a 

produção e o consumo, permitido pela autonomia entre o produto e o ato de 

produção. A segunda refere-se a atividades em que o produto não se separa do ato 

de produção. Nesse caso, não há um intervalo como observado à atividade citada 

anteriormente; o ato de produção e o ato de consumo estão interligados. É nessa 

segunda modalidade do trabalho não-material que se encontra a educação. 

Segundo Saviani (2003), pode-se afirmar que a natureza da 

educação se esclarece a partir desse conceito. Então, se a educação não se 

restringe ao ensino, entendemos por certo que ensino é educação e, sendo assim, 

participa da natureza própria do fenômeno educativo. Desse modo é possível 

entender que as atividades educativas se enquadram como trabalho imaterial por 

não vermos os resultados deste trabalho de modo “concreto”. 

Diante disso supõe-se que a aula como uma atividade de ensino 

precisa ao mesmo tempo da presença do professor e a presença do estudante. “O 

ato de dar aula é inseparável da produção desse ato e de seu consumo. A aula é, 

pois, produzida e consumida ao mesmo tempo (produzida pelo professor e 

consumida pelos alunos” (SAVIANI, 2003, p.12-13). 

 
Compreendida a natureza da educação, nós podemos avançar em 
direção à compreensão da sua especificidade. Com efeito, se a 
educação, pertencendo ao âmbito do trabalho não-material, tem a 
ver com idéias, conceitos, valores, símbolos, hábitos, atitudes, 
habilidades, tais elementos, entretanto, não lhe interessam em si 
mesmos, como algo exterior ao homem (SAVIANI, p.13). 
 

O fato de se tratar de trabalho não-material, somado às adversas 

condições de trabalho do outro, geralmente leva os professores a uma série de 

problemas de saúde. Neste caso pode-se inferir que os estagiários do curso de 

Pedagogia estão submetidos à mesma lógica perversa.  
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Para ficarem mais claras as consequências do trabalho docente, são 

destacadas a seguir a relação entre o processo de trabalho docente, as condições 

que ele se desenvolve e o possível adoecimento físico e mental dos professores, o 

que tem levantado um desafio e ao mesmo tempo uma necessidade de 

entendermos o processo de saúde do trabalhador docente para o estado de doença.  

Segundo Gasparini, Barreto e Assunção (2005), nos anos de 1960 a 

maioria dos educadores tinha uma relativa segurança mental, emprego estável e 

certo prestígio social. A partir de 1970 a expansão da população e a necessidade de 

proteção social ocasionou o crescimento do funcionalismo e dos serviços públicos 

gratuitos, entre eles a educação. 

 
É no final do século XX, após consecutivos processos de 
reestruturação do sistema social capitalista, com os 
desenvolvimentos da microeletrônica, com as possibilidades 
ampliadas de veiculação da informação e com o incremento das 
interconexões globais, de uma maneira geral, que se instala uma 
dinâmica onde a velocidade do tempo e o encurtamento espacial 
ganham dimensões formidáveis, imprimindo ao conjunto da 
sociedade a sensação de se estar vivenciando o “loop de uma 
montanha russa”, tão bem caracterizado por Sevcenko (2001), ao se 
referir à corrida para o século XXI (MANCEBO, 2007 p.5). 
 

Nesse contexto, o mercado de trabalho é transformado. 
Os termos flexibilidade, mobilidade e agilidade são a tônica de 
experiências diversas, que têm como pano de fundo o fim do horário 
regular de trabalho, o uso crescente do trabalhador em tempo 
parcial, temporário ou subcontratado e uma requisição contínua de 
novos atributos aos envolvidos (MANCEBO; LOPES, 2004 apud 
MANCEBO, 2007).  
 

Gasparini, Barreto e Assunção (2005), afirmam que com as 

mudanças aumentaram a função do docente que se ampliaram para além da sala de 

aula, cabendo-lhe buscar maior integração entre a escola e a comunidade. O 

professor, além de ensinar, deve agora participar dos conselhos, da gestão da 

escola, do planejamento, do projeto político pedagógico, entre outras funções. Uma 

participação ampla que se estende às famílias e à comunidade, acrescendo-lhe 

responsabilidades, atribuições e esforço físico e mental.  

Os autores relatam que o trabalho do professor exige atualização e 

preparação constantes para que realize o ensino de forma adequada. Muitas das 

tarefas são realizadas sem a presença dos alunos, fora da sala de aula e, muitas 

vezes, fora da escola, o que acaba estendendo sua jornada de trabalho. 
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Embora o sucesso da educação dependa do perfil do 
professor, a administração escolar não fornece os meios 
pedagógicos necessários à realização das tarefas, cada vez 
mais complexas. Os professores são compelidos a buscar, 
então, por seus próprios meios, formas de requalificação que 
se traduzem em aumento não reconhecido e não remunerado 
da jornada de trabalho. (TEIXEIRA, 2001; BARRETO; LEHER, 
2003; OLIVEIRA, 2003 apud GASPARINI; BARRETO; 
ASSUNÇÃO, 2005 p.2). 

 

Além deste aumento há outro complicador, pode-se dizer de cunho 

estritamente pedagógico. Segundo Saviani (2007), o professor vai trabalhar com 

bons propósitos, dirige-se a sala de aula que lhe foi destinada tendo o estudante 

como centro do processo educativo, devido à influência “progressista” nos cursos de 

educação, disposto a levar em conta o interesse dos estudantes e esperando 

encontrar na escola auxílio de especialistas, uma classe com poucos estudantes, 

uma biblioteca de classe, um laboratório, material didático diversificado, entendendo 

que o segredo da boa aprendizagem era a atividade dos estudantes, mas quando 

ele chega à sala de aula o real cenário encontrado é uma sala superlotada de 

estudantes, quadro negro e giz.  

Então, o professor descobre na dura prática docente que tudo o que 

ele esperava era um luxo, reservado para poucas escolas, (geralmente as 

particulares). 
 
Eis, pois, o primeiro ato do drama: sua cabeça era escolanovista, 
mas as condições em que teria que atuar eram as da escola 
tradicional. Isso significa que ele deveria ser o centro do processo de 
aprendizagem; que deveria dominar com segurança os conteúdos 
fundamentais que constituem o acervo cultural da humanidade e 
transmiti-los de modo que garantisse que seus estudantes os 
assimilassem. Em suma: ele não podia relacionar-se pessoalmente 
com os estudantes, mas cabia-lhe fazer com que pensassem. Na 
verdade as coisas estariam menos complicadas se ele fosse um 
professor tradicional (SAVIANI, 2007, p. 444). 

 

O trabalho dos professores vem se descaracterizando em relação às 

suas expectativas, segundo Gasparini, Barreto e Assunção (2005), trazendo assim 

um processo de insatisfação e gerando um sentimento de decepção, de 

desencantamento com a profissão, de falta de autoridade perante circunstâncias 

educacionais e de falta de apoio das autoridades. Esses processos trazem aos 

docentes sensações de fracasso, impotência, revolta, desânimo, culpa e desejo de 
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abandonar a profissão, o mesmo pode acorrer com os estagiários submetidos à 

mesma realidade. 

Outro fator relevante ao trabalho docente a ser destacado é que, em 

seu trabalho são constantemente formados vínculos com os estudantes, e demais 

funcionários da escola, contendo então nesse ambiente grande envolvimento 

emocional, de forma que essas relações trazem ao professor cada vez mais 

sentimentos relacionados ao seu local de trabalho (CODO apud GASPARINI, 

BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005). Este fator relevante está ausente a priori das 

atividades do estagiário. Isso pode contribuir para o fortalecimento, na formação 

inicial de uma postura descompromissada do futuro Pedagogo com seu local de 

trabalho (alunos e demais seguimentos da comunidade escolar). 

Os professores (e, incluindo os estagiários) são considerados grupo 

que apresenta grande risco para o desenvolvimento de distúrbios vocais 

apresentando maior prevalência de queixas quando comparados a outros 

profissionais (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009). 

A Síndrome de Burnout, também chamada de síndrome do 

esgotamento profissional atinge professores e refere-se a uma resposta emocional 

em situações de estresse devido a relações de trabalho intensas. Pode ser causada 

na relação com outras pessoas ou em profissionais que apresentam grandes 

expectativas, mostrando-se exigentes em relação a seu desenvolvimento 

profissional e dedicação à profissão, mas que, em decorrência de diferentes 

obstáculos, não alcançam o retorno esperado (REIS; ARAÚJO; CARVALHO; SILVA, 

2006). 

 
Diversos estudos realizados em Hong Kong nos últimos anos têm 
mostrado que ensinar é altamente estressante. Cerca de um terço 
dos professores pesquisados apresentam estresse e burnout3 entre 
os principais problemas de saúde (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009 
p.15). 

 
Uma pesquisa de Neto (2000) realizada em 58 escolas de rede 
particular de ensino em Salvador (Bahia) mostra que as queixas de 
saúde mais frequentes citadas pelos professores foram dor de 
garganta, dor nas pernas e costas, rouquidão e cansaço mental, 
sendo as características do trabalho associadas às queixas de salas 

                                                 
3 Refere-se a aspectos negativos do trabalho capazes de produzir redução da condição mental dos 
trabalhadores. (REIS, ARAÚJO, CARVALHO E SILVA, 2006 p.1) 
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inadequadas, trabalho repetitivo, exposição ao pó e giz, ambiente de 
trabalho estressante, ritmo acelerado de trabalho, desempenho das 
atividades sem materiais e equipamentos adequados e posição de 
trabalho incômoda. (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005 
p.10). 
 

Barros e Louzada (2007) afirmam ser importante conhecer de perto 

o que realmente é vivido nas situações de trabalho atuais sob as novas 

configurações do capitalismo, pois existe um mundo a ser conhecido nos ambientes 

de trabalho, um mundo de problemas, de conceitos e práticas. “Não se trata de 

pensar uma sociedade futura, sob o modo de utopia, nem mesmo de revolta, mas de 

pensar o que é a sociedade na sociedade, o que é não da ordem do futuro, mas da 

construção” (p.4).  

 
Consideramos fundamental investigar as estratégias desses 
trabalhadores para resistir às tentativas de desqualificação do 
trabalho docente. Nessa perspectiva, compreendemos que as lutas 
cotidianas não produzam o adoecer, mas pelo contrário, devem ser 
uma possibilidade de escapar à servidão, à obediência, criando 
outras possibilidades de vida-trabalho (BARROS, 1997, 2000, apud 
BARROS; LOUZADA, 2007 p.2). 
 

Os professores são muito exigidos no seu trabalho e, com 

freqüência, se sentem responsáveis pelo desempenho de seus estudantes e da 

escola (OLIVEIRA, 2006 apud ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009). 

Atualmente, os pais de alunos dão grande valor ao processo escolar 

e são mais exigentes. No entanto, valorizam menos os professores e têm menos 

tempo para educar e acompanhar seus filhos. Segundo Ludke e Boing (2007), as 

críticas externas ao sistema educacional cobram dos professores cada vez mais 

trabalho, como se a educação, sozinha, tivesse que resolver todos os problemas 

sociais. 

 
 
 
 
 
 
 



26 
 

3 AS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
 

A organização e estruturação do trabalho docente na educação 

básica atual reproduzem, em boa parte, o modelo tradicional. Esses padrões são 

decorrentes dos aspectos estatal, familiar e social, bem como das políticas 

educacionais e assistenciais voltadas à educação escolar. Por essa razão, para se 

ter uma ideia mais clara do trabalho docente e seus elementos formadores, é 

necessário ter uma visão da dimensão histórica e, inclusive da base legal que o 

regula.  

Um dos campos privilegiados de atuação do Pedagogo, no contexto 

brasileiro, são as pré-escolas e creches, cujo aumento expressivo nos últimos anos 

foi consequência direta da inserção da mulher no mercado de trabalho. No entanto, 

as condições de atuação e padrão profissional de trabalho docente foram marcados 

pela precariedade (VIEIRA, 1999; ROSEMBERG, 1999; 2002).  

Por essa razão, a formação docente merece atenção de estudos em 

seus diversos aspectos constituintes, entre eles o estágio entendido como 

importante elemento articulador entre a teoria e a prática docente. Mas, o que é 

“estágio”? O Conselho Nacional de Educação (2001) apresenta o seguinte conceito: 

 
[...] tempo de aprendizagem que, através de um período de 
permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para 
aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão 
ou ofício. Assim o estágio supõe uma relação pedagógica entre 
alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente 
institucional de trabalho e um estudante estagiário [...] é o momento 
de efetivar um processo de ensino/aprendizagem que, tornar-se-á 
concreto e autônomo quando da profissionalização deste estagiário 
(BRASIL, 2001). 
 

Não se pode negar que o estágio seja uma etapa no processo 

formativo da docência que oferece a oportunidade de uma primeira experiência 

prática fundamental como início do exercício da carreira docente.  

Porém, deve-se estar atento à compartimentalização que se 

estabelece ao se entender a sala de aula como espaço de apropriação teórica 

enquanto a prática é alcançada no exercício efetivo do espaço profissional. Ou seja, 

sem menosprezar o que isso tenha de verdade, é preciso que não se estabeleça 

uma separação entre as duas abordagens. Em busca de uma solução, Fávero 

(2002) orienta na direção de uma concepção dialética, em que teoria e prática 
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seguem partes integrantes de um mesmo núcleo formador, que não se dissociam, 

mas complementam-se para alcançar o mesmo objetivo, isto é, a formação docente. 

A partir dessa perspectiva, é possível entender a prática e a teoria 

pedagógica como elementos que remetem um ao outro, transformando a si próprios, 

em um processo contínuo e constante, obrigando a que os cursos de formação de 

professores tenham como objetivo central o preparo do professor de acordo com a 

ideia de “além de saber e de saber fazer deve compreender o que faz”, como 

afirmam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica em Nível Superior (BRASIL, 2001). 

Em sintonia com a importância do estágio, Pimenta (2001) assinala 

que o currículo de um curso é composto por “estágio e disciplinas” (p.21). O que faz 

do estágio um momento especial para os discentes a caminho da docência é o 

contato com a realidade da profissão que exige habilidades e/ou competências 

impossíveis de serem ensinadas/aprendidas na sala de aula: “saber observar, 

descrever, registrar, interpretar e problematizar e, conseqüentemente, propor 

alternativas de intervenção” (PIMENTA, 2001, p. 76). 

Atualmente, estudos da área da Educação defendem a concepção 

de que a reflexão sobre a prática e seus contextos é elemento fundamental para 

constituição da autonomia profissional do professor. Em outras palavras, a partir da 

reflexão sobre seu objeto e seu meio de atuação, o professor elabora um saber 

particular e próprio que vai embasar sua competência como docente (TARDIF, 2002, 

p.21). 

Porém a atividade de estágio na formação inicial exige e supervisão 

dos sujeitos formadores. 

Diante do exposto e estabelecida a importância do estágio, foram 

elaboradas algumas reflexões sobre o significado do estágio não obrigatório na 

formação do Pedagogo. 

 

3.1. COTIDIANO DO TRABALHO DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO. 

 

Como subsidio à discussão sobre estágio não obrigatório no curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, foram utilizados dados 

coletados junto a estudantes do curso.  
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As primeiras informações mostram o universo dos estudantes 

consultados, relacionando-os às atividades de estágio não obrigatório. 

 
Gráfico 1. Análise do porcentual de estudantes matriculados x estudantes presenciais na 
coleta de dados. 
 

 
 

 
Gráfico 2. Quantidade de estagiários (estágio não obrigatório) do curso de Pedagogia da 
UEL. 
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Gráfico 3: Especificação das atividades exercidas no estágio não obrigatório dos estudantes 
de Pedagogia da UEL.  
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Com vistas a detalhar as informações seguintes, ou seja, as 

características cotidianas do estágio não obrigatório, a opção recaiu sobre 

entrevistas semi-estruturadas com duas estudantes que realizam esse estágio. (“E1” 

– estudante 1 e “E2” – estudante 2). 

 A razão para a escolha destas estudantes é que cursam o 4° Ano 

de Pedagogia (ano em que se encontra o maior número de estágio não obrigatório). 

Foi verificado em contato verbal com as estudantes que realizam estágio não 

obrigatório que este possui características muito parecidas. 

A seguir são descritas e analisadas a visão dos estudantes 

entrevistados. 

 

3.1.2.  ESTÁGIO E FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

 
 Quando perguntado sobre os benefícios que o estágio oferece, obtive-se as 

seguintes respostas: 

  

E1 - Complementa a teoria estudada em sala, permite 

conhecer e interagir de perto com as crianças, ampliando o 

conhecimento sobre elas (seu desenvolvimento, forma como 
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aprendem, suas particularidades...) de forma a permitir se 

aprimorar da prática pedagógica em sala de aula. 

 

E2 - No estágio consigo entender melhor o que é dito como 

teoria em sala de aula.  

 

A experiência do estágio, portanto se torna importante 

instrumento para a formação do estudante, considerando que o campo de trabalho 

requer profissionais com habilidades práticas e experiência. Além disso, deve-se 

considerar que o estudante se depara, na Universidade, com o conhecimento teórico 

e, muitas vezes, é confuso para ele relacionar teoria e prática se não vivenciar 

momentos reais do cotidiano escolar em que analisará e atuará a partir do conteúdo 

universitário. Alguns autores corroboram esta perspectiva nos seguintes termos: 
 

Esta mudança de percepção, que se dá na problematização de uma 
realidade concreta, no entrechoque de suas contradições, implica um 
novo enfrentamento do homem com sua realidade. Implica admirá-la 
em sua totalidade: vê-la de “dentro” e, desse “interior”, separá-la em 
suas partes e voltar a admirá-la, ganhando assim, uma visão mais 
crítica e profunda da sua situação na realidade que não condiciona 
(FREIRE,1983,p.60).  
 
O curso de Pedagogia apresenta também o Estágio Curricular não 
Obrigatório como modalidade que possibilita aos estudantes 
experienciar atividades vinculadas ao espaço de atuação profissional 
tanto na educação formal quanto na não-formal, constituído em 
espaço de reflexão e revisão dos conhecimentos trabalhados no 
curso (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 
PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 
2010)  
 

 
  

Continuando o debate sobre o estágio na formação do Pedagogo foi 

perguntado se percebiam relação maior do estágio com disciplinas específicas do 

curso. 

 

E1 - Nas disciplinas relativas ao trabalho voltado a educação 

infantil a contribuição é muito válida. Para as demais nem tanto. 
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E2 - Acredito que o estágio contribui muito para a minha 

formação. Embora a teoria seja um pouco diferente da prática. 

 

 

3.1.3 ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

Apesar das contribuições que o estágio pode oferecer para o 

estudante do curso de Pedagogia, as entrevistas deixaram claro que o estágio não 

obrigatório não é buscado pelo aprendizado que ele pode oferecer e sim pela 

remuneração. Quando perguntado se as estudantes fariam este estágio caso não 

houvesse remuneração, ambas responderam que “não!” Esta mesma resposta foi 

obtida das demais estagiárias desta modalidade que consultamos. 

Poderia causar estranheza à falta de interesse dos estudantes pelo 

estágio não obrigatório sem remuneração uma vez que compreendem sua 

relevância para a aprendizagem, porém, este aparente paradoxo revela o caráter 

empregatício desta modalidade. 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual de Londrina segue as normas da Resolução do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Estenção - CEPE 0166/2008, para o Estágio Curricular não 

Obrigatório, a seguir citadas parcialmente: 

 
Art. 36. Nos estágios curriculares naõ obrigatórios as atividades a 
serem desenvolvidas pelo estudante devem constar do Plano de 
Estágio, elaborado pelo estudante e seu Supervisor com a 
participação do Orientador do Campo (CEPE 0166/2008, p.9). 

 

Art. 37. A supervisão de estágio compreende a orientação e o 
acompanhamento do estudante no decorrer de suas atividades de 
estágio, de forma a permitir o melhor desempenho de ações 
pertinentes a realidade da profissão (CEPE 0166/2008, p.10). 
 

 
 Segundo o CEPE 0166/2008, a supervisão de estágio pode ocorrer de 

diferentes formas: Supervisão Direta, Semidireta e Indireta. 

 
Supervisão Direta: Orientação e acompanhamento do estudante pelo 
supervisor, por meio de observação contínua e direta das atividades 
desenvolvidas no campo de estágio ao longo de todo processo, 
podendo se complementar com entrevistas, reuniões e seminários; 
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Supervisão Semidireta: Orientação e acompanhamento do estudante 
por meio de visitas sistemáticas ao campo de estágio, afim de manter 
contato com o Orientador de Campo, além de entrevistas e reuniões 
periódicas com os estudantes; 
Supervisão Indireta: Acompanhamento do estágio por meio de 
contatos esporádicos com o estagiário e com o Orientador de 
Campo, relatórios e, sempre que possível, visitas ao campo de 
estágio (p.10). 
 

O Manual do estagiário do Curso de Pedagogia estabelece algumas 

regras fundamentais para realização do estágio: 
 

O Estágio Curricular Obrigatório e o Estágio Curricular não 
Obrigatório devem ser supervisionados e visam oportunizar ao 
estudante do Curso de Pedagogia o início da experiência profissional 
no trato com as questões pedagógicas, manifestas nas suas 
diferentes áreas de atuação, bem como propiciar:  
a) Contato com o campo de atuação profissional;  
b) Articulação dos conhecimentos adquiridos durante o Curso de 
Pedagogia, com a realidade profissional;  
c) Condições para iniciação orientada à atuação profissional, tendo 
em vista os objetivos das áreas do Curso de Pedagogia;  
d) Oportunidade para assimilar experiência, planejar e desenvolver 
atividades de natureza pedagógica, de maneira sistematizada;  
e) A experiência inicial profissional nas várias áreas da Pedagogia, 
que poderá ser aprimorada ao longo do exercício profissional. 
(MANUAL DO ESTAGIÁRIO, 2009 p.5) 
 

Conforme observado nos dados das entrevistas, os aspectos acima 

acabam sendo insatisfatórios e, até, inexistentes em alguns casos. À pergunta: 

Quais são as principais dificuldades que você encontra na realização das atividades 

de estágio remunerado?, obteve-se as seguintes respostas: 

 

E1: O orientador do estágio da UEL somente assina o termo de 

estágio, mas nunca se disponibilizou a orientar minha prática 

na instituição, nem se quer procurou saber se ainda estou lá ou 

como está sendo a efetivação desta prática. 

 

E2: As principais dificuldades que eu encontro é conciliar 

trabalho com faculdade, com TCC e atividades do dia a dia. Já 

que preciso dessa renda salarial. 
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A resposta à pergunta seguinte (A supervisão de estágio da UEL te 

acompanha/orienta com que freqüência?) também revela problemas. 

 

E1: Não me acompanham.  

 

E2: Agora sim, pois quem assina como minha responsável é a 

professora da minha sala. Então temos contato diariamente. 

(Ela está em minha sala a 1 mês, até então nem me conhecia 

direito e não acompanhava o trabalho realizado). 

 

Registre-se que a estudante “2”, na resposta referiu-se à Orientação 

de Campo e não à Supervisão da Universidade. Tanto o Estágio Curricular 

Obrigatório quanto o não Obrigatório devem ser acompanhados pelos supervisores 

de estágio. O que não acontece com frequência no segundo caso como observou-

se. Trata-se de uma grande falha, pois os estudantes sofrem com comparações no 

interior do campo do estágio, assumem responsabilidades pelas salas, permitindo 

até a ausência do professor regente (como veremos a seguir) e a Universidade (leia-

se, o Supervisor) sequer fica sabendo uma vez que a supervisão é deficiente. 

 

3.1.4 TRABALHO DOCENTE E ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: FACES DA MESMA MOEDA. 

 

Para verificar em que medida as condições de trabalho oferecidas 

pelo estágio não obrigatório se assemelham e contribuem para “uma formação” nos 

moldes do exigido pelo mercado de trabalho capitalista, passou-se a analisar as 

seguintes questões: 

 
Você já presenciou situações em que há comparações entre o 
estagiário e o professor regente? 

 

E1: Sim. Já aconteceu de ter comparações do nosso trabalho, 

às vezes comentários chatinhos de como: ai aplica essa 

atividade com os alunos e deixa aquela mais difícil que eu faço. 
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E2: Sim. Principalmente em atividades relacionadas ao cuidar, 

muitas vezes fica a maior parte para o estagiário. Tem-se a 

idéia que o professor deve fazer apenas o trabalho pedagógico, 

o que muitas vezes não acontece. 

 
Você assume com freqüência a responsabilidade pela turma? 
Quando? 
 
E1: Sim, uma vez por semana no projeto que trabalhamos com 

as crianças (tenho que desenvolver um projeto com os 

estudantes, eu faço e aplico) e nas reuniões pedagógicas 

(raramente), quando não é possível ser feita aos sábados. 

 

E2: Somos em 4 na sala, (três professoras e uma estagiaria). 

Muitas vezes fico apenas com um professor ou até mesmo 

sozinho para elas irem a cursos, reuniões, etc. 

 
Descreva mais detalhadamente o que você faz em seu local de 
trabalho. 

 

E1: Auxilio diariamente na rotina escolar, ajudo os estudantes 

quando estão com alguma dificuldade, trabalho uma vez por 

semana com um projeto “escolhido por mim” (ex: música, 

psicomotricidade, sustentabilidade), toda estagiária precisa 

realizar um projeto com os estudantes. Auxilio a professora na 

organização das atividades diárias e nas propostas de 

atividades.  

 

E2: Acompanho a rotina diária dos estudantes, analisando o 

desenvolvimento das crianças. Como eu trabalho no berçário 

auxilio nas trocas, alimentação além de estimular 

frequentemente às crianças para se desenvolverem 

acompanhando a faixa etária que estão. 

 

Como se observa pelos dados, as tarefas dos estagiários são 

similares as dos professores regentes, ao mesmo tempo em que desdenha-se dos 
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estagiários “discursivamente” responsabilizando-os por tarefas tidas como “menos 

complexas”.  

Os estagiários não percebem as relações de exploração no trabalho 

do docente ou na atividade de estágio a partir de suas experiências, apesar de 

apontarem elementos do cotidiano que explicitem aquelas relações. 

Quais as vantagens que você acredita que as escolas têm em 
contratar estagiárias? 

 

E1: O estágio permite uma aproximação com o campo de 

trabalho, principalmente para aqueles estudantes que nunca 

tiveram acesso ao campo. Então acredito que eles estejam nos 

preparando para o trabalho de professor, mas não é sempre 

que somos efetivados, já houve muitos casos de estagiários 

que não ganharam a renovação do estágio. E também porque 

nos pagam menos né, ai facilita. 

 

E2: Com a presença de estagiários o trabalho é dividido entre 

mais pessoas, o que o torna menos cansativo. Além de 

possibilitar que os professores se ausentem em alguns 

momentos. 

Esses relatos e análises apontam para a necessidade de uma 

reflexão sobre alguns aspectos do estágio não obrigatório e suas possíveis 

implicações para a formação do Pedagogo e a naturalização, no processo formativo, 

das condições precária do trabalho docente. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

Após as análises permitidas pelo presente trabalho algumas 

considerações e preocupações devem ser explicitadas. 

O entendimento da categoria trabalho da sociedade capitalista e do 

caráter que adquire o trabalho docente neste quadro revela que é fundamental fazer 

uma análise global que envolva a articulação da formação dos futuros Pedagogos 

com o quadro mais geral da sociedade capitalista contemporânea, ou seja, é 

evidente que as práticas formativas que envolvem o estágio não obrigatório do 

Curso de Pedagogia trazem as contradições próprias do modelo societal 

hegemônico. Pensar este estágio, sua exeqüibilidade e validade, quando se objetiva 

a educação emancipadora é urgente.  

Questões menores, mas relevantes podem ser assim colocadas. 

Quem vai denunciar: que o estagiário tem passado por situações que não são 

pertinentes à sua formação, considerando que o estágio não é obrigatório e, mesmo 

tendo termo assinado pelo professor Supervisor e Coordenação de estágio, a 

Supervisão não ocorre ou ocorre de maneira precária? 

O estudante não vai denunciar porque precisa da renda; a instituição 

contratante não se importa com a situação pois, lhe convém ter o estagiário (mão de 

obra abundante e barata); o professor não denunciará por não conhecer a situação 

ou, em alguns casos, por querer ajudar o estudante a garantir sua renda. 

Essa situação facilita a exploração do trabalho do estagiário, o que 

pode gerar sentimentos de inferioridade, descaso com a profissão, baixa auto-

estima, enfim, desejo de abandonar a profissão (GASPARINI, BARRETO e 

ASSUNÇÃO, 2005). 

Pode-se perguntar, nesta direção, que contribuições e, decorrente, 

que interesses sustentam a manutenção da oferta de estágio não obrigatório, se não 

o simples fato de garantir (baixa) renda aos estudantes e lucratividade/mão de obra 

barata às instituições cedentes. 

Parece óbvio que, o perfil dos egressos visado pelo PPP do Curso 

de Pedagogia será adequadamente atingido pelos estágios obrigatórios, o que deixa 

“no limbo” a função formativa do estágio não obrigatório. 
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O estágio tem como principal objetivo proporcionar ao estudante a 

vivência da aprendizagem adquirida no meio acadêmico, introduzindo-o na realidade 

profissional da sua área através de ações no ambiente de trabalho.   

O estágio já foi considerado, tempos atrás, como forma de 

treinamento e, realizado em espaços que simulavam, no interior das unidades 

formativas, a realidade do campo de trabalho e não como ação pedagógica 

(Nathanael, 2006). Essa situação foi alterada por volta de década de 1950 quando 

aumentou o número de estudantes, impedindo que a prática de estágio continuasse 

a ser realizada dentro da escola. Além disso, percebeu-se a necessidade de contato 

direto e real com o mundo do trabalho; a década de 1960 caracterizou-se por ser a 

“era dos estágios extra-escolares”, influenciada pela exigência do Ministério de 

Educação e Cultura, que via o estágio como parte integrante e fundamental de 

vários cursos de nível superior. (p. 134). 

Posteriormente, apesar de algumas modificações, a importância do 

estágio não diminuiu. Ao contrário, tem sido considerado essencial na formação 

docente. A Lei 11.788/2008, assinala o estágio como item obrigatório da formação 

dos graduandos e do Projeto Político Pedagógico dos cursos, afirmando que “visa 

ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular” (BRASIL, 2008, p. 1). Ainda segundo esta Lei, 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 (BRASIL, 2008, p. 1) 

 
 

O estudo educacional das últimas décadas reconhece o estágio 

como elemento fundamental da formação acadêmica por proporcionar observações 

ações, intervenções. Pimenta (1995) usa o termo “preparo” para definir o processo 

pelo qual passa o estudante, inicialmente por meio da base teórica e em seguida a 

vivência e experiência proporcionada pelo estágio ao permitir que ele pratique o que 

aprendeu. 
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Porém, deve-se levar em consideração que ao mesmo tempo que o 

estagiário aplica seus conhecimentos, ele adquire outros, decorrentes do campo de 

trabalho, suas exigências, características e peculiaridades. Conhecimento esse, 

impossível de ser adquirido no ambiente educacional pelo estudante que, no 

estágio, transforma-se em trabalhador.  

E, na defesa de uma educação escolar comprometida com os 

trabalhadores, considerando desde a educação infantil até a formação de 

professores, conclui-se pela urgência da reflexão sobre quais significados estão 

sendo atribuídos ao estágio, e especialmente ao estágio não obrigatório no Curso de 

Pedagogia da UEL. 

Está “naturalizando”, e nesse sentido perpetuando as condições de 

trabalho docente exigidas pelo modelo social capitalista? Ou é fator de 

formação/ampliação da consciência crítica sobre os mecanismos de exploração 

deste modelo e neste sentido de sua superação. 
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APÊNDICE A 
 

 
ENTREVISTA REALIZADA COM AS ESTAGIÁRIAS: 

 

1. Qual seu local de trabalho 

2. Qual seu salário mensal? 

3. Qual sua carga horária? d/s. 

4. Principais dificuldades que você encontra na realização das atividades de 

estágio remunerado? 

5. Quais os benefícios e atribuições que o estágio lhe oferece? 

6. Você já presenciou situações em que há comparações entre o estagiário e 

o professor efetivo? 

7. Você assume com freqüência a responsabilidade pela turma? Quando? 

(falta de professor, reunião pedagógica, ou com pais, atividades di 

conselho escolar ou para tratar de assuntos administrativos envolvendo o 

PPP, planejamento etc). 

8. A supervisão de estágio da UEL te acompanha/orienta com que 

freqüência? 

9. Se o estágio não fosse remunerado você estaria fazendo? 

10. Você acha que quando estudantes de pedagogia assumem estágios 

remunerados diminuem oportunidades de emprego aos já formados? 

11. Quando você se formar você acredita que o local onde você faz estágio te 

contratará? Porque? 
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APÊNDICE B 
 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 

1. TURMA____________ SÉRIE____________ 

 

2. VOCÊ POSSUI ALGUM CURSO SUPERIOR COMPLETO? 

(   ) SIM.              ()NÃO 

SE SIM, QUAL?________________________ 

 

3. POSSUI MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO? 

(    ) SIM             (     )NÃO 

 

4. TRABALHA ATUALMENTE DE MODO REMUNERADO? 

(    ) SIM             (     )NÃO 

 

5. QUAL ATIVIDADE VOCÊ EXERCE? 

(     )ESTÁGIO REMUNERADO 

(     ) OUTRO. QUAL____________________________________ 

 

6. QUAL SUA RENDA ORIUNDA DA ATIVIDADE ACIMA? 

(    ) MENOS DE UM SALÁRIO MÍNIMO (R$ 564,00) 

(    ) ENTRE UM E DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (MÁXIMO R$ 1.128) 

(    ) MAIS DO QUE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS 
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ANEXO A 
LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 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 no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga 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; 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. 1o 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.  
§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 
formativo do educando.§ 2o 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. 2o 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.  
§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 
requisito para aprovação e obtenção de diploma. 
§ 2o Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 
carga horária regular e obrigatória. 
 § 3o 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. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o 
do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os 
seguintes requisitos: 
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; 
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 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. 
§ 1o 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. 7o 
desta Lei e por menção de aprovação final. 
§ 2o 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. 4o 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. 5o 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. 
 § 1o 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.  
 
§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos 
serviços referidos nos incisos deste artigo. 
§ 3o 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. 6o 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. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 
educandos:  
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;  
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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. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de 
compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o 
desempenho do estudante. 
 Art. 8o 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. 6o 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. 3o desta Lei.  

 
CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE  
 
Art. 9o 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; 
 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 estudante estagiário ou seu representante legal, devendo 
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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.  
§ 1o 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. 
§ 2o 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. 
 § 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, 
entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. 
 § 2o 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. 
§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber 
bolsa ou outra forma de contraprestação. 
§ 2o 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  
 
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. 
§ 1o 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. 
§ 2o A penalidade de que trata o § 1o 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 
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instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5o 
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.  
§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores 
empregados existentes no estabelecimento do estágio.  
§ 2o 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. 
§ 3o 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.  
§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível 
médio profissional. 
§ 5o 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. 
.....................................................................  
§ 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 § 1o 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. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

André Peixoto Figueiredo Lima 
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