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RESUMO 
 
 
 

O presente estudo procura discutir aspectos jurídicos, sociais e 
educacionais dos estágios universitários, com foco nas principais mudanças causadas 
na relação de estágio, em razão da nova regulamentação legal que passou a cuidar do 
instituto no país. Estudando a relação estagiária com base nos elementos objetivos e 
subjetivos que a caracterizam, a pesquisa investiga o estágio universitário-profissional 
enquanto meio capaz de causar transformações não só na vida dos estagiários, mas 
também nas órbitas social, cultural e econômica, num contexto de desenvolvimento 
comunitário. O trabalho referencia-se teoricamente em estudos de uma relação ampla 
entre leis, educação e desenvolvimento, especialmente no que diz respeito à educação 
superior e suas implicações e compromissos com a realidade social. Fundamenta-se 
também, em estudos da relação universidade-estado-empresa. Através de pesquisa 
documental e bibliográfica, é feito um estudo de políticas públicas, na comparação 
expressa dos dois principais instrumentos legais reguladores do estágio, em nível 
nacional: a Lei n° 6.494/77 que vigorou até o ano de 2008 e a Lei n° 11.788/08, em 
vigor a partir de setembro de 2008. Em seqüência, por via da pesquisa de levantamento 
de opinião (entrevistas), a investigação dedicou-se a observar a concepção dos 
estágios, por estagiários e coordenadores de cursos da Instituição Centro Universitário 
de Franca (Uni-Facef), com vistas à discussão dos estágios universitários-profissionais 
no ensino superior, como instrumento de transformação e de responsabilidade social 
universitária. 
 
 
Palavras-chave: estágio; regulamentação jurídica; transformações; desenvolvimento.  



ABSTRACT 
 

 
 

The study aims to discuss legal, social and education of university 
courses, focusing on major changes caused in relation to stage, due to the new legal 
regulation that would now take care of the institute in the country. Studying the 
relationship with an intern based on objective and subjective elements that characterizes 
it, the research investigates the academic and professional training as a means capable 
of causing changes in the lives of not only trainees, but also the orbits social, cultural 
and economic context of development community. The reference work is theoretically in 
studies of a broad relationship between law, education and development, especially with 
regard to higher education and its implications and commitments to social reality. It also 
relies on studies of university-state company. Through archival research and its 
literature, this is a study of public policy, expressed in the comparison of the two main 
legal instruments regulating the stage at the national level: the Law n° 6.494/77, which 
lasted until the year 2008 and Law n° 11.788/08, effective from September 2008. 
Subsequently, through the review of survey research (interviews), research has devoted 
himself to observe the design stages, trainees and course coordinators of the Institution 
University Center of Franca (Uni-Facef), with discussion of the views or university 
courses and professional higher education as an instrument of transformation and social 
responsibility in college.  
 
 
Keywords: stage; legal regulations; transformation; development. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente dissertação faz um estudo a respeito dos estágios 

universitários-profissionais e procura, com base em um foco jurídico-social, verificar 

as transformações e os efeitos, que estágio pode causar nas vidas dos estagiários e, 

em termos comunitários, como implicações para o desenvolvimento social, cultural e 

econômico. 

O estágio universitário-profissional é uma realidade implantada no 

sistema educacional brasileiro. Muitos acadêmicos cumprem atividades de estágio 

durante o período dedicado ao ensino superior com o propósito de contemplarem 

uma melhor formação humana e profissional. 

Acontece que, no Brasil, poucas foram as pesquisas e os estudos 

realizados sobre os estágios universitários-profissionais, em que se procurou fazer 

uma abordagem jurídica a respeito da sua regulamentação legal vinculada a uma 

análise das consequências e dos efeitos da atividade de estágio, para o fomento do 

desenvolvimento socioeconômico. 

Por ser cumprido por estudantes dos mais diversos cursos de 

graduação, mostrou-se necessário e interessante fazer o estudo a respeito dos 

estágios universitários-profissionais, para investigar se ele consiste ser um ato 

educacional eficiente, no sentido de proporcionar transformações individuais e 

coletivas que, refletindo no convívio social, seja capaz de ajudar a delinear a 

construção de um cenário socioeconômico mais justo e equilibrado. 

O presente trabalho, procura fazer um liame com o desenvolvimento 

social e econômico em que se busca averiguar os estágios, enquanto um 

desdobramento da educação superior, e seu papel como instrumento de 

transformação socioeconômica, causando mudanças nas vidas dos estagiários e, 

em termos comunitários, auxiliando, consequentemente, na difusão da qualidade de 

vida e do bem-estar coletivo. 
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A pesquisa é feita junto aos estagiários do Centro Universitário de 

Franca – Uni-Facef, em que se vislumbra saber o que eles pensam a respeito dos 

estágios universitários-profissionais, no tocante aos efeitos que este pode gerar em 

nível de desenvolvimento humano e econômico. 

Realiza-se a pesquisa também, com os coordenadores dos cursos de 

graduação da mesma instituição, para saber deles o que entendem a respeito dos 

estágios e, se há alguma relação deste com o desenvolvimento, que possam causar 

impactos, que contribuam para melhorar a sociedade estabelecida. 

Todo o conteúdo exposado no corpo da dissertação foi desenvolvido 

por meio de uma metodologia qualitativa, com ênfase em análise e estudos 

bibliográficos e documentais (legislativo e jurisprudencial), sendo realizada ainda, 

uma pesquisa de campo em que foram feitas entrevistas semiestruturadas, com 

alunos-estagiários e os coordenadores dos cursos de graduação do Uni-Facef, 

sobre os estágios universitários-profissionais e o desenvolvimento socioeconômico. 

O trabalho trata do assunto organizado em capítulos, dotabilizados de 

títulos e subtítulos, sendo que, através de uma sequência metodológica e linear de 

distribuição deles, procura-se facilitar a construção de um raciocínio lógico a respeito 

da compreensão do tema, tornando a leitura mais objetiva e prazerosa para os 

leitores. 

No primeiro capítulo da dissertação, faz-se um estudo da educação de 

nível superior, tendo como suportes a doutrina, a Constituição Federal de 1988 e a 

atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Mostra-se, através das 

finalidades ou metas da educação superior, previstas no ordenamento jurídico pátrio, 

que ele pode ser um instrumento valoroso para o desenvolvimento nas suas 

acepções social e econômica, ajudando a melhorar a vida em sociedade, através da 

propalação do conhecimento, da cidadania e da formação profissional, possibilitando 

uma vida mais digna e com mais bem-estar para as pessoas. 

No segundo capítulo, a pesquisa faz alusão ao estudo da relação entre 

universidade e a empresa, por serem entes envolvidos na relação de estágio. 

Procura-se estabelecer uma ligação entre a necessidade de haver uma maior 

aproximação ou interação entre elas, onde o conhecimento desenvolvido pela 

instituição universitária possa ser absorvido pela empresa, com o condão de lhe 

poder propiciar um melhor aparato humano e tecnológico, tornando-a mais 

competitiva e apta a conquistar novos mercados. A contrário senso procura-se 
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mostrar que a empresa pode, em decorrência de práticas mercadológicas, deparar-

se com realidades que podem necessitar de estudos, fazendo com que aquele fato 

seja levado até a universidade para que lá ele tenha como ser melhor analisado e 

pesquisado, podendo desencadear daí, o surgimento de novas tecnologias a serem 

utilizadas pelos segmentos sociais. 

O terceiro capítulo faz um estudo comparativo e reflexivo a respeito das 

Leis n.º 6.494/77 e 11.788/08 que regulamentaram os estágios universitários-

profissionais no país. Relatam-se, nesta parte do trabalho, os aspectos jurídicos 

mais relevantes que compõem e estruturam a relação de estágio. Enfatiza-se o fato 

de ser ele, um ato educacional que tem que ser cumprido de acordo com o projeto 

pedagógico do curso do educando, caracterizando-se como sendo um trabalho 

extraclasse, que não pode ser visto como uma relação jurídica de emprego, mas 

como uma relação de trabalho. 

No capítulo seguinte, o trabalho dá um enfoque para a função social do 

estágio, no qual discorre a respeito, da possibilidade dele ser um mecanismo capaz 

de causar metamorfoses e influenciar na busca por melhores condições de vida, 

tanto para os próprios estagiários, bem como para a sociedade ou para uma 

comunidade. Nesse capitulo da dissertação, destaca-se a finalidade educacional do 

estágio, voltada para a formação humana e profissional do educando e pode, deste 

modo, estar contribuindo para o desenvolvimento social 

O último capítulo do trabalho, analisa e procura interpretar as 

informações que foram colhidas com a realização da pesquisa de campo, feita com 

os estagiários e com os coordenadores dos cursos do Uni-Facef. Reporta-se ao que 

eles disseram a respeito dos estágios universitários-profissionais e o 

desenvolvimento socioeconômico, em que se faz um liame entre o conteúdo de suas 

arguições ou explanações e o referencial teórico inserido no corpo da pesquisa, 

vislumbrando através da concatenação dos argumentos, produzir um trabalho com o 

fito de contribuir de alguma maneira para o enriquecimento cultural daqueles que 

porventura tiverem a oportunidade de lê-lo. 
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1  EDUCAÇÃO, DIREITO E DESENVOLVIMENTO 
 

 

O estudo do tema Desenvolvimento é um tanto quanto complexo e, 

requer uma análise interdisciplinar, multifocal, abrangendo diversas áreas e 

disciplinas, para que possa ser realizado e compreendido. 

Para alguns estudiosos, o conceito de desenvolvimento tem a sua 

origem na linguagem biológica. Conceituar o que vem a ser o desenvolvimento não 

é das tarefas mais fáceis. Valendo-nos das explicações de experts no assunto 

dentre os quais destacamos, Cunha (1980, p.15), segundo o qual “o 

desenvolvimento seria as transformações que um organismo sofre fazendo-o passar 

de uma fase à outra”. 

O desenvolvimento, apesar de ser uma palavra polissêmica, 

compreende-se como sendo um conjunto de metamorfoses, transformações, que 

acarretam mudanças nas vidas das pessoas, permitindo que haja progresso, 

evolução de ordem pessoal, profissional, cultural, política e econômica.  

Dentre os fatores que podem fomentar o desenvolvimento e, que 

abordaremos a partir de então, está a educação. 

 

1.1 A EDUCAÇÃO 

 

A educação pode ser uma das mais eficazes ferramentas para se 

atingir índices satisfatórios de desenvolvimento. 

Vencido o período do militarismo, que durou de 1964 a 1985, durante o 

qual o país foi governado por militares, sob um regime ditatorial, uma nova ordem 

constitucional foi promulgada no Brasil, contemplando-se a tutela, a proteção de 

inúmeros direitos e garantias fundamentais e sociais pelo Estado e pela sociedade, 

solicitando-se o novo regime político democrático implantado. 

A educação passou a ser um desses direitos, visto que a Constituição 

Federal de 1988, apelidada de Constituição Cidadã, trata da educação no seu artigo 

6°, caput, enquanto um direito social que procura distribuir ou propalar a cultura e o 

conhecimento na sociedade, podendo ajudar na construção de um país melhor para 

todos. 
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A educação quando disponibilizada às mais diversas camadas sociais 

pode ser um meio para se permitir a inclusão social e, desta feita, contribuir para o 

desenvolvimento de um povo e de um país. 

Tem-se que, 

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (ARTIGO 205, CF/88). 

 

Percebe-se, do ponto de vista legal, que o ensino ministrado no país, 

em todos os seus níveis educacionais, deve desempenhar o papel de auxiliar na 

formação intelectual, profissional e pessoal do educando, desde a pré-escola até o 

ensino superior. 

 
A educação, como tal, tem sujeito e objeto distintos do direito individual e 
social à educação, e por isso é protegida diretamente como realidade social. 
Esta proteção é curta, expande-se indiretamente para a proteção daqueles 
direitos fundamentais (CANOTILHO, 1993, p. 522). 

 

A educação escolar na sua acepção maior deve trazer em regra, 

mudanças positivas para as pessoas e para a sociedade, uma vez que pode 

propiciar aumento da capacidade intelectual do ser humano, bem como, permitir a 

ele passar por transformações diversas de ordem comportamental, mental, social e 

até mesmo financeira, o que poderá lhe gerar mais bem-estar e, auxiliar na 

construção de uma sociedade mais justa e menos desigual. 

 

1.1.1 Educação Superior 

 

A CF/88, estabeleceu no seu artigo 22, XXIV, que compete, 

privativamente, à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. 

Ao final da década de noventa, o Ministério da Educação optou pela 

regulamentação do Ensino Superior por normas que discriminassem as atribuições 

de cada esfera de governo, bem como, às áreas de competência e autonomia das 

instituições de ensino, o que se deu com a implementação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (Lei n° 9.394/96). 

O Ensino Superior está expressamente previsto no artigo 208, V, 

CF/88, em combinação com o artigo 207, caput, que trata da autonomia didático - 
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científica, administrativa, financeira e patrimonial das universidades, na qual a 

educação superior deverá obedecer ao princípio de indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão. 

Conforme estabelece o artigo 214, CF/88, a educação em seus 

diversos níveis, incluindo-se a educação superior, tem como objetivos e diretrizes, a 

erradicação do analfabetismo, a formação para o trabalho e a promoção 

humanística, cientifica e tecnológica do país. 

Tal entendimento é reforçado no plano infraconstitucional, pela LDB 

(Lei de Diretrizes e Bases) que, no seu artigo 43, trata das finalidades a serem 

alcançadas pelo Ensino Superior. A educação superior visa estimular a criação 

cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; formar 

diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira; 

incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência, tecnologia e da criação e difusão da cultura; promover a 

divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos; suscitar o desejo 

permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional; estimular o conhecimento 

dos problemas do mundo presente e prestar serviços especializados à comunidade 

mantendo com esta, uma relação de reciprocidade e, por fim, promover a extensão, 

aberta à participação da população com o intuito de permitir a propagação das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e de pesquisa científica. 

 
Propõe-se, assim, a formulação de objetivos gerais para os 

cursos, objetivos estes que devem decorrer e refletir a responsabilidade 
social universitária, sugerindo-se formar pessoas com habilidades tanto 
para um alto desempenho profissional nas respectivas áreas de Ciências 
Sociais Aplicadas, quanto para o exercício da cidadania, com uma vivência 
ética e participativa no mundo social; promover a construção do 
conhecimento, a transmissão crítica e a compreensão do mundo atual, 
particularmente as referentes às necessidades nacionais e regionais; 
participar do desenvolvimento de condições e ações que evidenciem o 
“aprender a aprender” e promove a educação continuada, nos campos de 
atuação profissional com que se identificam e, partilhar, com todos os 
segmentos da sociedade, da identificação, análise e busca de soluções dos 
problemas da comunidade, tanto local e regional, quanto da sociedade mais 
ampla (OLIVEIRA, 2003, p.16-17). 

 

A educação superior pode contribuir para a melhora da qualidade de 

vida das pessoas, ajudando a identificar e a solucionar os inúmeros problemas que 



15 
 

afligem a sociedade moderna, delineando um cenário social mais justo e menos 

desigual. 

A educação superior, ministrada pelas instituições de ensino, pode 

colaborar com os poderes públicos e entidades privadas, no estudo e soluções de 

problemas de interesse social, particularmente, da região em que se localiza. 

 
O principal objetivo da educação é dotar o homem de instrumentos culturais 
capazes de impulsionar as transformações materiais e espirituais exigidas 
pela dinâmica da sociedade. Desta forma, a educação aumenta o poder do 
homem sobre a natureza e ao mesmo tempo, busca conformá-lo aos 
objetivos de progresso e equilíbrio social da coletividade a que pertence 
(OLIVEIRA, 2007, p. 23). 

 

A educação superior, com base nas suas finalidades previstas na 

CF/88 e na LDB, é uma instituição social que pode desempenhar o papel 

fundamental, de formar uma sociedade dotada de conhecimentos intelectuais e 

científicos capaz de propiciar uma melhor adaptação ao meio em que vive 

acompanhando as mudanças do mundo contemporâneo. 

 
A educação oferecida deve proporcionar a todos o exercício qualificado da 
cidadania, ou seja, torna-se preciso aumentar – em quantidade e qualidade 
– a participação de todos na vida social, política e econômica do país, na 
direção da construção de uma sociedade mais justa e democrática. Para 
isso, a questão do conhecimento é vista sem dúvida, hoje, mais do que 
nunca, o conhecimento é um dos principais pilares para a realização da 
equidade social e a sua democratização é o único elemento capaz de unir 
modernização e desenvolvimento humano (OLIVEIRA, 2007, p.25). 

 

A educação superior pode ser vista como um processo social, que 

depende da atuação conjunta do Estado, da família e da sociedade para que o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho sejam efetivamente concretizados. 

 
No contexto de elevação de nível, a educação ganha nova dimensão, pois 
só ela tem condições de desenvolver as novas capacidades esperadas do 
trabalhador, uma vez que, no nível de responsabilidade e complexibilidade 
dos trabalhos definidos pelas NTs, as habilidades manuais específicas vão 
se tornando cada vez menos importantes e vão se crescendo em 
importância às qualificações de ordem superior especificamente os 
conhecimentos gerais teóricos conceituais (ASSIS, 1994, p.201). 

 

A educação superior pode corroborar para a formação da 

personalidade do educando tanto física quanto eticamente, além de oferecer-lhe 
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consciência do seu papel na sociedade e na comunidade em que está inserido, bem 

como, ministrar-lhe os ensinamentos para o acesso aos postos de trabalho ajudando 

a construir e transformar o meio social do qual faz parte. 

A educação assume um papel importante no sentido de ter como uma 

de suas objetividades a formação das pessoas para o trabalho (art. 214,IV, CF). A 

educação pode contribuir para o processo de formação e qualificação das pessoas 

para o ingresso no mercado de trabalho. 

 
O sistema escolar contribui neste cenário como agência formadora dos 
futuros ou até dos atuais trabalhadores. A qualificação dos trabalhadores 
entendida como resposta à uma técnica capitalista é oferecida pela escola 
como forma de preparação dos indivíduos para a vida, o que em última 
instância significa afirmar que é uma preparação para um trabalho 
organizado independente de sua vontade (OLIVEIRA, 1996, p. 67). 

 

Nesse sentido, a educação pode ter um papel ativo e estimulador na 

formação geral das pessoas para a inserção no mercado de trabalho visto que hoje, 

cada vez mais, as empresas estão exigindo de seus empregados um grau razoável 

de escolaridade, o que pode fazer do estudo uma condição indispensável pela busca 

de um emprego. 

Desta feita, o investimento na área da educação torna-se essencial 

para a formação de uma sociedade mais culta e politizada, que saiba, sobretudo, 

cobrar por mudanças profundas de valores e crenças pessoais e culturais, para que 

se possa sonhar com a construção de um cenário social justo, digno e menos 

desigual, consubstanciando-se em uma das pretensões fundamentais da República 

Federativa do Brasil, segundo o artigo 3 °, CF/88. 

Para tanto, mostra-se necessário o debate a respeito da 

implementação de políticas públicas eficientes, para que a educação enquanto um 

direito social, possa cumprir, efetivamente, com os objetivos que lhes são atribuídos 

pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que o atual cenário da educação 

brasileira tem levado a um aumento das desigualdades sociais dificultando a 

formação das pessoas e, consequentemente, prejudicando-as nas suas vidas 

profissional, social, cultural e política, exacerbando o estado de insegurança e 

freando o índice de desenvolvimento humano no país. 

 
As políticas públicas não privilegiaram os investimentos em educação. A 
história nos chama a atenção para o fato de que o processo de urbanização 
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e industrialização ocorrido no Brasil definiu as prioridades de investimento 
por parte do Poder Público. Da falta de investimentos na educação pública 
decorrem outros fatores hoje associados à insuficiência do sistema 
formando um conjunto complexo de obstáculos, como falta de manutenção 
das escolas, o que reflete nas péssimas condições dos prédios e dos 
recursos materiais; a superlotação das salas de aula; a falta de material 
didático para alunos e de apoio para professores; as más condições de 
trabalho dos docentes, somadas à desvalorização crescente da profissão, 
que se reflete em baixos salários; a baixa qualificação profissional, o que 
impede melhor atuação docente. Esse quadro das últimas três décadas 
demonstra os equívocos das políticas educacionais brasileiras, que 
acabaram por produzir um ensino público deficiente, em que acontece um 
verdadeiro apartheid social (OLIVEIRA, 2007, p. 27). 

 

Espera-se que a educação superior, apoiada na indissociabilidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão, seja um estímulo à construção do conhecimento, 

e da justiça, em que se ampara a relação entre os homens, em busca da igualdade 

de condições que é essencial para a estabilidade social. 

Talvez, a criação de políticas educacionais que venham tornar o Ensino 

Superior mais democrático, em que se priorize a formação do educando para a vida, 

sem deixar de cuidar da qualificação profissional deles, pode ser um diferencial para 

se elevar os índices de desenvolvimento social, cultural e econômico do país. 

 
O sistema educacional brasileiro não vem respondendo às necessidades do 
novo perfil de qualificação da mão-de-obra, em que inteligência e o 
conhecimento são fundamentais. Esta defasagem, em face das novas 
exigências do processo produtivo, resulta da pouca atenção dada à política 
educacional para a escola básica (JACOBI, 1996, p. 47- 48).  

 

O aproveitamento errôneo de receitas em, basicamente, todos os 

níveis da educação brasileira, tem refletido na qualidade do ensino, inclusive na 

educação superior, dificultando o país e as suas diversas regiões, de 

experimentarem a concretização de algumas metas imprescindíveis para o 

desenvolvimento socioeconômico, que pode se materializar através da erradicação 

da pobreza, da marginalidade e do analfabetismo, da diminuição das desigualdades, 

da formação para o trabalho e do aprimoramento do parque científico e tecnológico 

brasileiro. 

O modelo do sistema educacional brasileiro precisa ser melhorado, 

pois, do contrário, a educação superior não consegue cumprir com as suas 

finalidades, impossibilitando a sociedade e a comunidade de acompanharem as 

transformações do mundo globalizado, podendo retardar o processo de crescimento 

e de desenvolvimento econômico e humano almejados. 
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O acelerado desenvolvimento tecnológico torna os conhecimentos 
rapidamente ultrapassados. Assim atualmente, a sociedade espera que a 
escola desenvolva nos alunos, habilidades e atitudes necessárias para uma 
efetiva participação no mundo contemporâneo: criatividade, autonomia, 
capacidade de resolver problemas, produzir novos conhecimentos, lidar 
com informações e inovações. Contudo, a escola oferecida à grande parte 
da população ficou longe de consolidar esses ideais. E muitas vezes, sua 
função tem sido muito mais a de excluir do que a de contribuir para o 
exercício pleno e qualificado da cidadania (OLIVEIRA, 2007, p. 27-8). 

 

Os acadêmicos, no Brasil, necessitam de instituições que atendam as 

suas necessidades de formação sintonizadas com o novo modelo de mercado de 

trabalho.  

Todavia, por meio de mudanças nos modos de se ensinar no país, é 

que a educação superior poderá alimentar as expectativas da sociedade no sentido 

de colaborar para a solidificação de uma sociedade livre, justa e solidária, em que 

haja a valorização do bem-estar coletivo, desencadeando-se a composição de um 

cenário mais equânime, pacífico e menos pífio. 

A educação superior apoiada no tripé ensino, pesquisa e extensão, e 

tudo o que for produzido em decorrência dela, deverá ser utilizada em favor da 

sociedade, como meio de suprir as suas carências básicas, permitindo-se às 

pessoas contemplarem ou terem a possibilidade de sonharem com uma vida melhor, 

em que poderão desfrutar de mais qualidade e bem-estar. 

 
As funções do ensino superior não podem seguir alienadas em relação às 
questões nacionais. Dele e de todos os seus membros se espera a 
canalização da inteligência, do conhecimento e do pensamento superiores 
para reflexão e ações em direção aos problemas da sociedade, buscando 
soluções compatíveis com nossa cultura e civilização (OLIVEIRA, 2003, 
p.15). 

 

A educação, contudo, deve ser analisada não só do ponto de vista 

econômico, em que haja uma tendência em se preocupar com a formação 

profissional da pessoa , mas também do ponto de vista social, ou seja, por meio da 

preservação através do ensino, dos direitos básicos de cidadania, em que o aluno 

possa ser preparado para enfrentar as mais diversas e complexas situações de vida, 

tendo condições e capacidade para ajudar a transformar o cenário social da qual ele 

faz parte. Esse deve ser o grande desafio da educação no Brasil, para os próximos 

anos e talvez até décadas. 
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1.2 DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento, na sua dimensão lato, pode ser visto como um 

valoroso atributo capaz de gerar dignidade à pessoa humana (art.1°, III, CF/88), à 

medida que permite uma vida mais decente e menos desigual à população 

exaltando-se, desse modo, o preceito de cidadania enquanto um dos fundamentos 

do Estado Democrático de Direito (art. 1°, II, CF). 

 
O desenvolvimento autêntico é fundamentalmente o desenvolvimento 
humano, ou seja, o desenvolvimento diz respeito essencialmente ao homem 
em todas as suas dimensões e a todos e a cada um dos homens 
independente da sua condição, raça, religião, posição social, etc.. A 
finalidade do desenvolvimento não é aumentar per capita a produção de 
bens e serviços, mas sim a emancipação, a libertação e a autorização de 
todos os homens. Não é tanto uma questão de “ter”, mas muito mais uma 
questão de “ser” (ANTUNES, 2008, p. 104 apud LEBRET). 

 

O desenvolvimento não está atrelado apenas a fatores econômicos, 

mas é um processo que engloba além desses, também os fatores políticos, sociais e 

culturais, procurando trazer à tona mais igualdade e bem-estar social. 

 
Um desenvolvimento que não consegue superar a desigualdade social, que 
seja incapaz de favorecer a interação social da comunidade nacional, e que 
não possa impedir o empobrecimento cada vez mais acentuado dos que já 
injustamente são pobres, nem evitar o enriquecimento dos que são 
desnecessariamente muito ricos não é um desenvolvimento autêntico, pois 
violenta a dignidade dos homens (XI CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE 
SERVIÇO SOCIAL DE 1992). 

 

O desenvolvimento para desabrochar exige a participação ativa de 

vários atores sociais, tais como o Estado, a família e a sociedade que, por meio de 

políticas públicas, vislumbrando regulamentar as mais diversas áreas sociais, como 

educação, saúde, habitação, saneamento entre outras, pode propiciar uma melhor 

qualidade de vida para as pessoas, gerando mais bem-estar social. 

 
O desenvolvimento, em qualquer concepção, deve resultar do crescimento 
econômico acompanhado de melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve 
incluir as alterações da composição do produto e a alocação de recursos 
pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores 
de bem-estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, 
condições de saúde, alimentação, educação e moradia) (VASCONCELLOS; 
GARCIA, 1998, p.205). 
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O desenvolvimento pode ser encarado como um processo complexo de 

mudanças e transformações de ordem econômica, política e, principalmente, 

humana e social. Desenvolvimento pode significar progresso, crescimento, 

procurando transformar e satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser 

humano, tais como, saúde, educação, habitação, transporte, lazer, alimentação 

dentre outras. 

 
Entende-se que o bem-estar é sempre o resultado (provisório e dinâmico) 
de um “certo” desenvolvimento e, sendo a educação e a saúde sistemas 
proporcionais de bem-estar, então poderíamos dizer que a educação e a 
saúde constituem pilares fundamentais do desenvolvimento. À luz da 
redefinição destes conceitos, não é possível falar de desenvolvimento sem 
falar de educação e/ou saúde e vice-versa (ANTUNES, 2008, p. 70). 

 

O conceito de desenvolvimento envolve dimensões que transcendem a 

econômica. O desenvolvimento não é estritamente econômico, poderá ser 

socioeconômico, porque às pessoas se destina. 

Um país não pode ser considerado desenvolvido, por mais que seja 

rico, se existir opressão e desigualdades, e o bem-estar de alguns acontecer às 

custas da pobreza de outros. 

De acordo com o léxico, desenvolvimento significa “fazer crescer, 

medrar, prosperar, progredir, produzir, etc.”. O desenvolvimento nos passa a noção 

de transformação, mudança, que pode interferir ou influenciar na vida pessoal, 

social, política, cultural e econômica de um povo e de um país. 

O desenvolvimento pode ser regional, local ou humano, mas para ser 

desenvolvimento tem que ser sustentável. 

 
A ideia de desenvolvimento sustentável está focada na necessidade de 
promover o desenvolvimento econômico satisfazendo os interesses da 
geração presente sem, contudo, comprometer a geração futura. Isto é tem 
que atender as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade 
das novas gerações atenderem às suas próprias necessidades 
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1991). 

 

Hoje, o que está em voga é a discussão a respeito do desenvolvimento 

sustentável, ou seja, permitir o desenvolvimento econômico e social sem degradar o 

meio-ambiente. 
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Para se caracterizar o desenvolvimento econômico deve-se observar ao 
longo do tempo a existência de variação positiva de crescimento 
econômico, medido pelos indicadores de renda, renda per capita, PIB e PIB 
per capita, de redução dos níveis de pobreza, desemprego e desigualdade 
e melhoria dos níveis de saúde, nutrição, educação, moradia e transporte 
(MILONE, 1998 apud OLIVEIRA, 2002, p. 40). 

 

O desenvolvimento, analisado sob o prisma econômico, implica 

mudanças comportamentais, culturais e políticas que acabam por repercutir no setor 

econômico de um Estado soberano. 

A CF vigente, em vários de seus dispositivos, tais como, os artigos 1°, 

IV; 6° caput; 170, caput, VII e parágrafo único, consagra o trabalho como sendo um 

direito social, visto como um dos valores supremos do Estado Democrático, capaz 

de possibilitar uma sobrevivência digna ao trabalhador e à sua família 

A ordem econômica capitalista está fundada na necessidade que o 

homem tem de trabalhar. O trabalho é uma questão de subsistência para o ser 

humano, pois, é através dele que, em regra, as pessoas adquirem os bens 

essenciais e indispensáveis à sua própria vida. 

A educação, enquanto um instrumento transformador, tem como uma 

de suas metas preparar o aluno para o ingresso no mercado de trabalho como 

prevêm os artigos 205, caput, § § 1° e 2°, CF, combinado com o art. 2°, caput, da 

LDB. 

À medida que a educação escolar de nível superior tem como uma de 

suas objetividades preparar o educando para o ingresso no cenário laboral 

auxiliando-o na absorção e na construção de conhecimentos, valorizando a mão-de-

obra daquele futuro profissional, capacitando-o para concorrer aos melhores e mais 

desejáveis empregos, ela pode instigar o desenvolvimento. 

 
Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo 
do desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, as necessidades 
básicas de grande número de pessoas – alimento, roupas, habitação, 
emprego – não estão sendo atendidas. Além dessas necessidades básicas, 
as pessoas também aspiram legitimamente a uma melhor qualidade de 
vida. Num mundo onde a pobreza e a injustiça são endêmicas, sempre 
poderão ocorrer crises ecológicas e de outros tipos. Para que haja um 
desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham atendidas as 
suas necessidades básicas e lhes sejam, proporcionadas oportunidades de 
concretizar as suas aspirações e uma vida melhor (COMISSÃO MUNDIAL 
SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p 46 – 47). 
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O debate a respeito do tema desenvolvimento é muito rico no meio 

acadêmico, porém ainda existe uma controvérsia, entre o que seria crescimento 

econômico e o que se entende por desenvolvimento econômico. 

 
Poucos são os outros conceitos nas ciências sociais que têm-se prestado a 
tanta controvérsia. Conceitos como progresso, crescimento industrialização, 
transformação, modernização, têm sido usados frequentemente como 
sinônimos de desenvolvimento. Em verdade, eles carregam dentro de si 
toda uma compreensão específica dos fenômenos e constituem verdadeiros 
diagnósticos da realidade, pois o conceito prejulga, indicando em que se 
deverá atuar para alcançar o desenvolvimento (SCATOLIN, 1989, p. 06). 

 

Muita dúvida ainda existe entre os economistas com relação ao fato de 

ser o crescimento econômico um indicador do desenvolvimento ou não. 

Alguns estudiosos da Economia arriscam dizer que desenvolvimento 

econômico é sinônimo de aumento de renda. Para Furtado (1961), “desenvolvimento 

é, basicamente, aumento do fluxo de renda real, isto é, incremento na quantidade de 

bens e serviços por unidade de tempo à disposição de determinada coletividade”. 

O desenvolvimento econômico poderia ser compreendido como 

crescimento econômico acompanhado por melhorias do nível de vida dos cidadãos, 

o que nos faz entender que o desenvolvimento econômico pode levar ao 

desenvolvimento humano e social. 

 
O conceito de desenvolvimento humano é, portanto, mais amplo do que o 
de desenvolvimento econômico, estritamente associado à ideia de 
crescimento. Isso não significa contrapô-los. Na verdade, a longo prazo, 
nenhum país pode manter – e muito menos aumentar – o bem-estar de sua 
população se não experimentar um processo de crescimento que implique 
aumento da produção e da produtividade do sistema econômico, amplie as 
opções oferecidas a seus habitantes e lhes assegure a oportunidade de 
empregos produtivos e adequadamente remunerados. Por conseguinte, o 
crescimento econômico é condição necessária para o desenvolvimento 
humano (e social) e a produtividade é componente essencial desse 
processo. Contudo, o crescimento não é em si, o objetivo último do 
processo de desenvolvimento, tampouco assegura, por si só, a melhoria do 
nível de vida da população (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO – PNUD, 1996, p. 01). 

 

O desenvolvimento humano pode ser alcançado, quando se consegue 

reduzir a exclusão social, gerado pela pobreza e pela desigualdade. 

No Brasil, o direito ao desenvolvimento, seja ele social ou econômico, 

está assegurado no preâmbulo e no artigo 3°, II, CF/88, como um objetivo a ser 

efetivado, procurando-se por meio da erradicação da pobreza, da marginalização e 
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da redução das desigualdades, formar uma sociedade mais equânime e equilibrada, 

podendo proporcionar desta feita, um mínimo de dignidade às pessoas e às famílias. 

O direito ao desenvolvimento é também uma necessidade e uma 

realidade internacional. Materializou-se a partir de abril de 1945, com a assinatura 

da Carta das Nações Unidas, na Conferência de São Francisco, consistindo num 

documento oficial da Organização das Nações Unidas (ONU), que prima pela 

manutenção e melhoramento dos níveis de qualidade de vida das pessoas, como 

um propósito para a elevação dos índices de desenvolvimento em todos os sentidos 

do termo. 

Assim, embora se trate de um tema que ainda tenha muito a ser 

explorado, o desenvolvimento socioeconômico para ser eficaz e perceptível num 

país, numa região e num local, demanda a atuação conjunta ou cooperada de 

instituições como o Poder Público, a família e a sociedade, as quais através de 

estudos, pesquisas e debates possam, eventualmente, convolarem-se em políticas 

públicas e consigam detectar as reais carências e necessidades de uma 

comunidade ou da coletividade, passando a cobrar mais investimentos e 

infraestrutura em segmentos que são vitais para se melhorar os indicadores dos 

níveis de qualidade de vida da população. 
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2 A INTERAÇÃO UNIVERSIDADE – EMPRESA – ESTADO 

 

 

Com a regulamentação dos estágios universitários através da 

aprovação da Lei n° 11.788/08, o Estado no exercício da sua função legiferante cria 

a possibilidade de haver uma maior interação entre a universidade e a empresa. 

A Lei do estágio trata da universidade e da empresa como 

protagonistas da relação estagiária que pode se estabelecer entre aquelas e o 

educando. 

Compete-nos, mais especificadamente analisarmos neste capítulo, a 

relação de aproximação que pode se formar entre a universidade e a empresa, 

desempenhando atividades fundamentais para ajudar no progresso econômico e no 

desenvolvimento social. 

A começar pela universidade, ela é um centro de geração de 

conhecimento científico, que pode fomentar a atividade inovativa do país, 

detectando oportunidades tecnológicas. 

A universidade pode, no exercício do seu papel educacional, instigar o 

aparecimento de ideias e informações; difundir o saber; fazer nascer a consciência 

política nas pessoas; permitir a criatividade e o despertar do senso crítico de alguns; 

gerar através de estudo e pesquisa, o avanço tecnológico, sendo que todos esses 

ingredientes interligados, podem levar ao desenvolvimento social, econômico, 

cultural e político de um povo e de uma região. 

A educação universitária tem a possibilidade de aumentar a 

capacidade produtiva do trabalhador; pode facilitar a sua inserção no mercado de 

trabalho, inclusive percebendo melhores remunerações; pode gerar aumento dos 

empregos formais, em razão da qualificação da mão-de-obra; pode ajudar a diminuir 

os índices de desemprego e a reduzir a pobreza no país; pode estimular o poder de 

consumo social, fazendo com que as fontes produtoras aumentem o fluxo de 

produções e venham a adquirir mais infraestrutura e tecnologia, sendo que, desta 

feita, a universidade pode ser vista como um ente capaz de causar transformações 

que podem ser percebidas nos âmbitos social e econômico de uma região e de um 

país. 
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A educação universitária constitui ao mesmo tempo um direito humano, 

um bem de consumo e um instrumento de mobilização social, capaz de dar ao 

indivíduo ferramentas para participar, ativamente, da economia como produtor e 

como consumidor. 

A universidade, além de se preocupar com o aspecto econômico-

mercadológico, espera-se dela também, uma função humana, social, no sentido de 

educar o sujeito a saber conviver coletivamente, auxiliando-o a encontrar meios ou 

alternativas para administrar as contenciosidades sociais, podendo assim, permitir 

uma convivência mais pacífica e harmoniosa entre as pessoas. 

 
A universidade é uma instituição social. Isso significa que ela realiza e 
exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz parte. Não é uma 
realidade separada e sim uma expressão historicamente determinada de 
uma sociedade determinada (CHAUÍ, 2001, p. 35). 

 

A universidade talvez seja uma das principais vias de acesso ao 

desenvolvimento, visto que, sendo ela um “lócus” de produção de conhecimento, 

pode auxiliar na construção de uma realidade local e nacional, causando 

transformações capazes de fazer com que o país contemple uma trajetória de 

progresso. 

 
O objetivo da educação não é o de desenvolver conceitos tradicionais de 
“educação cívica” com moralismos que cheiram a mofo, mas permitir aos 
jovens que tenham acesso aos dados básicos do contexto que regerá as 
suas vidas. Entender o que acontece com o dinheiro público, quais são os 
indicadores de mortalidade infantil, quem são os maiores poluidores da sua 
região, quais são os maiores potenciais de desenvolvimento – tudo isto é 
uma questão de elementar transparência social. Não se trata de privilegiar o 
“prático” relativamente ao teórico, trata-se de dar um embasamento 
concreto à própria teoria ( DOWBOR, 2006, p. 6). 

 

Em tempos de mudanças constantes, que influenciam a sociedade 

contemporânea, para que a universidade possa realmente funcionar como uma 

instituição capaz de promover o desenvolvimento, é preciso que ela atue em 

cooperação com outros entes, como por exemplo as empresas, permitindo-se assim, 

que a sociedade perceba os impactos causados pelo desenvolvimento. 

O processo de desenvolvimento não pode ser visto como resultado de 

um esforço individual, mas sim coletivo. 
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O conhecimento, nos tempos atuais, é ponto crucial para que se 

alcance o desenvolvimento. O conhecimento relevante passa a ser um insumo para 

que transformações aconteçam. 

Nessa linha de pensamento, a relação universidade-empresa se 

mostra necessária para a construção do desenvolvimento. 

A universidade pode exercer função de fonte de conhecimento e de 

inovação tecnológica relevante para a empresa. 

Essa por sua vez, pode não só absorver o conhecimento produzido 

pela universidade, como pode criar situações na sua operacionalização, que 

deverão ser levadas para o ambiente escolar, para que lá, estudos e pesquisas 

possam ser feitos, procurando-se encontrar soluções para os problemas da vida das 

pessoas. 

 
A extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que 
articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação 
dinâmica e transformadora entre a universidade e a sociedade. Assegura o 
vínculo da teoria com a prática, em um processo dialético que possibilita 
uma visão integrada do social. É nessa missão da universidade que se 
processa a integração do acadêmico com o mundo do trabalho. 
Historicamente, as relações universidade-empresa no Brasil apresentaram 
um certo distanciamento. As universidades criadas bem mais em função do 
Estado, vivem agora, um momento de aproximação com o setor produtivo 
não só por meio de pesquisas encomendadas pelas empresas, como por 
desenvolvimento de programas de formação de profissionais (SOUZA, 
2000, p. 4). 

 

O estágio pode, todavia, funcionar como uma “ponte” que procura 

aproximar a empresa da universidade e vice-versa, propiciando que uma passe a 

conhecer melhor a realidade da outra e, através da troca, da reciprocidade de 

informações e conhecimentos, é que há a possibilidade de se fomentar o 

desenvolvimento social e econômico, dotando a comunidade e a sociedade de 

melhores condições de vida. 

Quando a empresa procura se engajar em uma atividade de 

colaboração com a universidade, ela tem a possibilidade de absorver o 

conhecimento e as técnicas desenvolvidas por esta, através de pesquisas 

acadêmicas, o que pode ajudar a própria fonte produtora, a atingir uma variedade de 

propósitos. 
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Portanto, a interação da empresa com a universidade, pode ajudar 

aquela, uma vez que a captação e a interiorização de conhecimentos em seu núcleo 

de produção, pode lhe permitir tornar-se mais competitiva. 

A parceria empresa-universidade pode facilitar ainda, o acesso da 

indústria ao conhecimento especializado, compatível com a sua área de atuação. 

A referida relação pode corroborar também para que a empresa 

absorva mão-de-obra qualificada e treinada, capaz de lidar com os problemas 

associados ao seu processo produtivo. 

A universidade se incumbe pelo desenvolvimento e pelo 

aprimoramento de instrumentos e técnicas científicas, que se adquiridos pela 

empresa, pode não só gerar um aumento da sua capacidade de produção, bem 

como, melhorar a qualidade dos produtos e/ou serviços disponibilizados no 

mercado. 

 
A missão extensionista da universidade tem sido o mecanismo que 
possibilita sua integração com o mundo do trabalho e uma das formas de 
desenvolvimento desses vínculos pode ser a formação de pessoal para as 
mais diversas situações e níveis. Assim cada vez mais, essa parceria tem 
contribuído para, entre outras coisas, a reciclagem de profissionais e, 
portanto para a educação ao longo da vida (SOUZA, 2000, p. 5). 

 

É importante mencionarmos que o papel vocacional da instituição 

universitária é o de produzir conhecimentos por meio de pesquisas científicas, sendo 

que a empresa, por sua vez, pode aproveitar esses conhecimentos, para melhorar 

as suas relações comerciais. O trabalho de cooperação entre a empresa e a 

universidade pode abrir oportunidade de trabalho para o aluno. 

A interação empresa-academia pode ser fonte para gerar e para 

estimular as pesquisas, sendo que os resultados obtidos podem ser utilizados para o 

atendimento de demandas sociais. 

O estagiário pode levar o seu conhecimento teórico, didático para 

dentro da empresa, ajudando-a no desenvolvimento e no aperfeiçoamento dos seus 

métodos de produção, como pode também, transportar para o mundo acadêmico 

fatos e problemas inéditos, nos quais tenha se deparado, para que no interior da 

instituição universitária estas situações possam ser estudadas e pesquisadas, 

procurando-se elaborar teorias e soluções para os casos concretos. 
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Os estagiários podem tomar conhecimento de estágios disponibilizados 

pelas empresas, através do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola). 

O CIEE é uma associação filantrópica de direito privado, sem fins 

lucrativos, reconhecida de utilidade pública, que tem por função permitir a integração 

entre o aluno, a universidade e a empresa, vislumbrando o ingresso do educando no 

mercado de trabalho. 

O CIEE, através de parcerias que possam vir a se estabelecer com 

universidades e empresas, permite por meio do estágio, uma aproximação entre a 

instituição acadêmica e a empresa, na busca de formulação de conhecimentos e 

inovações tecnológicas, que tendem a trazer ganhos e benefícios para a sociedade. 

É conveniente enfatizarmos, que se a relação interinstitucional até 

agora estudada traz alguns benefícios para a empresa, tais como a possibilidade de 

absorver mão-de-obra especializada; informações referentes à relação homem - 

máquina que possibilitem a melhoria das condições de trabalho, por outro lado para 

a universidade, a aproximação com a empresa pode gerar elementos para a 

reformulação curricular, inclusive com a criação de cursos de atualização e 

especialização, para aperfeiçoar e qualificar a força de trabalho utilizada nas 

empresas, bem como, permitir a obtenção de informações a respeito das carências 

e necessidades do mercado, para que estudos científicos e tecnológicos possam ser 

feitos, almejando-se suprir as lacunas existentes. 

A integração universidade-empresa pode fazer com que aquela 

melhore a sua capacidade de produzir e de acumular, tornando-a mais competitiva 

junto ao mercado globalizado. 

Entende-se que,  

 
As principais motivações para a universidade são a expectativa de recursos 
adicionais e o contato com a realidade empresarial. Já as empresas são 
atraídas pelo acesso à mão-de-obra qualificada, infraestrutura laboratorial e 
solução de problemas de ordem tecnológica. Porém, há elementos 
decorrentes da natureza dessas organizações que se transformam em 
fortes barreiras à cooperação. A universidade busca disseminar o 
conhecimento a longo prazo, além de desenvolver pesquisa básica. Já o 
setor produtivo precisa de resultados rápidos e o monopólio da informação 
estratégica para alcançar objetivos de lucro (GARNICA; JUNIOR 2005, XXV 
ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO) 

 

Para que a sociedade possa experimentar mudanças de ordem social e 

econômica, faz-se necessário que haja uma maior e melhor interação entre a 
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universidade e a empresa, com a participação também do Estado, não só na 

formatação de políticas públicas, mas no que tange ainda ao financiamento e 

incentivo à realização de pesquisas científicas. 

 
A interação universidade-empresa ocorre quando uma organização cria 
uma demanda de inovação que exige o desenvolvimento de algo específico, 
porquanto muitas vezes poderá ser o diferencial da empresa. A interação 
ocorre por meio do desenvolvimento de pesquisas que abrangem 
necessidades/demandas, aplicações/usos e custos/benefícios. O 
desenvolvimento local resultante dessa parceria é valioso para a sociedade, 
uma vez que afeta o ambiente em que ambos estão inseridos, melhorando 
a qualidade de vida local, regional e, em alguns casos, até nacional (SILVA; 
VALENTIM, 2008, p.176). 

 

Para tanto, 

 
A educação deve ser entendida como fator de mudança social, a 
preparação acadêmica deve ser respeitada e incentivada; o retorno é 
gratificante quando, além da formação acadêmica, a sociedade recebe 
benefícios e os incentivadores (governo, iniciativa privada, ONGs, etc.) 
investem em tecnologia local, desenvolvendo uma região e criando mercado 
consumidor atualizado e com melhores condições de vida (SANTOS; 
SUGA, 2008, p.88). 

 

A cooperação universidade-empresa pode ser um diferencial para se 

alavancar a capacidade competitiva de um país, sendo que, para que haja uma 

consolidação dessa parceria, há necessidade do Estado conceder incentivos por 

meio de programas e ações concretas, vislumbrando o desenvolvimento na sua 

acepção maior. 

 
O papel da interação universidade-empresa nas atividades de inteligência 
competitiva possibilita a geração, compartilhamento e uso de informação e 
conhecimento, visando a um objetivo comum, o desenvolvimento científico e 
formativo de uma e o desenvolvimento tecnológico competitivo de outra. A 
atividade de interação pode auxiliar enormemente uma vez que envolve a 
formulação e execução de ações estratégicas no âmbito científico e 
tecnológico (SILVA; VALENTIM, 2008, p. 178). 

 

A empresa, enquanto um dos agentes que podem causar 

transformações sociais e econômicas, precisa investir em recursos humanos, na 

qualificação profissional, sendo que a parceria com a universidade pode esquentar 

esse processo, fazendo com que a empresa e a universidade passem a atender com 

mais eficiência e presteza, às crescentes necessidades da comunidade. 
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O mercado exige das organizações agilidade para obter bons resultados no 
curto prazo. Para isso, é preciso trabalhar o ambiente organizacional, 
aperfeiçoando as tecnologias de informação e comunicação, capacitando 
pessoas influenciando a cultura organizacional de forma que valorizem a 
socialização de conhecimento e o compartilhamento de informações e 
experiências etc., e a interação universidade-empresa pode ser uma 
ferramenta que ajuda a viabilizar isso (SILVA; VALENTIM, 2008, p. 179). 

 

A universidade e a empresa procuram prestar serviços para a 

sociedade. A mutualidade recíproca de informações e saberes pode despertar nelas 

a responsabilidade social, sendo que, por meio da parceria, há viabilidade de se 

desenvolver talentos e técnicas, sendo que o casamento educação-tecnologia pode 

deixá-las mais próximas das pretensões sociais. 

No Brasil, além do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) que por 

meio de financiamentos apoia o desenvolvimento de pesquisa, tecnologia e 

inovação, há também, algumas agências federais e estaduais que estimulam as 

pesquisas, procurando reforçar a parceria universidade-empresa. Podemos citar as 

Fundações de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP). 

A interação universidade-empresa pode ser aplicada através de 

Arranjos Produtivos Locais (APLs).  

 
Constituem-se em um tipo de “cluster”, formado por pequenas e médias 
empresas, agrupadas em torno de uma profissão ou de um negócio, em que 
se enfatiza o papel desempenhado pelos relacionamentos – formais e 
informais – entre empresas e demais instituições envolvidas. As firmas 
compartilham uma cultura comum e interagem como um grupo, com o 
ambiente sociocultural local (CAPORALI; VOLKER, 2004, p. 9). 

 

A parceria se materializa ainda, através de Incubadoras de Empresas 

(visam à criação e ao desenvolvimento de micros e pequenas empresas industriais 

ou de prestação de serviços). Parques Tecnológicos (são empreendimentos 

imobiliários, que objetivam a criação de um ambiente de cooperação entre a 

empresa e o mundo acadêmico) e também, por meio de Empresas Juniores 

(empresas sem fins lucrativos, criadas por estudantes universitários para estabelecer 

vínculos de prestação de serviços e pesquisas, com empresas localizadas onde se 

situa a Universidade). 
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Essas são, porém, algumas maneiras de estabelecer um liame entre a 

empresa e a universidade.  

Como já dissemos no transcorrer deste capítulo, o estágio pode 

funcionar como uma ponte entre a universidade e a empresa. 

 
Os programas de estagiários e trainees possibilitam às empresas e 
organizações suprir suas necessidades de pessoal a curto, médio e longo 
prazo. São também mecanismos socialmente importantes para a entrada 
dos jovens no mercado de trabalho e, ainda, um vínculo saudável das 
empresas com as escolas e universidades. Ao falar de estagiários e 
trainees, referimo-nos fundamentalmente ao ingresso de talentos jovens em 
uma organização. Esses talentos são portadores de uma formação básica 
de relevante interesse para a empresa, associada necessariamente a 
algumas habilidades identificadas, como comunicação, relacionamento 
interpessoal etc., e uma boa dose do que chamamos potencial. Isso porque 
estamos referindo-nos a uma população com nenhuma ou quase nenhuma 
experiência profissional propriamente dita (RITTNER, 2003, p. 449). 

 

O estagiário com seu potencial a desenvolver, com o seu 

conhecimento, pode ser importante para a empresa, uma vez que terá a 

oportunidade de ajudá-la no seu desempenho produtivo, além de auxiliá-la na 

implementação do seu programa estratégico. 

 
Os estágios são importantes, pois por meio dele, prepara-se o quadro 
funcional dos próximos anos e estabelecem-se avanços, sejam eles 
tecnológicos ou conceituais. A presença desses programas previne a 
empresa de uma esclerose ou do envelhecimento de seus quadros. Um 
programa de estágios que simplesmente suporte o status quo mascara, mas 
não evita, esse envelhecimento (RITTNER, 2003, p. 450). 

 

Aquelas empresas que abrem as suas portas, os seus laboratórios 

para os estagiários podem estar mais propensas a experimentar uma modernização 

do seu espaço físico, englobando não só o setor de produção, mas além disso, a 

área de recursos humanos, permitindo-se vivenciar mais de perto, as realidades 

sociais e econômicas de um país. 

Para o mesmo doutrinador, 

 
Percebe-se que, onde há empreendimentos significativos e bem-sucedidos, 
há talentos envolvidos em sua criação e execução. Generalizando, 
podemos sem nenhum receio, afirmar que o progresso e o desenvolvimento 
dos povos, sob o aspecto econômico, social e político, dependem 
essencialmente da disponibilidade de talentos que os impulsionem 
(RITTNER, 2003, p.450). 
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Investir na educação universitária é essencial para o crescimento de 

um país e o desenvolvimento do seu povo. O estágio enquanto uma etapa do 

processo educacional superior, implantado no Brasil, pode colaborar para que tal 

desenvolvimento ocorra, não só em razão de permitir uma interligação entre 

universidade e empresa, mas também, entre essas e a própria sociedade. 

 
O programa de estágio constitui um excelente mecanismo de identificação 
de candidatos a cargos efetivos na empresa, oferecendo uma oportunidade 
de conhecimento recíproco. O jovem pode avaliar melhor seu interesse por 
determinadas atividades e a empresa tem a oportunidade de avaliar o 
potencial de contribuição de cada um de seus estagiários. O índice de 
estudantes que iniciam no mercado, por meio de programas de formação é 
superior a 50%. Por meio de pesquisa feita junto a empresas, constata-se, 
em geral, uma conscientização em ter um programa de estágio ou de 
trainee bem estruturado (RITTNER, 2003, p. 455). 

 

É importante salientar, contudo, que o estágio enquanto um elo entre 

universidade e empresa, passa também a ser um dos fatores de ganho para a 

sociedade. 

 
A interação universidade – empresa, no Brasil, é a chave para alavancar o 
desenvolvimento tecnológico do setor produtivo, contribuindo para o 
potencial inovador do país. O Ministério da Ciência e Tecnologia, criado 
para atender aos anseios da comunidade científica e tecnológica, tem 
contribuído e viabilizado a comunicação entre o conhecimento gerado na 
universidade e sua aplicabilidade nas empresas. No entanto, mesmo com 
tantos programas e projetos que fomentam, investem e financiam, a 
pesquisa acadêmica, ainda, não há o atendimento efetivo para a demanda 
empresarial existente. Certamente a infraestrutura defasada das instituições 
de ensino superior acarreta a falta de credibilidade do setor produtivo 
quanto a capacidade inovativa da academia. A participação mais efetiva do 
governo poderia amenizar as dificuldades acerca da interação universidade 
– empresa, visto que as universidades estariam mais bem preparadas para 
atender as necessidades/demandas das organizações. Por outro lado, os 
investimentos privados seriam pontuais e particularizados, pois se defende 
que o governo, ainda é o principal responsável pela manutenção da 
estrutura acadêmica e de pesquisa das universidades brasileiras (SILVA; 
VALENTIM, 2008, p. 184). 

 

O Estado, procurando cumprir com o seu papel de articulador, 

permitindo o trabalho cooperado entre a universidade e a fonte produtora, pode fazer 

com que essa parceria ajude a retratar as realidades sociais, econômicas e políticas 

de uma região ou até mesmo de um país, incentivando o nascimento de estudos, 

debates e pesquisas, que possam ajudar a construir teorias e técnicas instrumentais, 

capazes de auxiliar na busca pela melhoria da qualidade de vida das pessoas e de 

mais bem-estar social. 
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3 ESTÁGIOS, POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO 

 

 

O estágio passou a ser uma preocupação dos educadores e de 

empresários brasileiros a partir da década de 1930, período em que houve uma 

efervescência do processo de industrialização. As leis Orgânicas de Ensino 

Industrial (DL 4.073/1942) e Comercial (Decreto-Lei 6.141/1943) já tratavam dos 

chamados “trabalhos escolares” como instrumentos de formação e complementação 

do ensino. 

 O Decreto-Lei n° 4.073/1942 de uma forma tímida, já trazia em seu artigo 48, 
um conceito de estágio: 
 

Art. 48 Consistirá o estágio em um período de trabalho, realizado por aluno, 
sob o controle da autoridade docente, em estabelecimento industrial. 
Parágrafo Único: articular-se à direção dos estabelecimentos de ensino com 
os estabelecimentos industriais cujo trabalho se relacione com os seus 
cursos para o fim de assegurar aos alunos a possibilidade de realização de 
estágios, sejam estes obrigatórios ou não. 

 
A origem histórica do contrato de estágio se deu com a Portaria 

1002/1967 que passou a prever alguns requisitos, como a anotação na carteira 

profissional do estagiário, a concessão de bolsa para complementação educacional; 

a instituição de seguro contra acidentes pessoais; e, o cumprimento do horário de 

estágio ajustado entre o concedente e o estagiário. Posteriormente, o Decreto 

66.546/1970 disciplinou o estágio aos estudantes de engenharia, tecnologia, 

economia e administração de empresas e o Decreto 75.778/1975 cuidou da 

regulamentação do estágio no âmbito do serviço público federal. 

Faltava, porém, uma regulamentação quanto à forma de cooperação 

entre a organização concedente e a escola, relativamente ao estágio. Assim nasceu 

a Lei n° 6.494/77. Esta lei foi instituída durante a égide da Constituição Federal de 

1967 em um período marcado pelo autoritarismo e pela forte centralização do poder 

no plano federal. 

A lei n.° 6.494/1977 funcionou como um marco histórico no campo da 

educação brasileira consagrando em definitivo o instituto do estágio, em vários 

níveis educacionais, inclusive o estágio cumprido por estudantes do Ensino 

Superior. 
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A Lei de 1977 tratou dos estágios de um modo geral, reservando para 

a legislação específica a regulamentação de estágios envolvendo alguns cursos, 

como por exemplo, os estágios voltados para os estudantes de Direito e Medicina. 

A Lei n.° 6.494/77 procurando dar mais segurança à relação estagiária, 

tratou de alguns pontos importantes tais como: a necessidade de celebrar um termo 

de compromisso entre o estagiário, a parte concedente do estágio e a instituição de 

ensino, para a caracterização do estágio; a intervenção obrigatória da Instituição de 

ensino; a necessidade do estágio ter relação com a área de estudo do estagiário; e, 

por fim, tratava da jornada diária de estágio, mas sem especificar de forma clara e 

autêntica, o tempo dessa jornada. 

Apesar de ter sido importante e de ter tido vigência no país por mais de 

30 (trinta) anos, a lei n. ° 6.494/77 mostrou-se superada diante das mudanças, tanto 

na gestão da força de trabalho quanto nos processos produtivos, ocorridos no Brasil 

a partir da década de 1990. Nesse período, o país buscou uma maior inserção na 

economia globalizada, mundializada. A política-econômica neoliberal afetou o 

comportamento das empresas e dos empregados. Ocorreu uma alta rotatividade de 

pessoal, aumentou a competitividade, travou-se uma corrida desenfreada pelo lucro, 

passou-se a exigir mais qualificação profissional dos trabalhadores e houve a 

necessidade de se buscar inovação tecnológica, para o desenvolvimento de novos 

produtos, permitindo-se, todavia, o aumento das relações capitalistas, para novos 

nichos de exploração. 

As exigências do mercado de trabalho, advindas a partir das 

transformações políticas e culturais ocorridas com o fim da Guerra Fria, bem como o 

aparecimento de novas tecnologias de informação, repercutiram no dever de se 

aperfeiçoar a disciplina legal referente à formação do educando, fazendo emergir, 

desta feita, a Lei n.° 11.788/08. 

Como reza o artigo 2° da LICC (Lei de Introdução ao Código Civil – 

Dec.-Lei n.° 4.657/42), que trata do denominado conflito intertemporal de normas, a 

atual Lei de Estágios (LEE) revogou a antiga lei de 1977, atribuindo novas 

concepções jurídicas.  

A lei vigente trouxe algumas novidades, principalmente, sob os 

aspectos da responsabilidade das partes contratantes e da fiscalização do trabalho, 

na qual o legislador procurou fazer com que a figura do estagiário viesse a ser 

tratada de uma forma mais valorosa e com melhores benefícios, mas sem perder a 
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natureza pedagógica do estágio, enquanto instrumento ou medida de formação 

pessoal e profissional do aluno. 

Procuraremos aqui analisar a Lei n.° 11.788/08, em cotejo com a 

doutrina e a jurisprudência e, na medida do possível, apontar quais foram as 

mudanças mais sensíveis que ocorreram, face à Lei n.° 6.494/77. 

 

3.1 O CONTRATO DE ESTÁGIO UNIVERSTITÁRIO  

 

Nesse ponto, não fugindo muito do que já dizia a antiga Lei n.° 

6.494/77, a vigente LEE contempla, como requisito essencial para a formação da 

relação estagiária, a celebração de termo de compromisso entre o acadêmico, a 

parte concedente e a instituição de ensino. 

É, portanto, um contrato solene, pois exige-se a forma escrita, a ser 

firmado trilateralmente. 

A novidade a ser apontada aqui, consiste no fato de que a atual lei 

elevou o “status” da instituição de ensino para parte contratante de estágio. Com 

base na lei revogada, o termo de compromisso era avençado entre o estudante e o 

concedente, aparecendo a universidade como mero interveniente. 

É importante salientar que o estágio tem uma finalidade, 

predominantemente, pedagógica. Isso pode ser extraído do próprio conceito de 

estágio previsto no artigo 1° da Lei n.° 11.788/08, in verbis:  

 
Art. 1°. O estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 
educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 
educação superior, de educação profissional, de ensino médio da educação 
especial e dos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos. § 1°. O estágio faz parte do 
projeto pedagógico do curso além de integrar o itinerário formativo do 
educando. § 2°. 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. 

 

Percebe-se que prevalece, no estágio, o princípio da vinculação 

pedagógica, prendendo os objetivos deste, ao escopo educativo. 

Para Delgado (2009, p.311), a nova lei acentua o caráter pedagógico 

dessa figura jurídica, definindo-a como ato educativo escolar supervisionado 

desenvolvido no ambiente do trabalho que visa à preparação para o trabalho 
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produtivo de educandos regularmente inscritos nas instituições de ensino que 

menciona. 

O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 

itinerário formativo do educando (§ 1°. do art. 1°. do novo diploma legal). Para a lei 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 (§ 2°. do art. 1°. da nova Lei do Estágio). 

Desta feita, pode-se dizer que a finalidade pedagógica do estágio, 

expressa a formalidade, a solenidade que existe no contrato de estágio. O acesso 

ao estágio, caracterizando-se num direito subjetivo do estudante, consubstancia-se 

no caráter democrático que sedimenta o sistema educacional pátrio (arts. 2° e 3°, da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). O desvio de finalidade pode 

descaracterizar o contrato de estágio, para uma relação jurídica de emprego. 

A obrigatoriedade da vinculação pedagógica, entre a atividade 

desempenhada pelo estagiário no cenário do estágio, e a sua área de formação, 

visa direcionar a educação do estudante para a sua qualificação profissional e para 

as práticas sociais da cidadania, consoante prevê o art. 205 da Constituição Federal. 

 
O estágio é, portanto, considerado ato educativo escolar. É uma forma de 
integração entre o que a pessoa aprende na escola e aplica na prática na 
empresa. Faz parte o estágio do projeto pedagógico do curso, além de 
integrar o itinerário formativo do educando. Visa o estágio 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 (MARTINS, 2010, p.168). 

 

O estágio tem por finalidade desenvolver a competência e a 

capacidade no estudante para exercer uma atividade profissional e, correlacionar os 

seus conhecimentos, os seus saberes às necessidades do bem-estar comum da sua 

comunidade. O estágio deve ter o condão de fazer despertar no estagiário à 

necessidade de descobrir a importância social daquilo que ele está sendo treinado a 

realizar no seu processo de aprendizagem. O educando deve ter consciência de que 

todo o conhecimento adquirido entre a teoria e a prática tem que ser empregado em 

prol da sociedade, vislumbrando trazer benefícios às pessoas. 

O estágio quando cumprido de forma correta, pode complementar o 

aprendizado do aluno, contribuindo para o seu aperfeiçoamento educacional. 
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Ante a exigência que a lei faz de que o estágio tem que estar adequado 

ao projeto pedagógico do curso, o descumprimento deste preceito pode fazer com 

que o estágio dê lugar a uma relação empregatícia.  

A LEE elenca requisitos de natureza objetiva e subjetiva para a 

formação do contrato. A não observância destes requisitos poderá gerar uma 

relação de emprego entre o concedente e o estagiário, bem como, implicar a 

responsabilização civil do agente de integração se este indicou o educando para 

prestar estágio em atividades não correlacionadas com a proposta pedagógica da 

instituição escolar. 

 
Com efeito, viceja no direito do trabalho o princípio da primazia da 
realidade, segundo o qual não é o aspecto formal dos documentos ou 
acordos que terá o condão de caracterizar o que se sucede no terreno dos 
fatos. Ainda que exista termo de compromisso firmado pelo estagiário, será 
considerada como vínculo de emprego a relação laboral que, embora sob o 
invólucro da figura do estágio, não preenche os requisitos da Lei 11.788/08 
(SOBRINHO 2008, p.1177) 

 

A lei de 2008 impõe como uma forma de sanção, para o caso de não 

se cumprir os requisitos exigidos para a composição da relação estagiária, a 

descaracterização do estágio para uma nítida relação de emprego. 

Além do termo de compromisso (art. 3°, I, LEE), há o dever de se 

comprovar a matrícula e a frequência do educando em curso de nível superior, 

atestado pela instituição de ensino. 

A lei revogada não trazia, de forma expressa, a exigência de atestado 

de matrícula e frequência. A atual espécie normativa obriga tal comprovação, para 

se dar início ao estágio.  

 
É preciso que o aluno esteja regularmente matriculado na escola e tenha 
frequência efetiva às aulas. Havendo irregularidade na matrícula ou 
frequência eventual, estará descaracterizado o estágio. Ainda segundo o 
autor, a pessoa continuará sendo estudante, mas não estagiário. Se o aluno 
não estiver frequentando curso regular, deixará de existir o estágio, pois é o 
requisito previsto no inciso I do art. 3° da Lei n.° 11.788 (MARTINS, 2010, p. 
173). 

 

A nova legislação é taxativa ao determinar que a existência do estágio 

está condicionada à manutenção do vínculo entre o estudante e a instituição de 

ensino.  
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Como já comentado em linhas atrás, o termo de compromisso é o 

documento assinado pelos envolvidos no estágio, ou seja, estagiário, parte 

concedente e instituição universitária, em que se ajusta a forma de cumprimento do 

estágio e determinam-se os direitos e deveres dos pactuantes. 

No termo de compromisso, poderão constar: a função a ser 

desempenhada pelo estagiário, desde que tenha conexão com o método 

pedagógico do curso por ele frequentado; a jornada do estágio; as datas do início e 

do fim do estágio; o valor da bolsa de estudo ou outra contraprestação percebida; o 

período de concessão do recesso; a designação do orientador, pela escola e do 

empregado pela parte concedente em relação a qual aquele ficará subordinado, e 

outros requisitos ou aditivos, que possam vir a ser inseridos no termo. 

A Lei 6.494/77 dispensava o termo no tocante ao estágio comunitário, 

cumprido perante entidade sem fim lucrativo. A nova lei contempla a assinatura do 

termo, como um requisito para a configuração do estágio. 

 
O segundo requisito formal do estágio reside no termo de compromisso, 
documento a ser celebrado segundo a nova lei, entre o educando, a parte 
concedente e a instituição de ensino (art. 3°, II e art. 16°, Lei n.° 11.788/08). 
Neste importante documento, serão fixadas 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. (art. 7°, I). Será 
incorporado ao termo de compromisso o plano de atividades do estagiário, 
por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o 
desempenho do estudante. (parágrafo único do art. 7°) (DELGADO, 2009, 
p.309) 

 

Entende-se ainda que, 
O termo de compromisso é uma convenção especifica formalizada que 
exterioriza o acordo entre certas pessoas físicas e jurídicas com vistas à 
prestação de serviços por parte de um aluno que pretende estudar e ao 
mesmo tempo trabalhar em uma empresa (MARTINEZ, 2009, p. 47). 

 

Nesse sentido ressalta-se que,  

 
O termo de compromisso é ponto de referência em vários dispositivos da lei 
porque expressa o que é fundamental no estágio: a compatibilidade não só 
entre os tempos de estudo e de trabalho, mas a adequação do estágio à 
proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar 
do estudante. Havendo discordância entre o conteúdo do termo de 
compromisso e a prática do estágio, este se descaracteriza e se transfigura 
em contrato de emprego (OLIVEIRA, 2009, p.255). 
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O termo de compromisso, desta feita estruturará o modo de execução 

do estágio fazendo com que haja a compatibilização entre a atividade realizada pelo 

estagiário e o projeto pedagógico da instituição de ensino, como determina a LDB, 

de modo que o estágio não fuja do fim a que se destina. O estágio não pode ser 

concedido, sem o propósito de cuidar da formação educacional do universitário. 

Concedido sem a celebração do termo, o estágio seria um mero instrumento 

dissimulado para propiciar ao concedente a possibilidade de auferir benefícios às 

expensas do educando que teria a sua intenção transviada em razão da conduta 

fraudulenta do estudante. 

 
CONTRATO DE ESTÁGIO. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES (LEI N.° 
6.494/77). VINCULO DE EMPREGO RECONHECIDO. A caracterização de 
estágio depende da configuração de requisitos formais e substanciais, nos 
termos da Lei n.° 6.494/77. Verificado que a celebração de “Acordo de 
cooperação e Termo de Compromisso de Estágio” ocorreu após um ano de 
prestação de serviços, tem-se por não atendido o requisito formal imposto 
pelo art. 3° da forma legal citada, afastando-se, por conseguinte, o caráter 
pedagógico das atividades desempenhadas. O Termo de Cooperação 
posteriormente firmado não transmuda a natureza da relação empregatícia 
já formada. O contrário até seria admissível, quando o estagiário passa a 
condição de empregado, mas incabível, ante as circunstâncias indicativas 
de inalterabilidade das condições substanciais de trabalho, reconhecer que 
o empregado passou, pela mera subscrição contratual, à qualidade de 
estagiário. O princípio da continuidade da relação de emprego converge 
para a invalidação do contrato de estágio firmado posteriormente. Vinculo 
de emprego reconhecido durante todo o período contratual. Recurso 
ordinário do Reclamado a que se nega provimento (JURISPRUDENCIA 
PÁTRIA – TRT 9� R, 1� T, RO 1146/2006, DJPR 11-05-2007, RELATOR: 
UBIRAJARA CARLOS MENDES) 

 

Nota-se que os Tribunais já ressaltaram a relevância de se observar os 

requisitos previstos na antiga lei, para que o estágio não viesse a ser confundido 

com uma relação de emprego. A lei vigente continuou tal entendimento visto que a 

clara evidência do preenchimento dos requisitos legais permite que o estágio seja 

cumprido pelo aluno, tendo como foco a sua formação escolar, evitando-se que ela 

seja manipulada ou pervertida. 

É bom que fique claro, que tanto com base na lei revogada, bem como 

de acordo com a nova legislação, o contrato de estágio não gera vínculo 

empregatício entre o estagiário e a parte concedente (pessoas jurídicas de direito 

público e privado e profissionais autônomos, com inscrição em órgão 

regulamentador de classes).  
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O contrato de estágio, apesar de ter os mesmos pressupostos que 

formam o contrato de emprego, não se confunde com este, uma vez que a sua 

finalidade é estritamente pedagógica. O contrato de estágio tem natureza jurídica de 

contrato civil, voltado para a formação educacional do estagiário. 

O contrato de estágio embora se caracterize pela subordinação, pela 

onerosidade, visto que o estagiário pode receber uma bolsa ou outra 

contraprestação e, pela habitualidade, ele não gera vínculo de emprego. O 

estagiário, contudo, pode ser visto como um estudante – trabalhador, mas não como 

um empregado. 

 
Repita-se que o estagiário traduz-se em um dos tipos de trabalhadores que 
mais aproximam da figura jurídica do empregado sem que a legislação 
autorize, porém, sua tipificação como tal. De fato, no estágio remunerado 
este trabalho intelectual reúne, no contexto concreto de sua relação com o 
concedente do estágio, todos os elementos fático-jurídicos da relação 
empregatícia (trabalho por pessoa física, com pessoalidade, não-
eventualidade, onerosidade e sob subordinação ao tomador dos serviços). 
Não obstante, a ordem jurídica, avaliando e sopesando a causa e objetivos 
pedagógicos e educacionais inerentes à relação de estágio do ponto de 
vista do prestador de serviços, nega caráter empregatício ao vínculo 
formado. Essa negativa legal decorre certamente, de razões metajurídicas, 
ou seja, trata-se de artifício adotado com o objetivo de efetivamente alargar 
as perspectivas de concessão de estágio no mercado de trabalho 
(DELGADO, 2009, p. 301).  

 

Segundo a jurisprudência: 
Termo de compromisso firmado nos termos da legislação vigente, com 
cláusula expressa de não configuração de vínculo empregatício (...). (TST, 
RR 129. 852/94/2, ALMIR PAZZIANOTTO PINTO, AC 4 �. T 4084/96) 

 

Em regra, o estágio quando firmado com base nos requisitos que 

determina a lei, não gera vínculo de emprego. A relação empregatícia ficará 

caracterizada a contrário sensu, se o estágio for dissimulado, fraudulento, 

objetivando tão somente satisfazer as pretensões daquele que o concedeu 

indevidamente. 

Perdendo a sua finalidade educativo-pedagógica, o estágio passa a ser 

um “falso estágio”, amoldando-se assim, em uma legítima relação empregatícia. 

O parágrafo terceiro da antiga Lei do Estágio já dizia que os estágios 

tinham que ser organizados, planejados e acompanhados em conformidade com as 

diretrizes curriculares, programas e calendários escolares. 
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Percebe-se, desta feita, a finalidade educacional do estágio, ou seja, 

deve ser entendido como um complemento ou um desdobramento do processo de 

aprendizagem do universitário, tendo que ser concedido no campo de estudo dele. 

O descumprimento daquilo que determina o ordenamento jurídico, 

transforma o estágio em um típico contrato de emprego. 

 
Frustrados, entretanto, a causa e a destinação nobre do vínculo estagiário 
formado, transmutando-se a sua prática real em simples utilização menos 
onerosa de força de trabalho, sem qualquer efetivo ganho educacional para 
o estudante, esvai-se o tratamento legal especialíssimo antes conferido, 
prevalecendo, em todos os seus termos, o reconhecimento do vínculo 
empregatício (DELGADO, 2009, p. 301) 

 

Neste mesmo sentido,  

 
Argúi que, independente da formalidade (termo de compromisso e 
observância da lei), quando o estudante está operando em atividade não 
compatível com o seu desenvolvimento educacional, tem-se um falso 
estágio. O foco no falso estágio é enorme. A despeito dos ingentis esforços 
dos Agentes de Integração de conscientizar as pessoas envolvidas sobre a 
prosperidade de um contrato dessa natureza, em que a empresa é 
econômica e fiscalmente estimulada a admitir estudantes para trabalhar, 
cujo esforço laboral é implemento natural do estudo, ainda existem aquelas 
que se servem da figura jurídica enfocada apenas para ter mão-de-obra a 
custo baixo (MARTINEZ, 2009, p. 179)  

 

Ainda segundo um outro doutrinador o,  

 
Estagiário não é empregado. Não tem os direitos previstos na CLT 
aplicáveis às relações de emprego. No entanto, é preciso distinguir as 
situações normais daquelas nas quais há deturpação da figura do estagiário 
e este não passa de um empregado como os demais, caso em que a 
relação jurídica é de emprego e não de estágio (NASCIMENTO, 1994, 
p.161). 

 

O falso estágio ou também chamado de estágio dissimulado fere o 

espírito da política pública de elaboração da LEE. Ao ser desvirtuado do plano 

educacional, o estágio fraudulento fere um dos mais substanciais princípios da 

Constituição Federal de 1988, que é o da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III). 

Entendemos que, neste caso, o educando é subsumido a uma condição análoga à 

de escravo, pois, ele presta serviços ao empregador e este, por sua vez, visando 

locupletar-se às custas daquele, nega-lhe o pagamento dos seus direitos 

trabalhistas, burlando a própria legislação trabalhista. 
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Ante o exposto, a necessidade de adequação do estágio à proposta 

pedagógica do curso, reforça um dos axiomas ou princípios que solidificam o estudo 

do Direito do Trabalho, que é o da primazia da realidade dos fatos. Com base nesse 

princípio, o julgador poderá identificar quando o estágio representa um desvio de 

finalidade e, terá a oportunidade de corrigir tal distorção, fazendo o reconhecimento 

da relação de emprego entre o estudante-empregado e o seu empregador. 

Com a necessidade de ser designado um orientador de estágio (art. 7°, 

III, LEE) pela própria instituição de ensino, sendo uma das inovações trazidas a 

campo pela nova lei, pode ser que, com o tempo, o estágio dissimulado venha a 

desaparecer do cenário social. 

Uma maior participação da universidade, por meio de uma fiscalização 

eficiente, pode contribuir para a correção daquele vício que ainda se faz presente 

em alguns casos. 

O papel desempenhado pelo orientador será o de promover a 

articulação entre o concedente do estágio e a correta execução das atividades 

elaboradas pelo estagiário, com o intuito de fazer com que o aluno desenvolva as 

suas reais habilidades ou destrezas, com eficiência e competência, sem fugir do 

plano pedagógico atinente à sua área de formação. 

Portanto, este pode vir a ser um “remédio” criado pelo legislador, com o 

condão de combater aquele male, procurando revestir o estágio das suas primazias 

sociais e educacionais. 

 
A instituição de ensino, atuando como agente regulador do estágio, tem o 
dever legal de fiscalizar o correto cumprimento das atividades didático-
pedagógicas a serem desenvolvidas no processo, consignados no 
instrumento jurídico de formalização do estágio. Omitindo-se, ou, pior, 
sendo conivente com a exploração do aprendiz deverá responder 
solidariamente pelos prejuízos a ele causados, arcando com o pagamento 
de todos os direitos trabalhistas do estudante, em caso de inadimplência do 
tomador dos serviços (VIDOTTI, 2005, p. 154). 

 

Com base na interpretação normativa que se faz da LEE, há a 

necessidade de se respeitar todas as exigências legais, para que o estágio não seja 

visto como uma mera relação de emprego. 

Apesar do estagiário não ser empregado, como já foi salientado, a Lei 

n.° 11.788/08 ao reconhecer o estágio como um vínculo educativo–

profissionalizante, que integra o projeto pedagógico–formativo do educando, prevê a 
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assegurabilidade de direitos extensivos aos estagiários, capazes de proporcionar o 

exercício da cidadania e da democracia no ambiente de trabalho. 

Ao se fazer menção generalizante aos principais direitos previstos na 

lei, tem-se que o estágio, hoje, não pode ser convencionado por um prazo superior a 

2 (dois) anos. O legislador considerou este prazo razoável para a qualificação do 

educando, evitando-se que a permanência do estagiário por um tempo indefinido, 

como previa a lei revogada, resulte na substituição indevida de mão-de-obra efetiva. 

O prazo acima relatado vale para qualquer tipo de estágio, seja o 

obrigatório ou o não obrigatório, só excetuando o prazo relativo ao estágio cumprido 

por portador de deficiência (art. 11, LEE). 

Mostra-se interessante também, que se faça uma distinção entre 

estágio obrigatório e não obrigatório. O primeiro de acordo com a lei é aquele que é 

definido como pré-requisito no projeto pedagógico do curso, para aprovação e 

obtenção do diploma. Já o segundo consiste numa atividade opcional, acrescida à 

carga horária regular e obrigatória. 

Dessa conceituação a respeito das modalidades de estágio, deriva um 

direito importante para o estagiário que é o de perceber uma bolsa ou outra forma de 

contraprestação, além do auxílio transporte, quando se tratar de estágio não 

obrigatório. É bom que se deixe claro, que o recebimento da bolsa não está 

condicionado ao sucesso ou ao risco das atividades exploradas. 

A forma de pagamento deve ser convencionada entre as partes 

envolvidas na relação estagiária. 

A melhor regulamentação da jornada de trabalho, pela atual Lei do 

Estágio, tornou-se uma outra boa conquista para o educando. A Lei n.° 6.494/77 

estabelecia que o número de horas do estágio a ser observado pelo estudante 

deveria ser compatível com o horário escolar, porém sem estabelecer uma jornada 

máxima. 

A Lei n.° 11.788/08 (art.10) mostrou um avanço no tocante à jornada, 

primeiro ao estabelecer que, no termo de compromisso, deverá constar 

obrigatoriamente que a jornada deverá ser compatível com o horário das atividades 

escolares e; segundo, ao prever que a jornada de estágio não deverá ultrapassar os 

limites impostos pela lei. No caso dos estágios universitários, a jornada não poderá 

ser superior a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais. 
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A jornada aqui tratada é vista como o tempo que a pessoa se dedica a 

uma atividade laboral, regulamentada por lei, sendo que uma vez cumprida, o 

trabalhador vai ter o direito a um período de descanso para que possa se recuperar 

física e mentalmente, para o próximo dia de labor. 

No caso do estagiário, a jornada se presta ainda, para o propósito de 

não se admitir a extrapolação de horário, sob pena de prejudicar a frequência 

escolar e o rendimento do educando, no que tange ao processo de aprendizagem. 

A fixação da jornada de estágio pode auxiliar o estagiário a melhor 

organizar e planejar os seus compromissos e a sua vida estudantil, profissional e 

social. 

 
A ideia da jornada de trabalho é limitar o número de horas de trabalho por 
dia para menos de oito horas de trabalho, fazendo com que o estágio não 
atrapalhe a frequência às aulas ou o próprio aprendizado, havendo tempo 
para o estagiário poder estudar o que aprendeu na escola (MARTINS, 2010, 
p. 176). 

 

Caso seja ultrapassado o limite de horas estipulada na jornada do 

estágio, a lei não prevê o pagamento de horas extras ao aluno, e nem a 

possibilidade de compensação de horas. Entende-se, nesse caso, que a melhor 

solução seria a descaracterização do estágio e a configuração da relação jurídica de 

emprego, com todos os direitos reconhecidos pela consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

O recesso ou descanso anual é um outro direito a que se faz “jus”o 

estagiário. 

A lei n.°6494/77 admitia que o estagiário desfrutasse de um horário 

flexível durante o período de férias escolares, desde que isto fosse ajustado entre os 

sujeitos do contrato de estágio. A lei vigente constitui um avanço uma vez que 

permite ao educando, caso o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 

o direito a um descanso anual de 30 (trinta) dias, gozado preferencialmente durante 

o período de férias escolares. O descanso deverá ser remunerado se o estagiário 

receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

Se o período de estágio for inferior a 1 (um) ano, o estagiário terá 

direito a um recesso proporcional, no sentido de permitir que, durante o recesso 

escolar, o educando desfrute de um período de descanso, ainda que por poucos 

dias. 
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A finalidade aqui é a de atender ao interesse pedagógico e aos motivos 

sociais e fisiológicos do estagiário, para que ele possa descansar e se dedicar a 

outras atividades, como por exemplo, o lazer, preparando-se para um próximo 

período aquisitivo. 

Apesar da lei não dizer nada, entende-se que a não concessão do 

recesso ao educando pode resultar no dever do concedente de ter que pagar uma 

indenização ao estagiário, como condição de não se permitir absurdos que levem a 

um enriquecimento sem causa daquele. 

 
Férias é o período do contrato de trabalho em que o empregado não presta 
serviços, mas confere remuneração do empregador após ter adquirido o 
direito no decurso de 12 meses. Visam portanto, as férias à restauração do 
organismo após um período em que foram despendidas energias no 
trabalho. Importam direito ao lazer, ao descanso, ao ócio (MARTINS, 2010, 
p. 577). 

 

Embora a LEE não se utilize do termo férias, mas sim recesso, a 

conotação é parecida, visto que os institutos se referem ao período em que o 

trabalho vai ser suspenso, para que o trabalhador possa descansar e se preparar 

para um outro período de trabalho. 

O seguro contra acidentes pessoais é outro direito assegurado pela lei, 

em que se procurou dar mais segurança ao estagiário no que tange ao exercício de 

suas atribuições, quando da celebração do termo de contrato de estágio. 

A revogada lei de 1977 reconhecia ao estagiário o direito ao seguro 

contra acidentes pessoais, a ser providenciado pelo concedente do estágio. 

A lei atual diz que o seguro passou a ser contratado sob a 

responsabilidade da parte concedente e, no caso de estágio obrigatório, o seguro 

pode, alternativamente, ficar sob o encargo da instituição de ensino (art. 9 ° par. ún., 

LEE). Nisso consiste a principal inovação legislativa, com relação à contratação do 

seguro contra acidentes pessoais.  

O seguro tem o condão de garantir a cobertura integral para os casos 

de morte acidental e invalidez permanente do estagiário, procurando lhe assegurar 

uma vida mais digna e salutar, caso ocorra algum sinistro. 

A lei não amplia a cobertura do seguro para contemplar os danos 

morais, materiais e estéticos que o terceiro causar ao estagiário. Todavia, nada 

obsta que o estagiário procure a Justiça Trabalhista para pleitear a reparação por 
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danos morais, surgidos em razão do contrato de estágio, conforme jurisprudência 

pátria. 
ACIDENTE DE TRABALHO. ESTAGIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO. Após o advento da Emenda Constitucional n. ° 45/04, as 
controvérsias resultantes das relações de trabalho, e não apenas aquelas 
decorrentes de liame empregatício com base na legislação consolidada, são 
dirimidas perante esta Especializada, logo, derivando o pedido de 
indenização do contrato de estágio mantido entre as partes, que nada mais 
é do que uma espécie da relação de trabalho e é da Justiça do Trabalho a 
competência, conforme previsto no art. 114 da CF/88 (TRT 17° R, Ac 
un.,julg. 05.10.2007, Relator: Juíza Wanda Lucia Costa Leite Decuzzi). 

 

A cobertura protege o estagiário durante todo o período de vigência do 

estágio, ou seja, 24 horas/dia em todo o território nacional, sendo que o valor da 

indenização deve constar do Certificado Individual de Seguro de Acidentes Pessoais 

e deve ser compatível com os valores de mercado. 

O contrato de estágio, com enfoque na Lei n.°11.788/08, garante ao 

estagiário proteção à saúde e à segurança no trabalho. Encartadas no artigo 14, da 

LEE, algumas obrigações são aplicáveis à relação estagiária, como por exemplo, a 

obrigatoriedade do estagiário realizar exames médicos para a sua admissão e 

demissão, bem como, a concessão dos adicionais de periculosidade e de 

insalubridade, como requisitos para se tutelar a saúde e a segurança do trabalho do 

estagiário, vislumbrando a sua dignidade e o seu bem-estar no ambiente de estágio.  

O estagiário, embora seja um trabalhador no seu sentido abrangente, 

não tem o direito de exigir do concedente a anotação da carteira de trabalho e 

previdência social (CTPS). 

O Ministério do Trabalho faculta o registro do estágio nas páginas de 

anotações gerais da CTPS do estudante, devendo constar dados como: 

identificação do curso, ano e instituição de ensino que pertence o aluno, nome do 

concedente e data do início e do término do estágio. 

Entendemos, contudo, que o registro deve se tornar um requisito 

obrigatório, uma vez que pode facilitar a fiscalização do estágio, com o intuito de 

fazer com que o mesmo não se desvirtue da sua finalidade educacional- 

pedagógica. 

Por fim, a LEE permite a vinculação do estagiário na qualidade de 

segurado facultativo, ao regime geral de previdência social (art. 12, § 2°, da LEE), 

com o objetivo de se proteger minimamente o educando, mormente quando o 

estágio apresentar altos riscos de acidente. 
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Assim, ante o exposto neste título, acredita-se que a Lei n.° 11.788/08, 

representa uma evolução na política pública de emprego para jovens no Brasil. 

Realçando as concepções educativas e de formação profissional do estágio, ela 

procura dotar o estagiário de uma ampla cobertura de direitos, que vislumbram 

assegurar o exercício da cidadania e da democracia no ambiente de trabalho. 

As mudanças percebidas visam transformar o estágio em uma 

atividade que consiga conectar o ambiente de trabalho, ao projeto pedagógico 

desenvolvido pela instituição de ensino, satisfazendo as metas quanto à 

aprendizagem social, profissional e cultural do educando. 

A imposição de condições dignas para o estágio do jovem universitário 

pode fomentar, no país, a construção de um mercado de trabalho mais justo e uma 

formação profissional que permita a vivência prática de conteúdos teóricos 

ministrados no ambiente próprio das universidades. 

Pelo desenvolvimento do que foi aqui apresentado, tem-se a certeza de 

que os debates a respeito da nova Lei do Estágio estão apenas emergindo, e muitas 

reflexões ainda serão exploradas, com a intenção de verificar se as modificações 

substanciais tendem a conferir um novo perfil à relação de estágio. A tarefa de 

analisar o que houve de alterações entre a lei revogada e a atual demanda uma 

mentalidade interpretativa e responsável capaz de ressaltar o caráter educativo-

pedagógico e laboral do estágio, bem como a finalidade social idealizada pelo novo 

estatuto. 

 

3.2  RELAÇÃO DE EMPREGO X ESTÁGIO 

 

Não obstante termos mencionado que o estágio não gera vínculo 

empregatício, compete-nos agora fazermos uma distinção um pouco mais 

minuciosa, a respeito do que vem a ser relação jurídica de emprego, procurando 

traçar os seus pontos fundamentais, face à relação estagiária. 

O Direito do Trabalho nasceu no Brasil para a proteção e garantia dos 

direitos dos trabalhadores. Procurando-se dar um pouco mais de dignidade e 

civilidade aos operários, é que surgiram os direitos trabalhistas. 

A proteção aos direitos dos trabalhadores ganhou força, com a 

promoção da consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) editada em 1943. 
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Mais tarde, com a entrada em vigor da CF/88, o Constituinte reservou 

vários artigos da mesma, para ressaltar a importância do trabalho para as pessoas, 

e a necessidade de se assegurar aos trabalhadores, inúmeros direitos 

indispensáveis para a vida deles. 

Cabe-nos dizer, que a CF/88 tem como um de seus fundamentos o 

trabalho (art. 1º, IV) em seu sentido lato, abrangendo como uma de suas espécies, a 

própria relação de emprego. 

Trata-se também no seu artigo 6º, “caput”, o trabalho como sendo um 

dos direitos sociais, essencial para que o homem assegure a sua subsistência, e 

possa viver dignamente. 

No artigo 7º, “caput”, e incisos, a CF prevê vários direitos que são 

garantidos aos empregados (espécie do gênero trabalhador), mas não se olvidando 

de tutelar o trabalho, como meio de propalação ou circulação de riquezas. 

Ela contempla ainda nos artigos 170 e 193, a respeito do trabalho 

como sendo um dos princípios em que se funda a ordem econômica, tendo como 

objetivos garantir à sociedade, o bem-estar e a justiça social. 

Dito isso, é hora de adentrarmos ao estudo a que nos propusemos 

fazer tendo a intenção de deixar claro ao leitor, que relação de emprego não se 

confunde com estágio. São assim, institutos diferentes. 

A evolução da relação de trabalho levou ao surgimento do que hoje se 

chama de relação de emprego. 

Foi em decorrência dos muitos períodos de transição pelos quais que 

passou o trabalho humano e, principalmente, após a Revolução Industrial que 

ocorreu na Inglaterra, que nasceu a relação de emprego subordinado. 

A partir de então, surgiu o Direito do trabalho, estruturado com base em 

normas e princípios tendentes a assegurar os direitos mínimos aos empregados. 

Percebe-se, contudo, que a relação de emprego deriva da relação de 

trabalho, com esta não se confundindo. 

 
A relação de trabalho é o gênero, que compreende o trabalho autônomo, 
eventual, avulso, etc.. Relação de emprego trata do trabalho subordinado do 
empregado em relação ao empregador (MARTINS, 2010, p. 86). 

 

A relação de emprego é uma relação contratual. O art. 442, “caput”, 

CLT, apesar de utilizar a denominação contrato individual do trabalho, na verdade, 
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em razão de uma impropriedade técnica por parte do legislador, regulamenta o 

contrato de emprego. A CLT é uma Lei que, basicamente, cuida dos direitos dos 

empregados. 

Segundo Martins (2010, p.86), “a CLT disciplina a relação de 

empregados, enquanto que a Justiça do Trabalho, de modo geral, julga questões de 

empregados”.  

Tendo a relação de emprego como fonte um contrato, para que ela 

possa ser compreendida, faz-se pertinente que passemos a analisar os requisitos 

caracterizadores de tal relação jurídica. 

Os artigos 2º e 3º, CLT, tratam dos pressupostos subjetivos, ou seja, 

dos sujeitos da relação de emprego. 

 
Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo 
os riscos da atividade econômica admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviços. § 1º Equiparam-se ao empregador, para os efeitos 
exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições 
de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 
lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados (Art. 2º, caput, 
Parágrafo 1º in verbis CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS, 1943). 

 

O empregador, seja pessoa física ou jurídica, é aquele que admite o 

empregado, que o assalaria, que dita as regras de funcionamento da atividade 

desempenhada pelo empregado, que assume os riscos da atividade, etc.. 

O empregador é o denominado hiperssuficiente, ou seja, é aquele que 

exerce os poderes de direção e chefia face ao empregado. 

A contrário senso, do outro lado da relação de emprego, na outra 

ponta, encontra-se o empregado cujo conceito legal, assim está previsto no artigo 3º, 

“caput”, “in verbis”, da CLT. 

 
Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de 
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 
salário (Artigo 3º, caput, in verbis, da CLT, 1943). 

 

Do conceito de empregado, extraem-se os requisitos que 

complementam a relação empregatícia, atestando-se pelo vínculo entre empregador 

e empregado. 

A pessoalidade é o primeiro desses requisitos, exigindo que o serviço 

seja prestado, pessoalmente, pelo empregado. O empregado não pode se fazer 
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substituir por outra pessoa, sem o consentimento do empregador. Nesse sentido, é 

que se fala que o contrato de emprego é intuitu personae. 

Um segundo requisito é o da subordinação. O empregado deve 

executar o serviço sob as ordens do empregador; ou seja, o empregado está sob 

dependência do empregador, para quem a atividade é dirigida. 

 
Subordinação é a obrigação que o empregado tem de cumprir as ordens 
determinadas pelo empregador em decorrência do contrato de trabalho. É o 
objeto do contrato de trabalho. Supondo-se que o contrato fosse uma 
moeda, o empregador vê um lado da moeda como subordinação, enquanto 
que o empregador enxerga o outro lado da moeda como poder de direção. 
A subordinação é o aspecto da relação, segundo o autor, de emprego visto 
pelo lado do empregado, enquanto o poder de direção é a mesma acepção 
vista pela óptica do empregador (MARTINS, 2010, p. 138). 

 

Ainda nesta mesma linha de entendimento, 

 
A subordinação consiste, assim, na situação jurídica derivada do contrato 
de trabalho, pela qual o empregado comprometer-se-ia a acolher o poder de 
direção empresarial no modo de realização de sua prestação de serviços 
(DELGADO, 2004, p. 302). 

 

Ante o exposto, talvez seja a subordinação o mais importante de todos 

os requisitos, para a definição da relação de emprego. 

O contrato de emprego é também oneroso. A onerosidade é outro 

elemento que ajuda a comprovar o vínculo empregatício. O empregado presta o 

serviço e, em contrapartida, tem o direito de receber um salário, uma retribuição. 

 
O empregado é uma pessoa que recebe salários pela prestação de serviços 
ao empregador. É da natureza do contrato de trabalho ser este oneroso. 
Não existe contrato de trabalho gratuito (MARTINS, 2010, p. 142) 

 

O empregado precisa do salário para sobreviver e para poder manter 

sua família. É, em tese, o fato de ser o contrato de emprego oneroso, que move o 

empregado à ânsia de querer trabalhar. 

Por fim, o ultimo requisito que mencionamos, para a configuração da 

relação de emprego, é o fato de ter que ser o trabalho executado pelo empregado, 

cumprido com habitualidade, com continuidade. O trabalho não pode ser eventual, 

pois, sendo assim, estaremos diante de uma relação de trabalho e não de uma 

relação de emprego. 
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Após essas considerações, permitimo-nos afirmar que a relação de 

emprego se perfaz, quando entre os sujeitos que a compõem, ou seja, de um lado o 

empregador e do outro o empregado, o serviço seja prestado com pessoalidade, de 

forma não eventual, com subordinação e mediante o pagamento de uma 

remuneração ao executor da atividade visto que o não preenchimento de todos os 

elementos acima tratados, contribui para a consolidação da relação de trabalho e 

não para relação jurídica de emprego. 

Dissemos tudo isso, para que possamos desde já, procurando focar no 

tema tratado nesta dissertação, deixar nítido o fato de que o estágio pode ser 

considerado uma modalidade, uma espécie de gênero relação de trabalho, mas não 

é uma relação de emprego. Não existe, em regra, vínculo de emprego entre o 

estagiário (trabalhador-estudante) e o concedente do estágio. 

Desta feita, para Martins (2010, p. 137), “todo empregado é 

trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado, como os autônomos”.  

Contudo, o estagiário pode ser um trabalhador, mas não é um 

empregado. 

O estágio, bem como a relação empregatícia, nasce, tem a sua origem, 

provêm de um contrato. 

Embora surja de um contrato ou termo de compromisso, na relação 

estagiária não há um vínculo de emprego entre os atores que compõe esse cenário. 

O artigo 3° da atual Lei de Estágio (11788/08) é claro em afirmar que 

“quando o estágio for celebrado ou avençado observando-se os requisitos previstos 

em lei, não se cria vínculo de emprego de qualquer natureza”. 

Desde que o estágio seja firmado por meio de um termo de 

compromisso assinado pelo estagiário, parte concedente e instituição de ensino, e 

ainda, estando o educando regularmente matriculado em instituição de ensino e 

havendo compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas 

no termo de compromisso, não há a menor possibilidade de vinculação empregatícia 

entre os figurantes ou personagens que veiculam na relação estagiária. 

Nesse ponto, a nova Lei de Estágio adota um entendimento muito 

parecido com o que era contemplado pela lei revogada (6494/77). A antiga Lei de 

Estágio também procurava fazer a diferenciação entre estágio e a relação de 

emprego. 
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O estágio sendo celebrado com base nos requisitos previstos na, hoje, 

Lei n° 11.788/08, e mais, as tarefas cumpridas pelo estagiário no lócus do estágio, 

estando em compatibilidade com o projeto-pedagógico do curso no qual o educando 

esteja matriculado, afasta a possibilidade de vínculo de emprego entre o estagiário e 

aquele que o concede. 

Nesse sentido,  
A diferença entre o estágio e o contrato de trabalho é que no primeiro o 
objetivo é a formação profissional do estagiário, tendo, portanto, finalidade 
pedagógica, embora haja possibilidade, subordinação, continuidade e uma 
forma de contraprestação (MARTINS 2010, p. 168). 

 

Ainda de acordo com entendimento bibliográfico, tem-se que,  

 
Obedecendo todos os requisitos formais e atendidas as exigências didático-
pedagógicas da legislação e da regulamentação do estágio pela instituição 
de ensino, a relação jurídica triangular terá natureza jurídica meramente 
escolar, não resultando dela vinculo empregatício (VIDOTTI, 2005, p. 152). 

 

Entende-se que a LEE se faz clara no tocante à necessidade de 

mostrar, que o estágio não tem por objetivos, criar um vínculo de emprego entre o 

educando e o concedente do estágio. 

O estágio tem sim, o condão de propiciar experiência prática na área 

de formação do estagiário. Pode ser visto como um ato educacional de 

complementação do ensino e do aprendizado do aluno. 

O estágio não pode ser tratado tão somente, como um meio para que o 

estagiário possa ganhar dinheiro ou assegurar a facilitação da sua inserção no 

mercado de trabalho. Isso são conseqüências que o estágio pode gerar ao 

estagiário. O necessário mesmo é que o estágio cumpra o seu real papel 

educacional, no sentido, portanto, de se preocupar com o ensino, a formação e a 

aprendizagem do aluno. 

Do contrário, o estágio acaba se desvirtuando dos fins propostos, o que 

acarretará a sua descaracterização para uma legítima relação de emprego, na qual 

o estagiário será considerado empregado, tendo todos os direitos concedidos, por 

lei, reconhecidos. 

O estágio dissimulado ou fraudulento, como já foi dito, consubstancia-

se em um obstáculo à finalidade preconizada pela lei, no tocante à sua real função 

educativa. 
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Não se pode permitir, que concedentes desprovidos de boa-fé, venham 

se valer do estágio com a real intenção de satisfazerem os seus desejos, as suas 

vontades próprias, locupletando-se injustamente, às expensas dos estagiários. 

Fazer do estágio um instrumento para acatar aos anseios particulares, tentando 

burlar a conotação educacional que a lei atribuiu àquele, é um fator preponderante 

para que o Estado-Juiz reconheça e valide a relação empregatícia, que se 

estabeleceu entre o aluno-empregado e o concedente-empregador. 

Assim, que fique evidenciado que o estágio e a relação de emprego 

subordinado são institutos fático-jurídicos que não se confundem, tendo, cada qual, 

a priori, finalidades próprias e distintas. Porém, para que isso se configure, 

necessário se faz que a relação estagiária seja estabelecida com enfoque nos 

pressupostos essenciais previstos em lei, para que ele possa, realmente, alcançar 

os seus propósitos. 
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4 O ESTÁGIO E O SEU PAPEL SOCIAL 
 

 

Em meados do ano de 2008, logo após a nova Lei do Estágio ter sido 

sancionada pelo então Presidente Lula, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), através do 

Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude (DPJ) lançou 

um Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do Estágio (LEE), com o objetivo de orientar 

estudantes e instituições de ensino, a respeito das inovações contempladas pela 

nova espécie normativa. 

Como já tivemos a oportunidade de dizer, a anterior Lei do Estágio 

(6.494/77) por se mostrar um tanto quanto obsoleta, não proporcionava muita 

segurança jurídica para os estagiários, pois dava margens a concedentes de má-fé, 

que se aproveitavam das brechas dela, para fazer do estágio um instrumento capaz 

de lhes satisfazer interesses próprios, destoando-se desta feita, da sua estrita 

finalidade pedagógica. 

Passados mais de 30 (trinta) anos de vigência da Lei n.° 6.494/77 e, 

em razão das transformações de ordem econômica, social e política, houve a 

necessidade de se instituir uma nova lei, que viesse a se amoldar aos preceitos 

educacionais previstos, na Constituição Federal de 1988. 

Os estagiários não podiam continuar sendo tratados como “escravos” 

pelos seus patrões, servindo-os tão somente com o condão de gerar enriquecimento 

àqueles. Muitos estágios eram distorcidos do seu fim pedagógico, educacional e 

transmutavam-se em legítimas relações de emprego “camufladas”, visto que os 

empregadores, tentando fugir dos temidos encargos trabalhistas, tributários e 

previdenciários, valiam-se de força de trabalho do estudante, tratando-o não como 

um estagiário nato, mas como um empregado. E um empregado sem os seus 

direitos reconhecidos. 

Portanto, a finalidade social-pedagógica do estágio com a lei revogada 

relegada a segundo plano, estava dando primazia à exploração do estagiário, que 

sucumbia-se às pretensões e aos anseios da parte concedente. 

Vislumbrando corrigir as falhas existentes e, contudo, permitir que o 

estágio passasse a assegurar, através de uma extensa cobertura de direitos, as 
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concepções educativas e de formação profissional do estagiário, é que surgiu a 

necessidade e o interesse em se elaborar uma nova lei. 

Iniciaram-se as discussões envolvendo diversos segmentos da 

sociedade, institutos de ensino, escolas, órgãos de estágio, a Associação Brasileira 

de Estágio (Abes), estudantes, a UNE (União Nacional dos Estudantes), além dos 

Ministérios da Educação e do Trabalho, a respeito da implementação da política de 

melhoria das condições de trabalho e aprendizagem dos estagiários. 

Por meio de estudos, pesquisas e diálogos entre governo e setores da 

sociedade, é que se formulou uma política pública, objetivando tornar a relação de 

estágio mais digna e democrática, o que acabou se materializando, posteriormente, 

com a aprovação da Lei n.° 11.788/08. 

 
Pode-se resumir política pública como o campo do conhecimento que 
busca, ao mesmo tempo, colocar o “governo” em ação e/ou analisar essa 
ação (variável independente) e quando necessário, propor mudanças no 
rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de 
políticas públicas constitui-se no estágio em que governos democráticos 
traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, 
que produzirão resultados ou mudanças no mundo real (HOCHMAN, 
ARRITCHE; MARQUES, 2008, p. 69). 

 

Ainda com base em entendimentos bibliográficos tem-se que,  

 
As redes integradas de políticas públicas são espaços pluralísticos e 
híbridos de gestão de políticas públicas. Compõem-se de diferentes órgãos 
da administração pública, direta e indireta, mas são também permeáveis à 
participação da sociedade civil, de outros níveis, intergovernamentais e do 
setor privado (CAVALCANTI, RUEDIGER; SOBREIRA, 2005, p. 43). 

 

Desse modo, as políticas públicas podem ser vistas como um conjunto 

de ações desencadeadas pelo Estado, em parceria com organizações não-

governamentais e a iniciativa privada, vislumbrando alcançar o bem coletivo. 

Os esforços do Estado reunidos com os de entes não estatais, depois 

de muito empenho resultou no projeto de Lei n.° 473/2003, apresentado na época 

pelo senador Osmar Dias o qual, depois de ter sido deliberado tanto no Senado, 

bem como, na Câmara dos Deputados, foi sancionado pelo Chefe do Poder 

Executivo Federal, nascendo assim, a atual Lei do Estágio sob o n.° 11.788/08. 

Sob o crivo da lei nova, percebe-se que o legislador procurou exaltar o 

caráter pedagógico do estágio, enquanto ato educacional supervisionado, 
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fiscalizado, ampliando inclusive, as suas metas principais que são a necessidade de 

preparar o estagiário para o mercado de trabalho e para a vida social, através da 

possibilidade da transmissão de noções básicas sobre o exercício da cidadania. 

O estágio, todavia, é uma oportunidade que se dá ao aluno de 

aprimorar os seus dotes profissionais, ou seja, tem como uma de suas objetividades 

se voltar para a qualificação profissional do estagiário, mas também, além disto, visa 

complementar o processo educacional, atribuindo ao educando capacidade cognitiva 

a respeito de regras de convivência social, fazendo com que ele esteja apto a viver 

com os seus semelhantes e a ajudar a encontrar soluções para os mais diversos 

problemas sentidos pela sociedade. 

O estágio atual, por tudo aquilo que fora discutido pelos atores sociais 

num passado recente, pelo menos no que tange à sua sistemática normativa, 

guarda uma maior consonância com os prismas que guarnecem e estruturam a 

Educação, de acordo com o que está expresso na CF. 

 
A educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (Art. 205 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
1988). 

 

Nota-se que o estágio universitário enquanto um desdobramento da 

educação escolar de nível superior, hoje regulamentado pela Lei n.° 11.788/08, tem 

fins próximos daquilo que prega a CF/88, uma vez que se importa com a formação 

social e laboral das pessoas. 

Constatou-se, durante a pesquisa que deu origem a esta dissertação, 

que o estágio universitário pode atingir metas, que se mostram relevantes tanto para 

o estagiário, quanto para o próprio meio social no qual ele está inserido e faz parte. 

Convém, depois do mencionado acima, elencar algumas das metas 

alcançadas pelo estágio e, que podem causar transformações sociais e individuais. 

O estágio cria um campo de experiências e conhecimentos em que há 

uma articulação entre teoria e prática, que pode estimular o desenvolvimento 

intelectual dos educandos, fomentando o aparecimento de habilidades, hábitos e 

atitudes, essenciais para o aperfeiçoamento de competências profissionais. 

O estágio pode também incentivar o interesse pelo ensino, pela 

pesquisa e pela extensão. 
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Uma meta desejada é a de que o estágio pode ser um elo de transição 

entre a vida estudantil e a vida profissional, antecipando conhecimentos e 

experiências que, provavelmente, só seriam adquiridos após o ingresso do 

profissional no mercado de trabalho. O estágio pode atenuar o impacto entre essas 

fases da vida do aluno. 

O estagiário em contato com o ambiente de estágio pode presenciar 

realidades da vida social, profissional e familiar das pessoas, sendo que através do 

seu conhecimento, há a possibilidade de se encontrar meios para melhorar, social e 

economicamente, a vida da coletividade. 

O estagiário se relacionando com pessoas durante o período de 

cumprimento do estágio, às vezes, depara-se com situações complexas, que vão 

exigir do educando muita flexibilidade e maleabilidade para serem resolvidas. Diante 

dessas situações, o estagiário tem a possibilidade de, analisando-as com mais 

vagar, tentar encontrar caminhos que possam levar à descoberta de soluções e 

respostas para elas. 

O estagiário pode empregar o seu conhecimento teórico, ou seja, 

aquele, em regra, construído dentro da universidade, em sala de aula, para resolver 

situações por ele enfrentadas fora do meio acadêmico; ou pode ainda, levar os 

casos vivenciados na prática para o interior da universidade, para que sejam 

discutidos entre os discentes e entre estes e os docentes, a fim de que sejam 

desenvolvidas teorias e saberes que, posteriormente, poderão ser absorvidos pela 

sociedade. 

O estágio, portanto, pode representar um vínculo de ligação entre a 

instituição universitária e a sociedade, fazendo com que os conhecimentos 

produzidos por aquela sejam utilizados por esta, e que as experiências práticas 

possam ser debatidas no universo acadêmico, permitindo-se que conhecimentos, 

instrumentos e técnicas sejam criados ou aperfeiçoados, sempre visando propiciar 

mais qualidade de vida e bem-estar coletivo. 

O estágio, desta feita, possibilita vivências profissionais e sociais 

enriquecedoras que podem ampliar o universo cultural do estagiário. 

Por último, diríamos que o estágio vinculado ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, pode facilitar uma aproximação entre a universidade e a realidade social, 

que constitui objeto de intervenção das diversas áreas profissionais. 
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O estagiário, na execução de suas atividades, no ambiente de estágio, 

pode ajudar na construção ou no aprimoramento de soluções, para os mais diversos 

e complexos problemas que atingem a sociedade. 

 
Caracteriza-se o estágio como o lócus no qual não somente se aprende 
como ser profissional, mas também se é possível produzir conhecimentos e 
contribuir na construção da própria profissão. É nele, enquanto espaço de 
trabalho e de aprendizagem do profissional e do aluno, que ambos 
estabelecem o vínculo com os sujeitos das ações – os usuários, e com o 
objeto – as relações sociais, ao identificarem as diferentes formas de 
expressão da questão social. Nesse espaço é possível criar estratégias 
facilitadoras do acesso dos cidadãos aos bens e serviços produzidos 
socialmente, de todos, mas negados à grande parcela da população por 
questões estruturais contribuindo, assim para a redução do “déficit de 
cidadania” (BARBOSA apud DEMO (1998), 2004, p. 9). 

 

O estágio, sob uma perspectiva social, pode ser importante para a 

comunidade, uma vez que ela passa a desfrutar de serviços prestados pelos 

estagiários, nas mais diversas áreas do saber procurando, assim, suprir as suas 

necessidades, proporcionando às pessoas mais qualidade de vida, bem-estar e um 

mínimo de conforto. 

Os estagiários além de terem a oportunidade e a possibilidade de 

desenvolverem o seu saber técnico-profissional, através do estágio podem viabilizar 

o acesso das pessoas aos mais diversos direitos sociais que lhe são garantidos, 

rogando-se pela busca da justiça social e pela valoração da dignidade da pessoa 

humana, enquanto paradigmas fundamentais de um Estado Democrático de Direito. 

Assim, um novo cenário a respeito do estágio vai se desabrochando. A 

LEE com o ideal político-sociológico de proporcionar um tratamento mais seguro e 

decente ao estagiário, em que os fins almejados são o desenvolvimento pessoal, a 

preparação para a inserção no mercado de trabalho e a capacitação social, através 

do aprendizado de noções básicas a respeito do exercício da cidadania, tende a 

atrair cada vez mais jovens interessados em vagas de estágio, assim poderão no 

cumprimento de suas atividades, colaborar para a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária, em que a intenção maior deverá ser a promoção do bem-

estar geral. 
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5 O ESTÁGIO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO 
SOCIAL: UM ESTUDO DAS CONCEPÇÕES QUE TÊM ESTAGIÁRIOS 
E COORDENADORES DE CURSOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DE FRANCA – UNI-FACEF A RESPEITO DAS ATIVIDADES DE 
ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO-PROFISSIONAL E SUAS IMPLICAÇÕES 
COMUNITÁRIAS 

 
 
O estágio universitário, enquanto um ato supervisionado está inserido 

no processo educacional de nível superior brasileiro, ou seja, ele pode ser 

obrigatório ou não, com a finalidade de complementar a qualificação profissional do 

acadêmico, bem como, de lhe atribuir responsabilidade social, no sentido de lhe 

preparar para a vida em sociedade e de dotá-lo de capacidades e habilidades, para 

funcionar como um agente em condições de participar dos movimentos de 

transformações do meio do qual faz parte. 

O Centro Universitário de Franca Uni-Facef é uma instituição que atua 

no ensino superior a mais de cinquenta anos. Está localizada na cidade de Franca, e 

fica a 400 km de distância à nordeste da capital do Estado de São Paulo. 

O Centro Universitário foi fundado em 20 de março de 1951, tendo sido 

inicialmente, constituído com o nome de Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas de Franca. Esta começou a funcionar em 21 de abril do mesmo ano. 

Em 1966, na administração do então prefeito municipal Dr. Flávio Rocha, ela foi 

transformada em autarquia municipal passando a ter autonomia administrativa, 

financeira e didático-pedagógica, para prestar o serviço de educação de nível 

superior. 

Só em 29/06/04, por meio da Portaria CEE/GP n° 104/04 é que a 

Faculdade recebeu autorização para se transformar em Centro Universitário, 

experimentando a partir de então, o crescimento abrupto na sua estrutura predial e, 

principalmente, no campo pedagógico. 

Atualmente, a Instituição conta com um corpo docente formado em sua 

maioria, por mestres e doutores, que se destacam em suas áreas profissionais. 
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O Centro Universitário conta ainda, com um quadro de alunos 

composto por mais de 2000 estudantes, oriundos das mais diversas regiões do país, 

que vêm em busca de uma boa formação e de um bom aprendizado. 

Vários destes alunos, durante os anos de graduação, têm a 

oportunidade de freqüentar estágios, obrigatórios ou não, em diferentes segmentos 

da sociedade. Há estagiários, hoje, atuando em empresas, em repartições públicas, 

em escritórios e clínicas de saúde, visando fundir a prática com a teoria, com a 

finalidade de aprimorar a sua formação profissional e social. 

O Uni-Facef oferece uma variedade de cursos de graduação nas áreas 

de humanas e exatas, além de pós-graduação, Lato e Stricto Sensu, com destaque 

para o Mestrado em Desenvolvimento Regional, contemplando duas linhas de 

pesquisas (Desenvolvimento Industrial e Cadeias Produtivas; Desenvolvimento 

Social e Políticas Públicas), que a partir de 2007 passou a ser recomendado pela 

CAPES. 

Desde a sua origem, a referida Instituição sempre primou pela 

qualidade do ensino e pela difusão do conhecimento, contribuindo para a formação 

cívica, cultural, ética e moral dos seus alunos. 

Para analisarmos o estágio em relação ao desenvolvimento social e 

econômico, procurou-se fazer por meio de uma metodologia qualitativa, baseada em 

análises bibliográficas e documentais, além de entrevistas com os coordenadores 

dos cursos de Letras, Psicologia, Economia, Administração, Ciências Contábeis, 

Comunicação Social e Turismo do Centro Universitário de Franca – Uni-Facef, assim 

como com os alunos-estagiários de cada uma das graduações acima mencionadas. 

Foram feitas entrevistas semi-estruturadas, que contaram com o apoio 

de um roteiro de perguntas abertas a respeito do tema estágios universitários-

profissionais e o desenvolvimento regional. Com base nas respostas obtidas, 

realizou-se a interpretação dos dados levantados, na qual vislumbrando amoldá-los 

ao referencial teórico pesquisado, foi possível desenvolver a dissertação e construir 

uma linha de conhecimento, sobre a temática abordada. 

 

5.1 O ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO-PROFISSIONAL NA VISÃO DOS 

ESTAGIÁRIOS 
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Com base nos dados colhidos em decorrência da realização da 

pesquisa de campo, foi possível analisar o que pensam os estagiários sobre o 

estágio universitário. 

Reforçando e complementando a teoria, os participantes da pesquisa 

entendem que o estágio é um ato educacional que propicia, através de uma relação 

dinâmica entre teoria e prática, o desenvolvimento de competências, aptidões, 

conhecimentos e habilidades, que podem transformar as suas vidas, tanto quanto, a 

da sociedade e a da comunidade da qual estejam inseridos. 

De acordo com um estagiário, que é aluno de um curso de graduação 

do Uni-Facef, “o estágio integra o sistema educacional de nível superior, por meio do 

qual o universitário-estagiário tem condições de treinar e aperfeiçoar com a prática 

profissional, o conhecimento acumulado dentro da sala de aula. Entendo que o 

estágio caminha, paralelamente, com o ensino teórico, sendo que um procura 

complementar o outro”.  

O estágio pode ser visto como uma atividade desempenhada pelo 

educando perante um concedente, em que ele terá a oportunidade de empregar no 

exercício prático da sua atividade acadêmica-profissional, o conhecimento teórico-

didático por ele aprendido, acoplando a esse, a experiência e a vivencia técnica que 

o estágio irá lhe dar. 
 

Os estágios serão entendidos como mediação entre teoria e prática e 
deverão desempenhar função formadora e também social, no sentido de ser 
um instrumento para abrir caminhos para novas relações 
faculdade/comunidade (OLIVEIRA, 2003, p. 18). 

 

O estágio serve desta feita, à interação teoria e prática, em que o 

estagiário tem a possibilidade de somar ao seu conhecimento teórico, a praxe 

adquirida no ambiente de trabalho e vice-versa, permitindo-se uma aproximação 

entre o saber desenvolvido dentro da instituição de ensino e as necessidades ou 

carências da sociedade. 

 

5.1.1 A Finalidade do Estágio para os Estagiários 
 

Para a gama de estagiários entrevistados, o estágio, enquanto uma 

atividade educacional e profissional, pode ser essencial para auxiliá-los na aquisição 
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ou no desenvolvimento de alguns atributos importantes para as suas vidas sociais e 

profissionais. 

O estágio, segundo eles, pode permitir o desenvolvimento da destreza, 

da habilidade profissional, do senso de responsabilidade para com o cumprimento 

de obrigações e tarefas das mais diversas naturezas, pode ainda, ajudar-lhes a 

serem mais organizados e pontuais com os seus compromissos, bem como, a 

conseguirem lidar com o fato de terem que trabalhar e conviver em grupo, com 

pessoas das mais diferentes estirpes. 

O estágio pode ser uma ferramenta que irá lhes proporcionar o 

desenvolvimento de técnicas profissionais, podendo permitir que o estagiário tenha 

uma melhor orientação e passe a ter vivência prática da sua área de formação. 

Para uma estagiária de um dos cursos de graduação do Uni-Facef, “o 

estágio pode acrescentar experiência profissional, maturidade, aquisição de cultura 

e de conhecimentos, bem como, o aperfeiçoamento de técnicas de trabalho na 

carreira e na vida do estagiário”. 

Foi mencionado pelos estagiários também, o fato de o estágio além de 

ter como uma de suas finalidades preparar e formar o educando para o ingresso no 

mercado de trabalho, a de poder fazer com que eles sejam verdadeiros atores 

sociais, uma vez que podem ajudar a construir e a transformar o meio social e 

comunitário em que vivem. 

Segundo um estagiário, “o estágio no contexto educacional tem como 

objetivo, contribuir num primeiro momento para a formação do estudante. É uma 

forma também, de inserir os jovens no mercado de trabalho, passando por um 

processo de vivência e familiarização profissional. O estágio traz também, benefícios 

em várias áreas como a social e a econômica. O estágio acrescenta, por exemplo, o 

desenvolvimento de habilidades e competências profissionais; acrescenta 

paradigmas, pois o estagiário passa a ter um vivência diferente do meio social que 

ele está mais acostumado que é a família e, dentro de uma empresa, ele passa por 

um processo educacional diferente, no qual ele terá que seguir normas, 

procedimentos e, com isso acaba, de certa forma, ampliando sua visão de mundo”. 

Houve unanimidade entre os educandos com relação às finalidades do 

estágio para as suas vidas. 

O estágio pode ajudar a transformar a vida dos estagiários, atribuindo-

lhes mais responsabilidade, noções elementares de organização e planejamento, 
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poder de tomar decisões, capacidade de trabalhar em grupo e saber dividir tarefas, 

humildade em saber ouvir as pessoas e explanar as suas ideias nos momentos 

oportunos, sendo que esses ensinamentos e aprendizados podem refletir na vida 

familiar, social, econômica e cultural dos estagiários, tornando-os mais coerentes e 

coesos, com relação aos seus atos e comportamentos, na lida com as mais diversas 

e complexas situações da vida. 

 

5.1.2 Atividades dos Estagiários em Termos Comunitários  

 

Os estagiários entendem que o estágio não pode ser algo que só traga 

benefícios para as suas vidas, mas sim, uma espécie de “ponte” que liga a 

universidade à sociedade, onde os conhecimentos e saberes desenvolvidos pelos 

alunos dentro de sala de aula, através do estágio, podem chegar à sociedade ou a 

uma comunidade, ajudando a resolver muitos problemas e a suprir necessidades 

básicas das pessoas. 

 
Para tanto, deverão estar estreitamente associados a projetos de extensão 
(esta entendida como promotora de pontos de encontro entre os saberes da 
academia e da comunidade); como também deverão constituir-se em 
manancial para a elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa 
(OLIVEIRA, 2003, p. 18). 

 

O estágio para os alunos deve ajudar a transformar as vidas das 

pessoas, fazendo com que, através da prática profissional, ele possa corrigir os 

déficits e as carências sociais, permitindo à sociedade ou à comunidade desfrutar de 

mais bem-estar e qualidade de vida. 

Para uma estagiária do Centro Universitário de Franca, “temos que 

estagiar na clínica da faculdade, e lá estou tendo a noção exata de como lidar com 

os pacientes, de como proceder desde a constatação de um diagnóstico, até o 

tratamento a ser seguido para um determinado caso. São aprendizados que a gente 

só consegue notar a sua importância, quando se depara com a prática da profissão. 

Eu não sei ao certo, como são os estágios nos outros cursos, mas no caso do meu 

estágio, o ganho que a sociedade tem é notório. A nossa função é, através do 

tratamento dado ao paciente, permitir que ele ou ela passe a ter mais qualidade de 

vida. Que venha desfrutar de uma boa saúde mental. Às vezes, o paciente chega 

até a gente deprimido, sem vontade de querer continuar vivendo, com uma 
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aparência de pessoa portadora de uma doença grave, e conversando com ela, 

vamos percebendo que aquela pessoa só precisa de um pouco de atenção, de 

desabafar com alguém. Depois de algum tempo de conversa, a pessoa sai 

renovada, com a autoestima lá em cima, não sendo necessário encaminhá-lo para 

outro tipo de tratamento. Com isso, contribuindo para que as pessoas tenham uma 

boa saúde mental e, consequentemente, tendo disposição para fazerem tudo aquilo 

que elas tiverem vontade, eu e as minhas colegas de estágio temos condições de 

proporcionar a elas uma vida mais saudável, com mais bem-estar e qualidade”. 

Na visão de um outro estagiário, “o estágio pode ajudar a melhorar as 

vidas das pessoas. No meu caso, trabalhando no departamento de finanças de uma 

empresa, entendo que ela, conseguindo manter as suas contas equilibradas, ela 

poderá produzir em larga escala e para que isso, em tese, seja viável, o empresário 

terá que contratar mais funcionários, dando mais oportunidades de emprego para as 

pessoas, e fazendo assim, que elas possam ter uma vida melhor em todos os 

sentidos. A minha função dentro da firma é importante neste sentido, pois posso 

ajudar a fazer com que o seu balanço financeiro fique de preferência no “azul’, ou 

seja, que ele seja positivo e, todavia, a empresa consiga caminhar bem, ajudando a 

trazer prosperidade e progresso para a cidade de Franca e para as pessoas que 

aqui moram”. 

Percebeu-se, com base nos dados interpretados, que o estágio 

segundo os estagiários, pode em termos comunitários, permitir uma aproximação 

entre a universidade e a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento e para o 

aperfeiçoamento de conhecimentos, de técnicas e de métodos que, empregados em 

prol da coletividade, podem melhorar o nível de vida das pessoas, ou seja, a 

qualidade de vida delas, social e economicamente, elevando-se, desse modo, os 

índices de desenvolvimento humano de uma comunidade, de uma região e, até 

mesmo, de uma nação. 

O estagiário, cumprindo a sua atividade de estágio dentro de uma 

empresa, como nos foi relatado, pode ajudar no desenvolvimento de projetos 

tecnológicos e de produtos que, uma vez disponibilizados no mercado, poderão 

ajudar a melhorar o nível de vida das pessoas e a transformar o cenário social, 

procurando atender às necessidades primordiais do ser humano. 



65 
 

O estágio pode ser um meio através do qual, as pessoas conseguem 

adquirir bens e serviços considerados essenciais para saciar as suas pretensões 

vitais, permitindo-lhes, contudo, viverem de uma forma mais digna. 

Constatou-se segundo os estagiários, que o estágio pode ser um 

excelente mecanismo de identificação das necessidades sociais, permitindo-se que 

por meio de um trabalho integrado pela universidade, pelo concedente, pelo Estado 

e pelo estagiário, a comunidade pode absorver e se beneficiar dos serviços 

executados pelos envolvidos na relação de estágio, atendendo assim, a algumas 

pretensões básicas para que as pessoas possam ter uma vida mais digna e 

humana. 

 

5.1.3 O Estágio e o Desenvolvimento Socioeconômico na Visão dos Estagiários 

 

Notou-se que para os estagiários, o estágio univeritário-profissional 

cumprido nos diversos cursos de graduação, pode ser um liame entre o 

conhecimento científico produzido pela universidade, por meio de uma metodologia 

de ensino, e a viabilidade desse conhecimento ser absorvido pela sociedade ou pela 

comunidade, com a finalidade de que ela satisfaça aos seus anseios primordiais, 

podendo fazer do estágio um estímulo ao desenvolvimento social e econômico. 

A sociedade, pode-se beneficiar dos serviços prestados pelos 

estagiários nos mais diversos segmentos sociais como, por exemplo, na educação, 

na saúde, na área jurídica e econômica dentre outras, como meio de resolver e 

assegurar as necessidades coletivas, podendo viabilizar o desenvolvimento sob o 

prisma cultural, social e econômico. 

O estágio cumprido na área da educação, por exemplo, como 

verificamos no caso dos estagiários de um dos cursos do Uni-facef, pode auxiliar 

pessoas, no caso crianças, de uma creche localizada na cidade de Franca, a 

adquirirem o gosto pela leitura, uma vez que os educandos têm o propósito de irem 

até a creche, para contarem estórias para as crianças. É uma atividade, relatada 

pelos estagiários, como prazerosa e importante, pois, eles têm a oportunidade de 

incutir naquelas crianças, a necessidade de, desde cedo, despertarem o gosto pela 

leitura e pelos estudos, visto que com mais conhecimento e cultura, elas poderão 

correr atrás de um futuro mais promissor. 
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No aspecto social, o estágio para os estagiários, pode ser essencial 

para preencher as lacunas caracterizadas pela omissão do Estado, em não fornecer 

ou em prestar com péssimo grau de eficiência e satisfatoriedade, serviços de alta 

relevância nas mais diversas áreas do saber, fundamentais para que as pessoas 

possam gozar de uma vida minimamente digna. 

Os serviços executados pelos estagiários, quando consumidos pela 

comunidade, podem assumir o papel de auxiliar as pessoas a terem uma vida 

melhor, desfrutada com mais qualidade e bem-estar, podendo ser um diferencial 

para que sejam elevados os índices de desenvolvimento humano e social, gerando 

transformações nítidas nos modos e nas condições de viver do homem. 

Por último, um outro dado que nos chamou a atenção, foi o referente 

ao fato de que para os estagiários, o estágio remunerado, principalmente, pode ser 

um estímulo a mais para eles cumprirem com os seus deveres profissionais, bem 

como, pode lhe ajudar no tocante à sua vida financeira. 

Relataram-nos que com a remuneração percebida no estágio, muitos 

estagiários conseguem custear pelo menos parte dos seus estudos, conseguem 

ainda, tratando-se de estagiários que são de outras regiões do país e estudam e 

residem em Franca, pagar o aluguel de um imóvel locado, comprar bens essenciais 

para as suas necessidades básicas, etc.. 

Muitos estagiários se viram sozinhos, ou seja, têm uma vida econômica 

relativamente independente e, portanto, não precisam ficar pedindo dinheiro para os 

pais, por exemplo, com certa frequência. 

Tem-se, de acordo com a explanação de um estagiário que, “o meu 

estágio sendo remunerado me propicia um aumento da minha renda mensal. Com 

este dinheiro eu consigo comprar as minhas coisas, ajudo nas despesas de casa, 

pago parte dos meus estudos. O estágio me dá oportunidade de ter uma ajuda de 

custo, que se eu não tivesse, talvez não conseguiria cursar o meu curso de 

graduação”. 

O estágio, todavia, de acordo com a visão dos estagiários, pode ser um 

fator de impacto ao setor econômico. À medida em que pode gerar circulação de 

riquezas e aumento da capacidade de consumo da sociedade, o estágio pode 

impulsionar o crescimento e o desenvolvimento econômico de uma região. 
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5.2 O ESTÁGIO UNIVERSITÁRIO-PROFISSIONAL NA VISÃO DOS 

COORDENADORES 

 

Apurou-se, através dos relatos concedidos pelos coordenadores dos 

cursos de graduação do Uni-Facef, que o estágio é um ato educacional ligado ao 

procedimento pedagógico do curso frequentado pelo estagiário, no qual, via de 

regra, caracteriza-se como sendo uma relação entre teoria e prática, que possibilita 

ao estagiário, ter um conhecimento um pouco mais abrangente, a respeito das 

nuances da sua profissão. 

Seria a oportunidade, de desenvolvimento profissional e social do 

educando, ainda durante o período de faculdade, em que o estagiário pode 

aprimorar no exercício prático de suas atividades, o conhecimento teórico aprendido 

na universidade. 

 

5.2.1 A Finalidade do Estágio para os Coordenadores 

 

Para os coordenadores dos cursos de graduação do Uni-Facef, o 

estágio não tem como metas tão somente transmitir conhecimento e experiência ao 

aluno, capacitando-o e qualificando-o para o ingresso no mercado de trabalho. 

Procura também, despertar no educando a necessidade de trabalhar o seu lado 

social e humano, assim, através da atividade de estágio, ele possa ter condições de 

ser um agente capaz de ajudar a construir e transformar o meio social do qual ele 

faz parte, contribuindo ainda, para melhorar as vidas daqueles que compõem este 

mesmo cenário humano. 

Para uma coordenadora do Uni-Facef, “o estágio prepara o futuro 

profissional para a realidade em que irá atuar, desperta o aluno para a importância 

não só de conhecer a realidade profissional, mas o ajuda a desenvolver sua 

criatividade na abordagem dos problemas que irá enfrentar, além de contribuir para 

o aprimoramento das técnicas de trabalho em sua área de atuação. É importante 

pensar que a finalidade estará muito ligada ao projeto pedagógico de cada 

instituição de ensino. Se conseguir cumprir as finalidades acima esboçadas poderá 

preparar o educando, para o mercado proativo e não reativo”.  

O estágio tem como objetivo, num primeiro momento, contribuir para a 

formação do estagiário, dando-lhe condições e preparo técnico para conseguir o 
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ingresso no mercado de trabalho. Seria uma forma de inserir os jovens no mercado 

de trabalho, passando por um processo de vivência empresarial. Mas, o estágio tem 

também a finalidade de levar benefícios para várias áreas, como por exemplo, a 

social e a econômica. 

Na visão dos coordenadores, o estágio pode acrescentar e auxiliar no 

aprimoramento de certos atributos e competências, tais como: fomentar o 

conhecimento e a cultura, desenvolver a capacidade de liderança e de resolver 

problemas, trabalhar a maleabilidade e a flexibilidade negocial, sendo que esses 

aprendizados poderão ser utilizados pelos estagiários nas suas vidas profissional, 

social e econômica. 

O estágio pode ainda, como tivemos a oportunidade de perceber junto 

aos coordenadores, ser importante para auxiliar no desenvolvimento do 

empreendedorismo e da capacidade intelectual dos estagiários, permitindo-lhes 

através da vivência e da experiência prática, identificar os problemas que norteiam a 

sociedade e a comunidade na qual estão inseridos, tendo a possibilidade e a 

perspectiva de encontrarem respostas e soluções para tal, vislumbrando dessa feita, 

delinear o cenário social pautado na necessidade de se defender o bem-estar 

coletivo. 

 

5.2.2 O Estágio e o seu Papel Comunitário na Visão dos Coordenadores 

 

Para eles as atividades praticadas no estágio são voltadas para o 

atendimento das necessidades da sociedade.  

Os estágios cumpridos em diferentes áreas sociais procuram melhorar 

as condições e a qualidade de vida das pessoas, fazendo com que o resultado de 

algo produzido nesta atividade, uma vez absorvida pela sociedade ou pela 

comunidade, ajude a melhorar os seus fatores sociais, culturais e econômicos. 

A sociedade, englobando não só as pessoas, mas também as 

organizações e as empresas deve ser a grande beneficiada de tudo que for 

produzido e desenvolvido pela atividade de estágio. 

O estágio deve servir como um elo entre a universidade e a sociedade, 

fazendo com que o conhecimento trabalhado dentro da instituição universitária seja 

empregado e revertido em favor da coletividade, com o condão de suprir as 

carências existentes em áreas importantes para a vida humana. 
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O estágio pode desenvolver conhecimentos e técnicas que poderão ser 

utilizados pela sociedade. 

Um exemplo prático nos foi relatado, por uma coordenadora 

entrevistada, de uma atividade cumprida no estágio e revertida em benefício da 

comunidade. Para ela, “o estágio no seu curso se dá por meio do desenvolvimento 

de um projeto em que os estagiários vão até uma creche, contar estórias para 

crianças de 1ª e 2ª séries. O trabalho é muito prazeroso, tanto para os alunos quanto 

para os professores, pois, através dessa atividade temos a consciência de que 

colaboramos para a formação cultural daquelas crianças. Elas escutam as estórias, 

os contos, mostrando-se interessadas, sendo que algumas até questionam os 

estagiários. Isso nos deixa contentes, pois, através de um ato simples, mas de 

extrema importância, estamos dando a nossa contribuição para a formação 

intelectual e humana das crianças, podendo ajudá-las a se tornarem adultos mais 

íntegros, éticos e decentes, e a sonharem com uma vida mais próspera; pois, 

acredito que a educação seja o principal caminho para a formação cívica e moral de 

uma pessoa”. 

O estágio pode auxiliar não só na construção da identidade de uma 

pessoa e na sua formação profissional, como pode permitir que o estagiário em 

contato com a realidade que o cerca consiga identificar as diversas formas de 

expressão da questão social e, todavia, possa a partir de então, produzir 

conhecimentos e contribuir para a construção da vida em sociedade. 

 

5.2.3 O Estágio e o Desenvolvimento para os Coordenadores  

 

Para eles, o estágio pode ser um diferencial para se alcançar um grau 

satisfatório de desenvolvimento socioeconômico. 

O estágio podendo ser uma atividade de extensão universitária, 

disponibiliza à sociedade serviços prestados em diversos campos sociais, que 

absorvidos por ela, pode favorecer o desenvolvimento nas suas acepções social e 

econômica. 

O estágio, pode refletir práticas que ajudam a melhorar a qualidade de 

vida das pessoas, fazendo com que tenham a oportunidade de, desfrutando dos 

serviços prestados pelos estagiários, satisfazer muitas das suas pretensões vitais, 

podendo desfrutar de uma vida mais digna. 
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As visões dos coordenadores quanto à possibilidade do estágio 

funcionar como uma fonte geradora de desenvolvimento socioeconômico, em muito, 

aproximou-se do entendimento dos estagiários, no que tange ao mesmo assunto. 

Percebeu-se que para os coordenadores, o estágio enquanto um ato 

educacional, pode ser importante tanto para causar transformações positivas nas 

vidas dos estagiários, quanto em termos comunitários. 

O estágio pode auxiliar no desenvolvimento humano uma vez que pode 

reforçar as noções cívicas e morais essenciais, para que o homem tenha condições 

e preparo suficientes, para conviver com os seus semelhantes. 

Pode ajudar ainda a detectar os problemas sociais, procurando 

encontrar e produzir instrumentos e conhecimentos capazes de resolvê-los, 

objetivando a solidificação de uma sociedade mais desenvolvida. 

O estagiário pode participar do processo de desenvolvimento de novas 

tecnologias, que, utilizadas pela sociedade, podem facilitar as vidas das pessoas em 

vários aspectos, nos campos profissional, educacional e no social, fazendo com que 

elas tenham mais qualidade de vida, podendo viver com mais dignidade e bem-

estar. 

O estágio pode influenciar na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, ajudando no desenvolvimento e no aperfeiçoamento de saberes e técnicas 

que procurarão satisfazer os mais diversos anseios sociais, alimentando a 

esperança de uma vida mais próspera e menos desigual para todos. 

Sob o prisma econômico, para eles, o estágio assume o papel de 

preparar o estagiário para o mercado de trabalho, propiciando uma formação técnica 

aprimorada e interdisciplinar, que poderá lhe permitir almejar e disputar, de igual 

para igual com qualquer outro concorrente, os melhores e mais desejados 

empregos. 

O estágio universitário-profissional pode ser um caminho para a 

inserção no mercado de trabalho. 

Muitos estagiários começam cedo na empresa onde são treinados e 

adquirem “know how”. 

Isso pode lhes permitir que, após o término do ensino superior, eles 

venham a ser contratados, para passarem a fazer parte do quadro de funcionários 

daquela empresa. O estágio, nesses casos, terá-lhes aberto a porta para o mercado 

de trabalho. 
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O estagiário moldado de acordo com o perfil profissional de uma 

empresa, já conhecendo a sistemática de produção dela, poderá ser um empregado 

eficiente e assíduo para o empregador. 

O estágio pode, portanto, corroborar para a colocação das pessoas no 

mercado de trabalho, ou ao menos facilitar o ingresso encurtando os caminhos e, 

fazendo com que elas tenham condições de ter uma vida profissional e econômica 

mais farta e próspera. 

O estagiário pode, através do estágio, almejar uma vida melhor, onde 

poderá conseguir um bom emprego depois de se formar, procurando, desta feita, ter 

uma vida econômica estável e equilibrada, em que poderá ter condições de desfrutar 

de um pouco mais de luxúria, bem como, prover à sua família de um mínimo de 

conforto e bem-estar. 

O estágio, contudo, pode ser um fator de geração de progresso, de 

crescimento e de desenvolvimento socioeconômico. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Assim, a pesquisa nos permite fazer algumas considerações finais, a 

respeito das questões estudadas. 

O estágio universitário-profissional é um ato educacional 

supervisionado, inserido no sistema da educação de nível superior que, por 

determinação expressa de leis pátrias, deve completar a preparação do educando 

para o exercício de uma profissão, bem como, dotá-lo de capacidade para o 

exercício da cidadania. 

O estudo desenvolvido com a participação de estagiários e 

coordenadores de cursos de graduação do Centro Universitário de Franca – Uni-

Facef, possibilitou-nos crer que o estágio tem sido um diferencial nas vidas dos 

acadêmicos. Conquistas e benefícios relevantes foram adquiridos por eles. Após o 

início do estágio, de acordo com o que nos foi relatado, tornaram-se pessoas mais 

compreensivas e afáveis, visto que para eles, a experiência e a vivência prática do 

estágio ajudaram e têm-lhes ajudado a terem mais maleabilidade, flexibilidade e 

paciência, para inclusive procurarem resolver situações e adversidades do dia-a-dia, 

com mais sabedoria. O estágio tem-lhes propiciado ainda serem mais responsáveis 

com os seus afazeres e com suas obrigações; a terem mais organização e saberem 

planejar melhor as suas atividades; a cumprirem com pontualidade e com mais 

critérios, os seus compromissos; a desenvolverem um comportamento voltado para 

o trabalho em grupo, em equipe, sabendo ouvir mais as pessoas e, explanar as suas 

ideias e convicções nos momentos oportunos. 

Percebeu-se, que o estágio além de ser voltado para a formação 

profissional do estagiário, ele cumpre outro papel de merecido destaque, que é o de 

influenciar na educação cívica, ética e moral deles, preparando-os para se tornarem 

pessoas de bem, mais honestas e íntegras nas suas relações sociais e negociais, 

bem como, bons chefes de família, enfim, fazendo com que eles tenham condições 

de participarem, ativamente, da construção de uma sociedade mais justa, decente e 

equilibrada, para as presentes e futuras gerações. 
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Observou-se também, que o estágio universitário-profissional é muito 

bem visto como um meio de absorção, aprimoramento e desenvolvimento de 

conhecimentos. 

Sendo uma relação dinâmica entre a teoria e a prática, em que uma 

procura complementar a outra, tanto para os estagiários quanto para os 

coordenadores, o estágio ajuda o aluno a enxergar, por meio de um caso concreto, o 

conhecimento didático aprendido em sala de aula e ter a possibilidade de empregá-

lo na atividade que lhe foi atribuída, podendo contribuir para a solução de situações 

fáticas da vida em sociedade. 

Para eles, o estágio auxilia ainda à criatividade do estagiário, à medida 

que ele pode desenvolver projetos e conhecimentos novos, que melhor estudados e 

pesquisados, podem se converter em técnicas, produtos ou serviços que, revertidos 

em proveito da sociedade e da comunidade, podem tornar a vida mais prática e 

funcional. 

Constatou-se que o estágio é importante para os universitários, pois 

não bastasse a formação cívica, ele tem um viés econômico, visto que tem como 

uma de suas metas, prepará-los para o ingresso no mercado de trabalho. 

O estagiário cumpre as atividades do estágio, com o objetivo de 

complementar e melhorar a sua formação profissional, procurando desta feita, com 

aquilo que vivenciou e aprendeu durante o estágio, diferenciar-se dos demais 

concorrentes, podendo ter mais facilidades na busca por um emprego. 

Verificou-se que para os estagiários, o estágio pode ser a porta de 

entrada para o mercado de trabalho e a garantia de um futuro mais promissor. 

Revelou-se também, que o estágio quando remunerado ajuda o 

estagiário a ter menos dependência financeira. Eles passam a depender menos do 

auxílio econômico dos pais, tendo recursos para comprar algo que lhes sejam 

necessário, bem como por exemplo, conseguem pelo menos pagar parte das 

mensalidades dos seus cursos, utilizando o dinheiro ainda para bancar despesas 

com habitação, alimentação, compra de livros, etc.. Enfim, com o que ganham, eles 

conseguem consumir muitos produtos e serviços, entendendo estarem ajudando a 

movimentar o mercado de consumo, contribuindo para o aquecimento da economia 

local. A percepção de uma remuneração pelos estagiários gera uma maior 

circulação de capital, pois, para os entrevistados, são mais pessoas que podem 

consumir, estimulando o crescimento e o desenvolvimento econômico da cidade. 
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Além dos benefícios que o estágio traz para os estagiários, foi apurado 

com a realização da pesquisa, que ele pode ser fundamental para o 

desenvolvimento social e comunitário. 

Os estágios cumpridos nas mais diversas áreas do conhecimento 

tendem a produzir bens ou serviços que, absorvidos pela sociedade ou pelas 

empresas, podem ajudar a suprir as carências e as necessidades básicas das 

pessoas, gerando mais bem-estar e qualidade de vida para a coletividade. 

Nesse sentido, o estágio pode permitir, através de uma atividade de 

extensão, que haja uma aproximação entre o universo acadêmico e os setores que 

compõem a realidade social, fazendo com que a mutualidade recíproca de 

conhecimentos e práticas propiciem melhorias no modo de se viver e de se 

relacionar com as pessoas, elevando-se os índices de desenvolvimento humano. 

Com base nas informações e nos conhecimentos levantados os 

estágios podem ser um eficiente instrumento de transformação social, cultural e 

econômica, capaz de corroborar com o processo de moldagem e delineamento das 

realidades socioeconômicas, ajudando na construção de uma sociedade mais justa 

e equilibrada, onde o bem-estar comum e a dignidade possam imperar enquanto 

valores supremos dando-se a todos, a esperança de sonharem com dias melhores. 

A nova regulamentação legal dos estágios universitários-profissionais, 

nas quais foram incluídos alguns direitos estendidos aos estagiários que não tinham 

previsão expressa na lei revogada, tais como, o direito ao recesso de 30 dias, 

remuneração no estágio não-obrigatório e um mínimo de reserva de vagas para os 

educandos nas empresas dentre outros, foram muito bem quistos por eles, por ter 

trazido mais segurança jurídica, na relação de estágio, fazendo com que eles sejam 

mais respeitados no exercício de suas atribuições. 

Acredita-se que com a Lei de Estágios vigente e pela sistemática nela 

inserida, cada vez mais os alunos vão almejar e tentar conquistar vagas de estágios 

disponibilizados pelos concedentes, preocupados e focados com a sua educação e 

com o propósito de serem verdadeiros agentes sociais, atuantes e participativos, na 

busca por uma sociedade que desfrute de melhores condições de vida. 

Por fim, espera-se que este trabalho tenha contribuído com o meio 

científico, ajudando a sedimentar e construir pensamentos e reflexões, que possam 

alargar as fronteiras de compreensão do tema estágios universitários-profissionais e 

o desenvolvimento socioeconômico, impulsionando os debates e o surgimento de 
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outras pesquisas, que venham somar no sentido de apontar novas diretrizes e 

rumos, para que sejam melhorados os fatores de desenvolvimento local, regional e 

nacional. 
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APÊNDICE 
 

QUESTIONÁRIO 
1) O que se entende por estágios universitários-profissionais? 

2) Qual a finalidade do estágio inserido no contexto do sistema educacional brasileiro? 

3) O que o estágio pode acrescentar nas vidas dos estagiários? Quais os impactos que 

o estágio cumprido por estagiários do Uni-Facef causa para a sociedade francana? 

4) O estágio corrobora para o fomento do desenvolvimento social e econômico? E para 

o desenvolvimento cultural? 

5) Há mais alguma ponderação que gostaria de fazer a respeito do estágio? 

 



  

ANEXO-A 

 

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;  

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;  

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 aluno estagiário ou seu representante 
legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades 
escolares e não ultrapassar:  

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
de educação de jovens e adultos;  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do 
ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

§ 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 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; 187o da Independência e 120o da 
República. 

 

 



 

ANEXO-B 
 
 

LEI Nº 6.494/77 
(DE 07 DE DEZEMBRO DE 1977) 

(Com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.859/94 e MP nº 2.164-41) 
Dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e 

de ensino profissionalizante do 2º Grau e Supletivo e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art 1º As pessoas jurídicas de Direito Privado, os órgãos de Administração Pública 
e as Instituições de Ensino podem aceitar, como estagiários, os alunos 
regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino público e particular. 
(Redação dada pela Lei nº 8.859/94) 
§ 1º. Os alunos a que se refere o caput deste artigo devem, comprovadamente, 
estar freqüentando cursos de educação superior, de ensino médio, de educação 
profissional de nível médio ou superior ou escolas de educação especial. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 24/08/2001) 
§ 2º. O estágio somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições 
de proporcionar experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo o 
aluno estar em condições de realizar o estágio, segundo o disposto na 
regulamentação da presente lei. (Redação dada pela Lei nº 8.859/94) 
§ 3º. Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da 
aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em 
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares. NR. 
(Redação dada pela Lei nº 8.859/94) 
Art 2º O estágio, independentemente do aspecto profissionalizante, direto e 
específico, poderá assumir a forma de atividades de extensão, mediante a 
participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social. 
Art 3º A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado 
entre o estudante e a parte concedente, com interveniência obrigatória da 
instituição de ensino. 
§ 1º. Os estágios curriculares serão desenvolvidos de acordo com o disposto no § 
3° do art. 1º desta lei. (redação dada pela Lei nº 8.859/94) 
§ 2º. - Os estágios realizados sob a forma de ação comunitária estão isentos de 
celebração de termo de compromisso. 
Art 4º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário 
poderá receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser 
acordada, ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o 
estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais. 
Art 5º A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá 
compatibilizar-se com seu horário escolar e com o horário da parte em que venha 
a ocorrer o estágio. 
Parágrafo único - Nos períodos de férias escolares, a jornada de estágio será 
estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a parte concedente do estágio, 
sempre com a interveniência da instituição de ensino. 



 

Art 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) 
dias. 
Art 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, em 07 de dezembro de 1977; 156º da Independência e 89º da República. 
ERNESTO GEISEL 

Ney Braga 


