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Na prática a teoria é outra? Essa incômoda pergunta é feita com freqüência por milhares de 
universitários que estão estagiando. A convivência imediata com os futuros colegas profissionais e 
com o campo de trabalho influencia profundamente a quem está em fase de formação. Nem 
sempre há a devida preparação para a acolhida do estagiário, e somente a supervisão do 
professor da universidade pode não ser suficiente na orientação ao estagiário.  
 
É preciso que o conjunto dos professores da universidade - que também são profissionais - e as 
instituições que recebem os estagiários os compreendam e assumam. Eles serão, em breve, os 
mais jovens profissionais a atuar na sociedade, e todos poderemos futuramente estar sujeitos à 
qualidade de seu trabalho. 
 
 Recente pesquisa acerca da "Visão dos universitários sobre estágio e carreira" (Gazeta Mercantil, 
23/11/2004, página A-14), feita pelo Laboratório de Negócios SSJ e pela Cia. de Talentos, após 
ouvir 1.680 universitários, chegou a importantes resultados.  
 
Os estagiários destacaram que o mais importante no programa de estágio de uma empresa são: 
aprendizado (61%), agregar conhecimento (49%), integração com a equipe de trabalho (41%), 
acompanhamento das atividades (39%), efetivação no trabalho (26%) e receber cursos e 
treinamento (17%).  
 
Há também pontos negativos mencionados pelos estagiários. Sentem-se usados como mão-de-
obra barata (69%), as atividades não coincidem com o que aprenderam na universidade (41%), a 
remuneração é pequena (32%) e as instituições não oferecem qualificação e cursos afins à 
atividade profissional (23%). A pesquisa ainda apontou que, para 38% do entrevistados, a equipe 
de trabalho é a que mais ajuda o estagiário, mas 27,5% afirmam que a pessoa que exerce a 
chefia imediata deveria ser a primeira a ajudar os estagiários. Há quase 30 anos a prática 
educativa do estágio é devidamente regulamentada em lei no Brasil. 
 
 As três grandes referência normativas são: Lei n6.494, de 7/12/1977; Lei n 87.497, de 
18/8/1982; e Lei n 9.394, de 20/12/1996. Na Universidade Católica de Goiás (UCG), aprovamos 
recentemente, em conselho universitário, a Política e o Regulamento de Estágio, numa atualização 
amplamente discutida das orientações e normas sobre o tema, acerca do qual a universidade já 
tem longa história, que começou em 1973.  
 
Na instituição não usamos mais as denominações estágio extracurricular ou alternativo; todo 
estágio é curricular, podendo ser obrigatório ou não-obrigatório. Na UCG o estágio constitui 
atividade acadêmica e visa à formação acadêmico-profissional, insere o estudante no mundo do 
trabalho tendo em vista seu aprendizado e possibilita a interação entre universidade e sociedade.  
 
São mais de 300 convênios que assinamos, nos últimos dois anos, com as mais diversas 
instituições visando principalmente estabelecer campos de estágio - eles existem na própria UCG, 
situados nos museus, núcleos de pesquisa, núcleos e escritórios de práticas, centros, laboratórios, 
clínicas, institutos, empresas juniores, centros/programas/projetos de extensão e muitos outros 
setores e áreas; e, no âmbito externo, situados em movimentos sociais, instituições de direito 
jurídico público e privado, instituições educacionais, ONGs, empresas, clínicas, hospitais, centros 
de saúde e outros.  
 
Todo estagiário deve ter obrigatória supervisão acadêmica, compartilhada pelos supervisores 
acadêmicos e pelos supervisores profissionais. As pró-reitorias de graduação e de extensão e 
apoio estudantil orientam a política de estágio. Há novas acentuações e enfoques sobre o estágio 
que precisam ser sempre mais aprofundadas.  
 



1) O dualismo entre teoria e prática, nas concepções curriculares, deve ser crescentemente 
superado. A prática deve ser mediada, orientada e analisada pela teoria a fim de que não seja 
uma prática cega e ingênua.  
 
A prática deve também produzir teoria e reflexão. 2) O estágio é momento de aprendizagem e, 
por isso, deve sempre vir acompanhado de orientação e supervisão acadêmica. 3) O estagiário 
não pode ser apenas inserido no mercado de trabalho, levando-se em conta somente o emprego.  
 
A universidade deve formar não apenas para ajustar profissionais, mas para questionar os 
modelos interpretativos e as relações do próprio mercado.  
 
4) O estágio é uma das dimensões do currículo e este não é um amontoado de disciplinas, mas 
sim uma articulada concepção educativa. Por isso, no estágio se manifestam, de modo adensado, 
o conjunto de valores propiciados pela instituição no ensino-aprendizagem, a visão ge ral sobre a 
realidade, a capacidade crítica e criativa, a interdisciplinaridade, a correlação entre as dimensões 
científica, técnica, estética, ecológica, espiritual, ética.  
 
Portanto, mais que preparar estudantes estagiários para o mercado, deve-se prepará-los 
sobretudo para o trabalho e para a vida. 
 
Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 mar. 2005, Opinião, p. A-3 


