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RESUMO 

 
O presente estudo faz uma análise de estágios não obrigatórios e remunerados em 
enfermagem, como contribuição para o processo de trabalho em saúde e aprendizagem dos 
estudantes de cursos técnicos em enfermagem. Teve como objetivo examinar a contribuição 
de bolsistas de nível médio de enfermagem na força de trabalho em um Hospital de Ensino 
em Natal/RN. Trata-se de uma investigação quantitativa/qualitativa, com uso de estatística 
descritiva e análise realizada a partir das categorias que emergiram da pesquisa através de 
um diálogo com os autores estudados no referencial teórico do atual mundo do trabalho, 
força de trabalho, estágio não obrigatório remunerado e trabalho em turnos e noturno. Os 
colaboradores desta pesquisa, foram 105 (73,43%) técnicos de enfermagem, bolsistas de 
nível médio que realizam estágio remunerado no hospital. Houve predomínio do sexo 
feminino com 90 (85,70%), com média de idade de 29,71 anos, 62 (59,00%) solteiros, 57 
(54,30%) não referiram ter filhos, 100 (95,23%) bolsistas com nível médio completo, 78,10% 
tiveram experiência profissional antes de sua inserção no estágio remunerado, 73 (69,50%) 
referiram gostar da área, motivo da escolha do curso técnico de enfermagem. Sobre a 
conclusão do curso técnico, 83 (79,00%) afirmaram ter sido entre 2005 e 2008, e sobre o 
tempo de estágio na instituição, 38 (36,20%) têm entre um e seis meses. Quanto à 
aprendizagem, 74 (70,50%) referiram aprender com os técnicos de enfermagem e todos 
realizam cursos de especialização ou aperfeiçoamento para ter o vínculo com a escola e 
poder estagiar. Esses cursos foram tidos como de baixa qualidade, o que justifica os 54 
(51,40%) bolsistas que disseram que o rendimento nos estudos é bom e 75 (71,40%) 
conseguem conciliar com o estágio sem problemas. Quanto à remuneração em forma de 
bolsa, 71 (67,60%) referiram que ajudavam na continuidade dos estudos, pois esse valor 
tem principalmente esse propósito de custear os estudos. Sobre o estágio não obrigatório, a 
ABEn-RN afirmou que  não existe uma relação de acompanhamento dessa modalidade de 
estágio, posto que nunca houve essa preocupação, uma vez que os estágios obrigatórios 
tomam muito do esforço, nas reuniões. E o COREN-RN não fiscaliza essa forma de 
contrato. Constatou-se na presente pesquisa que há a contribuição da força de trabalho de 
bolsistas de nível médio de enfermagem na instituição pesquisada. Submetidos às 
circunstâncias de trabalho estabelecidas pela instituição, representando a carência de 
recursos humanos, de materiais, de condições de trabalho, inserção no trabalho em turnos e 
noturno, pode-se afirmar que esta situação é irregular no contexto dos bolsistas, além de 
determinante fator de riscos para suas vidas e saúde. Além disso, para que os bolsistas se 
mantenham na qualidade de estagiário na instituição, são obrigados a realizar cursos de 
aperfeiçoamento ou especialização de técnicos de enfermagem, em escolas referidas como 
de péssima qualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Bolsas e estágios; Trabalho; Força de trabalho; Hospitais de ensino; 
Recursos humanos de enfermagem no hospital. 
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ABSTRACT 
 

 
The present study analyses non obligatory and remunerated traineeships in nursing, as a 
contribution to work process in health and learning of students at nursing technician courses. 
It objectives to examine the contribution of medium level nursing students on scholarships at 
a teaching hospital’s work force, at Natal/RN. It’s a quantitative/qualitative, that uses 
descriptive statistics and analysis fulfilled with categories that emerged from research, 
through a dialog between the studied authors in the theoretical reference of nowadays work 
process, work force, non obligatory and remunerated traineeships, and night shifts. The 
collaborators of this research were 105 (73,43%) nursing technicians, medium level students 
on scholarships that fulfill remunerated traineeships at the hospital. The feminine gender was 
a major part of the collaborators, with 90 (85,70%), in which medium age was 29,71 years, 
62 (59,00%) single, 57 (54,30%) don’t have kids, 100 (95,23%) students on scholarships with 
complete medium level, 78,10% with professional experience before their insertion at the 
remunerated traineeships, 73 (69,50%) referred to enjoy the area, reason for the nursing 
technician course choice. About the technician course conclusion, 83 (79,00%) affirmed that 
happened between 2005 and 2008, and about traineeships time in the institution, 38 
(36,20%) have between one and six months. About learning, 74 (70,50%) referred to learn 
with the nursing technicians and all fulfilled specialized courses, or grade up to bond with the 
school and be able to be trainees. These courses were considered low quality ones, what 
justifies the number of 54 (51,40%) students with scholarships that said their performance in 
studies is good and 75 (71,40%) are able to join it with the traineeships without problems. 
About remuneration as scholarship, 71 (67,60%) referred that helped to keep up with the 
studies, because this amount has specially this purpose, paying studies. About non-
obligatory traineeships, the ABEn-RN affirmed that there’s no following process to this 
traineeship mode, as long as there was never this concern, because obrigatory traineeships 
demand a lot of the efforts in the meetings. And COREN-RN doesn’t supervise this way of 
contract. The present research observed that there is, in fact, a contribution of medium level 
nursing students on scholarships work force on the researched institution. Resigned to work 
circumstances established by the institution, representing the lack of human resources, 
materials, work conditions, and work insertion in night shifts, it’s possible to affirm that the 
situation is irregular about the students on scholarships, besides the determinant risk factor 
to their  lives and health. In addition to it, the students on scholarships, in order to maintain 
the quality of trainee in the institution, are obligated to fulfill courses to grade up, or 
specialized courses in nursing technician, at schools referred as bad quality ones.  
 
Key-words: scholarships and traineeships; work; work force; teaching hospitals; nursing 
human resources at hospital. 
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RESUMEN 
 
 

El actual estudio que se ocupa del análisis en en no obligatorio y de los períodos 
remunerados de entrenamiento en el oficio de enfermera como contribución al proceso del 
trabajo en salud y simultáneamente como aprendiendo para los estudiantes del técnico de 
los cursos en el oficio de enfermera. Tenía como objetivo para analizar la contribución de los 
sostenedores de la beca del nivel medio de enfermería en la fuerza del trabajo en un 
hospital de la educación en Natal/RN. Uno está sobre una investigación cuantitativo-
cualitativa, con el uso de estadísticas descriptivas y del análisis ejecutados de las categorías 
que habían emergido de la investigación con un diálogo con los autores estudiados en el 
referencial teórico del mundo del trabajo actual, fuerza del trabajo, remunerados período del 
no obligatorio de entrenamiento en vueltas y nocturno. Habían consistido, como la 
colaboración de esta investigación, el técnico 105 (73.43%) del oficio de enfermera, los 
sostenedores de la beca del nivel medio que llevan con el período de entrenamiento 
remunerado en el hospital. Tenía predominio del sexo femenino con 90 (85.70%), con el 
promedio de la edad de 29.71 años, 62 (59.00%) solos unos, 57 (54.30%) no se había 
relacionado para tener los niños, 100 (95.23%) sostenedores de la beca con el nivel medio 
completo, (78.10%) había tenido experiencia profesional antes de su inserción en el período 
remunerado del entrenamiento, 73 (69.50%) se había relacionado para tener gusto del área, 
razón de la opción él técnico del oficio de enfermera del curso. En la conclusión del técnico 
del curso, 83 (79.00%) se habían relacionado para haber acabado entre 2005 y 2008, y en 
la época del período de entrenamiento en la institución, 38 (36.20%) tienen entre un y seis 
meses. Cuánto al aprendizaje, 74 (70.50%) se había relacionado para aprender con el 
técnico del oficio de enfermera y todo lleva con cursos de la especialización o de 
perfeccionamento de tener el enlace con la escuela y poder de servir como aprendiz. Estos 
cursos habían sido tenidos en fecha baja calidad, qué justifica los 54 (51.40%) sostenedores 
de la beca que habían dicho que la renta en los estudios son buenos y 75 (71.40%) obtienen 
para conciliar con el período de entrenamiento sin problemas. Cuánto a la remuneración en 
forma de la bolsa, 71 (67.60%) se había relacionado que ayudó en la continuidad de los 
estudios, por lo tanto este valor tiene principalmente esta intención de pagar los estudios. En 
el período del no obligatorio de entrenamiento, el ABEn-RN se relacionó que no existe una 
relación del acompañamiento de esta modalidad del período de entrenamiento, para alinear 
que nunca tenido esta preocupación, una época que los períodos del obligator de 
entrenamiento llevan muy por el esfuerzo, en las reuniones. E el COREN-RN no fiscalize 
esta forma del contrato. Uno evidenció en la actual investigación que tiene la contribución de 
la fuerza del trabajo de los sostenedores de la beca del nivel medio de cuidado en la 
institución buscada, más allá de ser sometido a las condiciones del trabajo establecidas por 
la institución, representando la carencia de recursos humanos, los materiales, las 
condiciones del trabajo, la inserción en el trabajo en vueltas y nocturno pueda ser afirmado 
que es irregular en el contexto de los sostenedores de la beca, más allá del factor 
determinativo de riesgos para sus vidas y salud. Por otra parte, de modo que los 
sostenedores de la beca si el mantener la calidad del aprendiz en la institución, ellas se 
obliga para llevar con cursos de perfeccionamento o la especialización del técnico del oficio 
de enfermera, en escuelas citadas como de mala calidad. 

 
PALABRAS-LLAVE: Becas y Pasantías; Trabajo; Fuerza de Trabajo;  Hospitales Escuela;  
Personal de Enfermería en Hospital.   
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo trata de estágios não obrigatórios e remunerados em 

enfermagem, como contribuição para o processo de trabalho em saúde e simultaneamente 

como aprendizagem para dos estudantes de cursos técnicos em enfermagem. 

Para melhor abordar esta temática, há que se discutir, inicialmente, as concepções 

sobre estágios, vinculando-as ao contexto dos hospitais de ensino e ao mundo do trabalho 

atual.   

Segundo a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (ANEXO C), o estágio visa ao 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, podendo ser obrigatório ou não, conforme determinação das diretrizes da etapa, 

modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. 

O artigo primeiro dessa mesma Lei conceitua o estágio como 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.  

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

formativo do educando, conforme a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

Só a partir de 1972, com o surgimento da legislação específica sobre o estágio 

curricular no âmbito do Ministério Público do Trabalho, houve a garantia da contribuição do 

estágio à formação e à defesa do estudante quanto ao trabalho precarizado.  

Como já colocado, o estágio poderá ser obrigatório ou não. Neste contexto, o estágio 

obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito 

para aprovação e obtenção de diploma. O  estágio não obrigatório é aquele desenvolvido 

como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória (BRASIL, 2008). 

O estágio não obrigatório pode ser oferecido por pessoas jurídicas de direito privado 

e órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como por profissionais liberais de 

nível superior, registrados nos seus conselhos de fiscalização profissional. 

O Conselho Regional de Enfermagem (COREN) através da Resolução do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) 299/2005, no seu artigo 10, que trata do estágio 

extracurricular em enfermagem, no estudo estágio não obrigatório, descreve que poderá 

assumir uma modalidade que não necessariamente precise ter a intervenção da escola, 



  

podendo ser realizado por estudantes de nível técnico de enfermagem, quando concluírem 

os componentes curriculares ou equivalentes aos fundamentos técnicos de enfermagem.  

Ressaltava, ainda, que para os estudantes de nível técnico de enfermagem 

realizarem estágios, deveriam constar da inscrição temporária, emitida pelo COREN, 

mediante a apresentação de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho que 

jurisdiciona a área na qual ocorrerá o estágio, os dados pessoais: nome completo, filiação, 

data de nascimento, carteira de identidade, endereço atualizado, duas fotografias 3x4, 

declaração da instituição de ensino, declaração ou documento equivalente, informando local 

onde se realizará o estágio e o enfermeiro que o supervisionará, além da declaração do 

Enfermeiro Supervisor assumindo a orientação do Estagiário. Essa resolução foi revogada 

mediante a nova legislação dos estágios a partir de setembro de 2008. 

O COFEN ainda ressalta que, a partir da Resolução acima, o quantitativo de 

portadores de inscrição temporária como estudante para estágio da modalidade referida não 

poderá exceder a 30% do total de pessoal da categoria profissional correspondente à 

formação do estagiário, contratado pela Instituição. 

Quanto aos participantes dos estágios não obrigatórios, estes poderão receber uma 

bolsa-auxílio mensal, para cobertura parcial de seus gastos escolares e pessoais, que 

deverá ser paga pela empresa onde o estudante realiza o estágio ou por meio dos Agentes 

de Integração (AI), que poderão, inclusive, sugerir o respectivo valor da bolsa (ABRES, 

2008). 

Os AIs públicos ou privados são responsáveis por identificar as oportunidades de 

estágio, ajustar as condições para a efetivação, fazer o acompanhamento administrativo, 

encaminhar a negociação de seguros contra acidentes pessoais e cadastrar os estudantes. 

Esses agentes podem ser solicitados a critério das empresas, o que facilita o contato delas 

com as Instituições de Ensino. Como exemplo de Ais, existe o Instituto Euvaldo Lodi (IEL 

Nacional), criado na cidade do Rio de Janeiro, em 29 de janeiro de 1969, inspirado na 

mentalidade inovadora e disseminada em países avançados, de que a parceria 

Universidade e Indústria seria fundamental para sustentar o desenvolvimento do setor 

produtivo. Foi integrado ao sistema de Confederação Nacional da Indústria (CNI), que 

engloba também o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI). Outro agente de integração é o Centro de Integração Empresa Escola 

(CIEE) que ajudou, na década de 1990, 692 mil estudantes a conseguirem um estágio. 

Segundo a Associação Brasileira de Estágios (ABRES), o quantitativo de estagiários 

de nível médio, registrados com os agentes de integração do país, atingiu o contingente de 

jovens matriculados no ensino médio em torno de 4,6 milhões de estudantes, dos quais 

8,1% são estagiários.  



  

O último Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

do Ministério da Educação e Cultura (Inep/MEC) 2006 contabilizou aproximadamente 55,9 

milhões de matriculados, distribuídos em diferentes etapas e modalidades de ensino da 

educação básica, sendo 8,9 milhões do ensino médio, com 3,8 milhões de estudantes que 

optaram por estudar no período noturno, justificando a pretensão de conseguirem uma 

atividade remunerada para complementação da renda de seus familiares (ABRES, 2008). 

No contexto do presente estudo, optou-se por estudar a inserção dos estagiários de 

nível médio de enfermagem nos Hospitais de Ensino, definidos estes pela Portaria 

Interministerial nº 1.006, de 27 de maio de 2004, como o local de atenção à saúde, de 

referência para alta complexidade, formação de profissionais de saúde e desenvolvimento 

tecnológico, numa perspectiva de inserção e integração, em rede, nos serviços de saúde, 

obedecendo a critérios de necessidade da população, fortalecendo assim as diretrizes do 

SUS.  

 Os Hospitais Universitários (HU) são necessariamente hospitais de ensino, 

constituindo-se em importantes centros de formação de recursos humanos e de 

desenvolvimento de tecnologia para a área da saúde. Portanto, neste estudo, a abordagem 

sobre HU envolve necessariamente a concepção de hospital de ensino.  

 No que tange à formação de recursos humanos para a saúde, o HU é, por 

excelência, um dos cenários de prática onde ocorre a relação ensino/serviço. Por se tratar 

de instituição permanente da própria universidade, é este cenário que mais disponibiliza 

oportunidades e experiências de aprendizagem para os alunos. Estas oportunidades 

ocorrem por meio do trabalho de docentes, estagiários e profissionais que exercem suas 

atividades laborais na instituição (CAVALCANTE, 2007). 

 Os HUs apresentam uma grande contribuição a uma parcela da população usuária 

do Sistema Único de Saúde (SUS), que vem à busca de atendimento, pois muitas vezes não 

encontra em outras instituições, busca esta justificada pela crença, por parte da população, 

na qualidade do atendimento, considerando-se estes serviços como referência por se 

vincularem às Universidades.  

  Do ponto de vista prático, Médici (2001) descreve que os HUs respondem por uma 

atenção médica basicamente curativa, havendo pouca preocupação com a prevenção.  

O fato de dispor de pessoal mais qualificado ou de mais recursos físicos e 

equipamentos não leva necessariamente os HUs a prestarem uma atenção médica de 

melhor qualidade. Segundo Médici (2001), a experiência tem demonstrado que os HUs, 

mesmo dispondo de mais recursos físicos e humanos, não prestam, em muitos casos, um 

atendimento esperado, portanto, à altura dos seus padrões. Tal situação é particularmente 

grave, porque o não cumprimento de padrões de qualidade e de conduta médica adequada 

pode deformar o profissional em treinamento, por toda a sua vida.  



  

Há de se considerar que as reduções de investimentos ao longo do tempo nas 

instituições públicas, somando-se à carência de concursos públicos para contratos de 

servidores podem resultar na redução da mão-de-obra formal e na contratação da força de 

trabalho de estagiários. 

Como componente em que mais se estreitam os vínculos entre o sistema educativo e 

o mundo do trabalho, o estágio tem sofrido mais prontamente a influência dos processos de 

transformação do mundo produtivo, fundamentalmente quanto às formas de aprendizagem 

durante o exercício do fazer profissional e aos tipos de vínculos e relações estabelecidas no 

trabalho (PUC, MINAS GT). 

Os novos avanços das tecnologias vêm trazendo consequências tanto para as 

condições de trabalho, como para o modo de viver do trabalhador. Antunes (2003) refere 

que a década de 1980 é marcada por grande avanço tecnológico, em que a automação, a 

robótica e a microeletrônica apropriam-se do universo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-

se nas relações de trabalho e de produção de capital. Para Pires (1998), a descentralização 

da produção e mudanças nas formas de gestão do trabalho, associadas ao avanço 

tecnológico, têm atingido todos os setores da produção na sociedade.  

Um fator relacionado ao mundo do trabalho atual é a utilização, por grande parte das 

empresas, de estagiários remunerados, significando uma forma velada da precarização do 

trabalho, com a argumentação do discurso ilusório de contribuição para o processo de 

aprendizagem e de renda para estudantes ou concluintes de cursos de nível médio. 

         Compreende-se que, além da necessidade pessoal, econômica e social da maioria 

dos estagiários, ocorre em grande escala a utilização da bolsa para manutenção da renda 

mensal familiar, além do custeio de seus estudos, enfatizando-se que esta forma de trabalho 

pode ser concebida como um modo de violência, principalmente quando não são 

respeitados os seus limites e possibilidades, as cláusulas contratuais, os domínios de 

conteúdos técnicos e afetivos, assim como os valores intrínsecos de cada um. 

Em relação à assistência de enfermagem nas instituições públicas, em geral, tem 

sido penalizada com a deficiência dos recursos humanos através da substituição dos 

profissionais por estagiários, pois há uma grande rotatividade dos bolsistas, podendo 

interferir na qualidade da assistência prestada à população. 

Segundo Spinola (1994), a deterioração do ambiente de trabalho do profissional de 

enfermagem tem levado a categoria a uma situação em que a crescente evasão e a alta 

rotatividade têm promovido aumento do desgaste físico e mental dos trabalhadores 

remanescentes, na medida em que permanecem sem possibilidades de manutenção na 

qualidade da assistência prestada. 

Durante o curso de graduação em enfermagem, o pesquisador foi contratado como 

estagiário remunerado em um hospital de referência em Natal/RN, no qual foi oportunizada 



  

a vivência do trabalho em um setor de pesquisa da instituição, com carência de profissionais 

e que utilizava a força de trabalho de bolsistas para a manutenção das atividades e 

funcionamento do setor. 

 Simultaneamente, o pesquisador teve a oportunidade de observar, durante as aulas 

práticas do curso de graduação em enfermagem, que no referido Hospital de Ensino, em 

Natal/RN, a grande maioria da assistência de enfermagem era realizada por estudantes 

bolsistas, com jornadas de trabalho através de escalas fixas, o que descaracterizava o 

estágio essencialmente como um ato educativo escolar supervisionado. 

Houve a comprovação da grande participação de estagiários bolsistas na força de 

trabalho em enfermagem em uma instituição universitária, a partir dos achados das 

pesquisas de mestrado realizadas no hospital pediátrico e na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) da Maternidade Pública de referência para o ensino em saúde, que compõem o 

complexo de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em 

Natal/RN.  

O primeiro estudo, que tratou dos desafios do trabalho do enfermeiro no referido 

hospital, apresentou um quadro de trabalhadores de nível médio de enfermagem que teve 

sua formação em instituições públicas e privadas da capital, constituindo 29 técnicos e 

auxiliares de enfermagem; destes, 14, bolsistas (MORORÓ, 2006).  

A pesquisa realizada na UTI, que teve por objetivo avaliar como os trabalhadores 

técnicos de enfermagem atuavam na assistência de enfermagem aos recém-nascidos com 

dor, constatou que, das nove técnicas de enfermagem entrevistadas, oito eram bolsistas 

(DINIZ, 2008). 

Esse contexto reforça a necessidade de entender melhor essas questões inseridas 

no contexto do mundo do trabalho atual, as quais norteiam todo o processo de 

regulamentação do trabalho, e a inserção desses estagiários remunerados como 

contribuintes de grande parcela de trabalho em saúde e em enfermagem durante o processo 

de formação. 

Em consonância com os estudos e esclarecimentos contidos nas leis e decretos 

citados, ressalta-se a relevância da presente pesquisa na perspectiva de analisar as formas 

de aprendizagem do estágio não obrigatório remunerado, para os bolsistas de nível médio 

de enfermagem em um HU e suas contribuições à saúde das populações, considerando os 

seguintes objetivos: Conhecer o desenvolvimento da assistência de enfermagem exercida 

por estagiários remunerados; Descrever as vivências e as impressões do trabalho exercido 

por bolsistas de nível médio de enfermagem com remuneração. 

Mais especificamente, o objeto deste estudo está direcionado para os estágios não 

obrigatórios remunerados, em que os técnicos executam suas atividades laborais, de 

cuidado em enfermagem, em um Hospital Público de Ensino. Portanto, ao refletir sobre este 



  

tema, alguns questionamentos são levantados: sabe-se que, no Brasil, no acesso ao 

trabalho, saúde, educação e lazer, a distribuição de renda não é igualitária, resultando no 

ingresso por parte dos trabalhadores, segundo Antunes (2007), em diversas formas de 

subproletarização do trabalho, presente nas formas de trabalho precário, parcial, temporário, 

subcontratado, terceirizado, vinculados à economia informal, entre outras existentes.  

Neste contexto, questiona-se: Quais são as atividades desenvolvidas pelos bolsistas 

de nível médio de enfermagem? Quais as reais formas de aprendizagem para um estudante 

e/ou concluinte de nível médio de enfermagem ao realizar um estágio não obrigatório 

remunerado? Quais as repercussões dessa modalidade de contrato para o processo de 

trabalho das equipes de enfermagem e saúde da instituição? De que forma essa 

remuneração, através da bolsa de estágio, repercute na manutenção de suas vidas? Como 

a instituição e órgãos de classe da enfermagem veem a contratação desses profissionais? 

Desta forma, foram constituídas as seguintes questões de pesquisa: 

◊ Qual a incidência nos estágios não obrigatórios remunerados de técnicos de 

nível médio de enfermagem em um HU? 

◊ Que atividades os estagiários realizam durante o estágio não obrigatório 

remunerado? 

◊ Quais as formas de aprendizagem para os bolsistas de nível médio de 

enfermagem que realizam estágio não obrigatório remunerado em um 

Hospital Público de Ensino? 

◊ Quais as repercussões da remuneração através da bolsa de estágio e das 

relações no ambiente de trabalho na vida dos estagiários? 

◊ Como a instituição, os agentes de integração e as entidades de classe da 

enfermagem veem o estágio não obrigatório remunerado? 

Segundo Andrade (2002), a legislação, através do Ministério do Trabalho e do 

Emprego, assim como do Ministério da Previdência e Ação Social, considera que a 

instituição da Lei 6.464 de 1977, regulamentada pelo Decreto 87.497, de 1982, tem 

possibilitado a utilização fraudulenta do estágio, como instrumento para substituição de 

trabalhadores permanentes, com claro intuito de reduzir custos trabalhistas por intermédio 

da supressão de direitos. A exclusão previdenciária dos trabalhadores substituídos e a não 

inclusão dos trabalhadores rotulados de estagiários, sem qualquer relação com o processo 

educativo, prejudicam os próprios trabalhadores e o sistema previdenciário. 

Com a atualização da Lei de Estagiários de nº 6.464 e Decreto 87.497 pela Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, esse contexto não foi modificado, posto que as 

instituições públicas e empresas privadas permitem a contratação de estagiários de nível 

técnico ou nível superior de forma indiscriminada, não atendendo necessariamente às 



  

proporções quantitativas estabelecidas com base no quadro de funcionários, determinando 

isso somente para os estudantes de nível médio. 

Nesse contexto, considera-se uma temática bastante atual e com grandes 

possibilidades de contribuições às instituições que utilizam a força de trabalho de 

enfermagem, através de contratos de estagiários remunerados, assim como para os 

estagiários bolsistas, contribuintes com sua força de trabalho, merecedores de respeito e 

atenção ao vivenciarem a inserção no mundo do trabalho. 

O autor do trabalho fez a opção de estudar as contribuições do estágio 

extracurricular remunerado na formação e vida dos estudantes ou trabalhadores de nível 

médio de enfermagem, por constatar a presença de bolsistas em grande escala. Geralmente 

não apresentam as habilidades técnicas consolidadas, podendo comprometer a assistência 

aos pacientes hospitalizados, como também o seu próprio processo de aprendizagem, já 

que em muitos momentos não contam com a supervisão necessária para a execução de 

suas atividades laborais. 

Há também interesse em compreender as realidades vivenciadas pelos bolsistas 

durante a execução do trabalho em enfermagem em um Hospital de Ensino, visto que esse 

espaço configura uma instituição modelo para a formação dos estudantes dos cursos de 

nível superior e médio das diversas áreas das ciências da saúde da UFRN. Outro motivo diz 

respeito ao conhecimento e relacionamento da inserção de bolsistas de nível médio de 

enfermagem aos seus contextos de vida, e a atenção, por parte dos contratantes, à 

Legislação dos Estagiários, a fim de que o não cumprimento desta interfira enquanto 

ameaça à saúde desses trabalhadores, bem como no seu desempenho profissional futuro. 

Partindo dessas observações, o estudo apresenta a hipótese de que os bolsistas 

estão substituindo a força de trabalho de nível técnico de enfermagem, mediante suas 

contratações nos estagiários não obrigatórios remunerados. 

Como desdobramento dessa ideia, exite uma segunda hipótese: partindo do 

pressuposto de que os bolsistas estão aprendendo no estágio, a sua titulação de técnico de 

enfermagem implica num trabalhador apto para o mercado de trabalho, descaracterizando 

para esses trabalhadores o estágio enquanto um ato educativo escolar supervisionado. 

Pretende-se com este estudo contribuir para a redução das irregularidades que 

porventura ocorram nas instituições públicas, que fazem uso em grande número da força de 

trabalho dos estagiários remunerados, através da investigação sobre a real contribuição 

desse estágio para um estudante ou profissional de nível médio de enfermagem. 

Espera-se, ainda, conhecer sobre o desenvolvimento da assistência de enfermagem 

exercida por estagiários remunerados. Essas informações poderão ser publicadas, 

constituir-se em meios de divulgação e, quiçá, fornecer elementos para a elaboração de 

protocolos e normas para a redução da contratação de bolsistas em demasia. 



  

A fim da concretização da pesquisa, e com base nos pressupostos teóricos 

encontrados, a pesquisa está estruturada da seguinte maneira: 

 
Capítulo I – Introdução: trata da motivação, inquietações e justificativa para a realização da 

presente pesquisa, de grande importância devido à lacuna na produção específica de 

conhecimentos, demonstrando o interesse em aprofundar a temática escolhida, posto que a 

mídia vem tratando desse assunto com regularidade logo após a aprovação da nova Lei do 

Estagiário de maneira geral. Aborda-se, em linhas gerais, a delimitação do problema 

investigado e a relação das questões de pesquisa com as hipóteses e dos objetivos da 

pesquisa, divididos em geral e específicos. 

 

Capítulo II – O trabalho humano: referencial teórico, destacando os principais estudiosos 

que serviram de motivação para efetivação da pesquisa, contribuindo para a construção de 

base epistemológica necessária aos achados empíricos. A discussão teórica foi construída a 

partir da pesquisa bibliográfica em relação à definição de trabalho, trabalho na saúde, 

trabalho em enfermagem, assim como a força de trabalho de nível médio de enfermagem, o 

estágio não obrigatório remunerado e os hospitais de ensino. 

 

Capítulo III – Percurso da pesquisa: trata da abordagem que foi utilizada na pesquisa, 

incluindo a opção pelo método e caracterização do estudo, o local onde foi realizada a 

pesquisa, período de coleta da dados e informações, os sujeitos da pesquisa, 

procedimentos éticos e legais, compreendendo também as etapas dos procedimentos 

metodológicos. 

 

Capítulo IV – Apresentação dos resultados: discussões dos resultados da pesquisa. 

 

Capítulo V – Conclusões e considerações finais: sugestões emergidas a partir da pesquisa. 

 

Com base no exposto, o estudo tem como objetivo geral analisar a contribuição de 

bolsistas de nível médio de enfermagem na força de trabalho em um Hospital de Ensino. Os 

objetivos específicos são: identificar a incidência e o perfil sócio/demográfico dos bolsistas 

de nível médio de enfermagem; Descrever o trabalho desenvolvido pelos bolsistas segundo 

o setor de trabalho, número de horas trabalhadas, tempo de atuação como estagiário e a 

experiência de trabalhos anteriores ao estágio; Discutir as vivências e as impressões do 

trabalho exercido por bolsistas, considerando o estágio, a aprendizagem e as repercussões 

da remuneração, assim como as relações criadas no ambiente hospitalar com suas vidas; 

Relacionar as visões da instituição pesquisada, dos agentes de integração e das entidades 



  

de classe da enfermagem sobre o estágio não obrigatório remunerado, com a visão dos 

bolsistas e a legislação vigente sobre estágios no Brasil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2 O TRABALHO HUMANO 
 

“Os homens são seres condicionados: tudo aquilo 
com o qual eles entram em contato torna-se 
imediatamente uma condição de sua existência” 
(HANNAH ARENDT, 2005. p. 17). 

 

O trabalho humano e as suas relações no processo de produção e reprodução da 

vida sofreram transformações na organização da sociedade e relações sociais, a partir do 

processo de industrialização no final do século XX, que permitem analisar o quanto essas 

mudanças implicam na análise e entendimento do processo histórico. 

Para a compreensão desse processo histórico, iniciar-se-á definindo a palavra 

trabalho, que, apesar de apresentar vários significados, define-se como a aplicação das 

forças físicas e das faculdades mentais na execução de alguma obra. 

O trabalho indica o processo de transformação da matéria natural em objeto que 

realizado com criatividade, muda o estado das coisas com o intuito de satisfazer as 

necessidades dos homens. Examinando o ato do trabalho, constata-se que ele é um 

intercâmbio entre o homem e a natureza, através do qual o homem transforma esta última, 

adequando-a à satisfação das suas necessidades. Ressalta, contudo, que, ao transformar a 

natureza, o homem também transforma a si mesmo. O ato do trabalho, por sua vez, é o 

resultado da síntese de dois elementos essenciais: a prévia ideação e a realidade natural 

objetiva. A mediação entre estes dois elementos será constituída da categoria de práxis 

(MARX, 1996). 

O trabalho, segundo Marx (1996), é portanto, esforço e resultado. Nas sociedades 

capitalistas, o empregador possui a unidade de capital, e transforma parte desse capital em 

salários, fazendo com que o trabalhador tenha como única alternativa a venda de sua força 

de trabalho para a manutenção da sua vida. 

 Segundo Tonet (2006), o trabalho para Marx é o ato a partir do qual o homem cria a 

si mesmo; o ato estabelece uma ruptura com o ser natural e dá origem ao ser social. 

Estabelecido este salto constituidor de um novo tipo de ser, todo o restante da história nada 

mais será do que o processo de tornar-se cada vez mais social do ser social. 

 Ao definir o trabalho como o metabolismo do homem com a natureza, em cujo 

processo o material da natureza é adaptado por uma mudança de forma, conforme as 

necessidades dos homens, de modo que o trabalho incorpora-se ao sujeito, segundo Arendt 

(2004), Marx deixou claro que estava falando da relação fisiológica, considerando o trabalho 

e o consumo como dois estágios do ciclo biológico da vida.  

 Esse ciclo se sustentaria pelo consumo, sendo o labor ou consumo produtivo, dito 

por Marx, como a atividade que provê os meios de consumo, ou seja, tudo produzido pelo 



  

labor destina-se a alimentar quase que imediatamente o processo da vida humana, e este 

consumo, regenerando o processo vital, produz ou reproduz uma nova força de trabalho que 

o corpo necessita para o seu posterior sustento. 

 Arendt (2004) destaca que, relacionado às exigências do próprio processo vital, o 

labor e o consumo caminham tão perto que quase se confundem, ou são capazes de se 

tornar um único movimento que se iniciam tão logo terminam.  

Sobre a relação de labor e trabalho, Arendt (2004, p.111) destaca:  

 
A necessidade de subsistir comanda tanto o labor quanto o consumo; e o 
labor, quando incorpora, reúne-se e mistura-se fisicamente às coisas 
fornecidas pela natureza, realiza aquilo que o corpo faz mais intimamente 
quando consome alimentos. Ambos são processos devoradores que se 
apossam da matéria e a destroem. Esse processo destrutivo ou devorador 
da atividade do labor torna-se visível do ponto de vista do mundo e em 
oposição ao trabalho, que não prepara a matéria para incorporá-la, mas 
transforma-a em material a ser trabalhado e utilizado como produto final, 
tornando o trabalho e não o labor destrutivo, uma vez que o processo de 
trabalhar subtrai material da natureza sem o devolver no curso rápido do 
metabolismo natural do organismo vivo. 

 

 Para tanto, Arendt (2004) refere que na era moderna o trabalho (labor) foi glorificado 

como a fonte de todos os valores, sem que fosse considerado o labor de nosso corpo e o 

trabalho de nossas mãos. Para isso, a distinção de trabalho produtivo e improdutivo, ou logo 

depois, a de trabalho qualificado ou não qualificado ganha destaque na sociedade capitalista 

e as discussões sobre a questão do trabalho direciona-se principalmente para a lógica da 

produção.  

Há de se considerar que o trabalho humano é consciente e proposital, com 

finalidades muitas vezes pré-definidas, valorizando principalmente os benefícios escusos, 

enquanto que o trabalho dos outros animais é puramente institivo e com caráter de garantia 

da sobrevivência de sua espécie. O trabalho que consegue ultrapassar essa lógica foi capaz 

de criar a espécie humana e transformou-se em uma força capaz de modificar o mundo em 

que se vive e se conhece. 

Esse trabalho é composto de elementos, tais como o objeto, a força de trabalho e os 

meios de trabalho.  O primeiro, entendido como a matéria sobre a qual se realiza uma ação 

para ser transformada em algo idealizado pelo trabalhador; o segundo elemento caracteriza-

se pelo conjunto de faculdades mentais e físicas as quais o ser humano põe em ação para 

obter as transformações desejadas; e o último, é composto por elementos indispensáveis 

para a sua efetivação (MARX, 1989). 

As novas formas de interpretação do trabalho, a partir do século XIX, fundamentadas 

nos escritos de Marx, apresentam mediação de uma nova forma de organização do trabalho 

humano que tem como base a produção e reprodução da vida material e social; e esse 



  

comportamento dos atores sociais tem resultados na ação das classes sociais coletivamente 

em lutas, e, como elemento central, o conflito irreconciliável de duas classes antagônicas. 

 

2.1 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
       

“Cada vez mais homens e mulheres trabalhadores encontram 
menos trabalho, esparramando-se pelo mundo a procura de 
qualquer labor, configurando uma crescente tendência de 
precarização do trabalho em escala global, que vai dos EUA ao 
Japão, da Alemanha ao México, da Inglaterra ao Brasil”. 
(ANTUNES, 2008, p. 105)  

 

O trabalho no mundo moderno sofre influências das dimensões dinâmicas e 

dialéticas correspondentes a três grandes momentos históricos, denominados de 

Revoluções Industriais. A primeira ocorreu na Inglaterra entre os anos de 1780 e 1840, a 

partir da criação e utilização da máquina no processo de produção com substituição 

progressiva das ferramentas que são movidas pela força humana. 

Pires (1996) ressalta que a revolução industrial do século XVIII é marcada pela 

utilização da máquina. Essa Revolução Industrial teve como base tecnológica a máquina de 

fiar, máquina a vapor, tear mecânico e ferrovias, que, sob o domínio da Inglaterra naquele 

período, contou com um momento histórico da expansão marítima e do comércio, 

principalmente em suas colônias, promovendo o acúmulo de capital, contando com uma 

produção elevada e a baixo custo, permeada por um baixo nível de investimento 

(MEDEIROS, 2000). 

Essa produção das fábricas promoveu grande crescimento econômico, em escala 

local, nacional e internacional, com grande incentivo ao consumo. Antunes (2007) destaca 

que, em contrapartida ao avanço econômico, ocorreram transformações nas relações 

sociais de trabalho, ocasionando mudanças em sua divisão mundial que proporcionaram a 

geração de desenvolvimento, progresso, miséria, penúria e redução drástica de economias, 

como é o caso da Índia, que teve sua produção algodoeira aniquilada em poucos anos, 

devido às elevadas produções de tecidos ingleses a reduzidos custos. 

  A Segunda Revolução Industrial, ou Revolução do Aço e da Eletricidade, culminou 

com um salto qualitativo nas transformações das forças de produção, diferentemente da 

primeira revolução. Foi coordenada pelos EUA, que ultrapassaram o primeiro país em 

crescimento econômico e tecnológico, movidos pela força de trabalho dos imigrantes que 

vieram colonizar a América. 

Nesse contexto, os americanos Frederick Winslow Taylor e John Ford propuseram 

mudanças para as fábricas, principalmente no que diz respeito à teoria da organização 



  

científica do trabalho, caracterizada por assumir um caráter especial de expropriadora da 

concepção da mão-de-obra dos trabalhadores. 

Medeiros (2000 apud ANTUNES, 1997) aponta que o ritmo intenso, rotineiro, 

insalubre e hierarquizado encontrado nos postos de trabalho, nesse período, reforçava 

claramente a divisão entre o trabalho intelectual e o manual, garantindo um aumento do 

volume de investimentos, produção e consumo em escala nacional e internacional. 

No caso da Terceira Revolução Industrial, surge o Japão como o seu berço e 

predomínio do novo paradigma industrial. Teve sua base tecnológica constituída pela 

informática, com o uso das telecomunicações, robôs, sistemas integrados e a biotecnologia. 

No que diz respeito à produção, nesse terceiro setor, há uma diferenciação das revoluções 

anteriores quanto ao ciclo de crescimento; no período em questão, ocorreu uma redução do 

consumo, com forte retração do emprego, promovendo taxas de desemprego, considerado 

estrutural, apontando para a automação integrada flexível como uma de suas características 

mais importantes. 

Observando o universo do mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo, 

Antunes (2007) revela a ocorrência da redução da classe operária tradicional em detrimento 

da ampliação do assalariamento no setor de serviços, com grande heterogenização do 

trabalho e subproletarização intensificada, presente na expansão do trabalho parcial, 

temporário, precário, subcontratado, teceirizado, promovendo, como resultado, a expansão 

do desemprego estrutural.  

 Nos países semiperiféricos, as políticas de ajustamento estrutural e de estabilização 

macroeconômica provocaram enorme turbulência no contrato social e nos quadros legais 

das molduras institucionais, promovendo a liberação dos mercados; a privatização das 

indústrias e serviços; a desativação das agências regulatórias e de licenciamento; a 

desregulação do mercado de trabalho e a flexibilização da relação salarial; a redução e a 

privatização, pelo menos parcial, dos serviços de bem-estar social; uma preocupação menor 

com os termos ambientais; as reformas educacionais dirigidas para a transformação 

profissional, bem mais do que para a construção da cidadania (BRASIL, 2001). 

Nesse contexto, a globalização traz, como um dos seus desdobramentos mais 

concretos, as novas formas de organização do trabalho e as novas tecnologias, produzindo 

prejuízos que têm como uma das consequências o aumento do desemprego nos setores 

produtivos, como os trabalhadores sendo expulsos do mercado de trabalho (MEDEIROS; 

ROCHA, 2004).  

 Essa conformação do mundo do trabalho atual aponta para a questão da 

precarização do trabalho, configurada principalmente através dos vínculos de trabalho que 

não garantem, ao trabalhador, os direitos trabalhistas e previdenciários consagrados na lei, 

seja por meio de vínculo direto ou indireto.    



  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001), na precarização do trabalho ocorre: 

legalização dos trabalhadores temporários, perda e desregulamentação dos direitos 

trabalhistas e sociais, informalização do trabalho. Em decorrência disso, percebe-se o 

crescimento da quantidade de trabalhadores subempregados e autônomos e as 

organizações sindicais mais frágeis.  

Na mesma direção, a atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número 

de trabalhadores “centrais” e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra 

facilmente e é demitida sem custos (ANTUNES, 2007). 

 Nos últimos anos, assiste-se, principalmente no Brasil, quer por intermédio dos 

meios de comunicação, quer dos discursos políticos ou mesmo da academia, ao debate em 

torno do desemprego, da precarização e da exclusão social. Os tempos atuais, muitas 

vezes, são vistos de forma oposta àquelas imagens e cenas dos Tempos Modernos, cujo 

principal protagonista, Chaplin, aparece como uma peça na imensa engrenagem da 

maquinaria, que o exauria a ponto de transformá-lo num autômato, pela repetição de gestos 

e comandos. As imagens veiculadas, ao se reportarem tão-somente ao desemprego e à 

exclusão social, encobrem a realidade do trabalho e dos trabalhadores sob o véu da 

ideologia do chamado neoliberalismo, que destaca o trabalho do núcleo central, que ele 

ocupa na vida dos indivíduos, para os pontos periféricos ou mesmo situados à margem da 

realidade social (ANTUNES, 2004). 

 Para Antunes (2004), é necessário não incorrer no erro quando se analisa o 

processo de mundialização do capital e seus reflexos sobre o trabalho. Por trás de uma 

aparente hegemonia ou universalidade de situações, há diferenças entre países ricos e 

pobres, centrais e subordinados, e também no interior dos mesmos, sem contar aqueles 

referentes aos vários setores da economia com inúmeras particularidades. Por outro lado, 

as diferenças de gênero, entre homens e mulheres que trabalham acrescidos da diversidade 

étnica geracional e etária, tornam-se também imprescindíveis à compreensão da situação 

da classe dos trabalhadores.  

Sobre o perfil dos novos pobres, Antunes (2004, p.11) destaca:  

 
São assim chamadas não em razão dos baixos rendimentos, aquém 
de suas necessidades de sobrevivência, mas em razão de lhes serem 
vedadas as oportunidades de incorporação no tecido social, gerando 
as bases para exclusão dos seus direitos. Para esses excluídos, 
impõe-se a miséria do mundo, do sentimento de seres desganados, à 
margem do meio social em que vivem. São a porta mais fragilizada 
daqueles que Marx caracterizou como os que não têm mais nada a 
perder. 

 

Esta nova complexidade sistêmica ou, dizendo de outro modo, esta nova 

configuração do metabolismo social caracteriza-se pelo acentuado processo de 



  

mundialização do capital, pelo declínio do Estado de bem-estar, pelo crescimento dos 

índices de pobreza, desemprego e exclusão social em todo o globo, e pela ascensão ao 

controle político, nos mais diversos cantos do mundo, de setores políticos conservadores 

(HOBSBAWN, 1998).          

Esta nova configuração do sistema do capital e do mapa político traz consigo a 

desestabilização dos ideais liberais democráticos da escola, da histórica promessa de 

escola pública democrática e obrigatória. Este processo de mudanças atinge os pilares em 

que se basearam a consolidação e expansão da escola, ou seja, a capacidade de gestão e 

financiamento dos Estados-nacionais de um lado e, de outro, o sistema produtivo de 

trabalho assalariado que se expandia constantemente e cuja hegemonia frente às demais 

formas de trabalho era inquestionável.     

Trata-se de dois momentos bastante distintos: o Pós-Segunda Guerra, conhecido 

como um dos mais prósperos períodos da história do capitalismo, talvez a mais 

expansionista de todas as demais fases do sistema, com altas taxas de crescimento, que 

permitiam a satisfação de importantes demandas sociais e, inclusive, o quase pleno 

emprego; uma época marcada pela produção e consumo massivos, neste momento em que 

efetivamente se avança em termos de expansão da escola e se realiza, em muitos países, 

algo próximo da democratização do acesso, muito embora, é preciso nunca esquecer, tudo 

isso represente uma realidade circunscrita a determinadas e minoritárias áreas do globo.

 Por outra parte, um segundo momento que nada mais é senão uma consequência 

direta da fase anterior. Nesta fase, a concorrência capitalista comanda um processo de 

retirada dos capitais para o setor financeiro, obriga as empresas a diminuírem os custos de 

produção, acirrando ainda mais a competição no campo do desenvolvimento científico e 

tecnológico, cuja consequência, na lógica do sistema, é o desemprego em massa. 

 Chensais (1996) aponta que uma das consequências do processo da mundialização 

do capital é o da destruição de postos de trabalho, em proporção superior à criação de 

novos empregos; um fenômeno que resulta da total mobilidade do capital, que pode investir 

ou desinvestir a qualquer momento em qualquer mercado, independentemente da 

nacionalidade, ao sabor da sua ânsia de acumular e das vantagens oferecidas.    

Ora, com a desregulamentação e liberalização dos mercados, num momento em que 

a concorrência capitalista com sua voracidade extrapola todas as fronteiras, as políticas de 

combate ao desemprego perderam muito de seu sentido, pois, 

 
 [...] a mobilidade do capital permite que as empresas obriguem os países a 
alinharem suas legislações trabalhistas e de proteção social àquelas do 
Estado onde forem mais favoráveis a elas (isto é, onde a proteção for mais 
fraca). Essa mobilidade tende necessariamente a limitar a eficácia de 
medidas como a redução de tempo de trabalho, se não puderem ser 
impostas às empresas por toda parte _ou, pelo menos, nos principais 



  

países_ onde estas sejam suscetíveis de se localizarem. (CHESNAIS, 1996, 
p. 304). 

 
Além da desregulamentação e liberalização econômica, é preciso considerar ainda o 

fato de uma boa quantidade de postos de trabalho ter desaparecido sob a “racionalização” 

produtiva forçosamente promovida pela pressão competitiva que obriga o capital a reduzir 

custos, automatizando e eliminando postos de trabalho. A criação de uma imensa camada 

da população mundial que perdeu empregos ou corre riscos de perdê-los com a recessão, o 

incremento tecnológico e a mundialização da economia, que está fadada a viver às margens 

do trabalho regular e formal, da boa educação, do consumo de bens materiais e culturais 

etc., é talvez a mais importante das grandes questões que põem em xeque o modelo de 

escola pelo qual tanto se lutou e cuja versão mais aproximada dos interesses dos 

trabalhadores se construiu no Pós-Segunda Guerra, portanto, em um contexto social-

político-econômico que já não existe mais.       

 Como observa Antunes, apoiado em Mészaros (1996), com a reestruturação 

produtiva capitalista, que exclui uma boa quantidade de países do processo de reprodução 

do grande capital, tem se acentuado o caráter destrutivo do sistema do capital. 

Portanto, em meio a tanta destruição de forças produtivas, da natureza e do meio 

ambiente, há também, em escala mundial, uma ação destrutiva contra a força humana de 

trabalho que tem enormes contingentes precarizados ou mesmo à margem do processo 

produtivo, elevando a intensidade dos níveis de desemprego estrutural (ANTUNES, 1999, p. 

33). 

Dentro do amplo processo de transformações da reestruturação capitalista, talvez a 

mais significativa, que se constitui no núcleo que irradia a força motriz deste processo e que 

incide diretamente sobre a escola, parece ser exatamente as transformações do mundo do 

trabalho, precisamente no que diz respeito ao fato apontado acima por Antunes (1999), ou 

seja, em relação à incrível destruição de força produtiva na forma de força humana de 

trabalho.           

Esse trabalho vem sendo estudado na sociedade capitalista sob a perspectiva do 

processo de globalização da economia, referido pelo Banco Mundial (1995) no período de 

1850 a 1900, como desfavorável para os países em desenvolvimento, principalmente da 

Ásia e África, configurando a globalização como não recente, sendo esses continentes 

exportadores, principalmente de produtos primários.       

Nesse contexto, considera-se o processo de incrementos de novas tecnologias, as 

abordagens de gênero, da organização do processo de trabalho, do desemprego estrutural, 

dos padrões de gestão e da apropriação do saber, da precarização do trabalho e direitos 

trabalhistas. Essa nova ordem mundial, que configura o trabalho no mundo moderno, 



  

apresenta uma amplitude e configuração assemelhada ao pauperismo da primeira metade 

do século XIX que, segundo Castells (1998), ao referir-se à precarização do trabalho, 

considera-se a ocorrência de uma configuração muito superior ao desemprego, como a 

classe trabalhadora sem trabalho, ocupando na sociedade um papel de supranumerários ou 

inúteis para o mundo do trabalho.  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), na América Latina, o setor 

informal situa-se entre 40% e 70% do mercado de trabalho, com uma taxa de crescimento 

anual superior a 4%. No Brasil, em apenas uma década, a ocupação alterou-se de formal 

para informal, atingindo no final de 1998 a proporção alarmante de 55% da força de trabalho 

metropolitana (POCHMANN, 1999).      

Quanto ao número de empregos gerados com carteira assinada, no Brasil, passou 

de 23%, no período de 1986 a 1990, para 28%, no período de 1991 a 1997. A OIT estima 

que de 10 novos postos de trabalho criados, somente dois são assalariados do mercado 

formal, enquanto que, na década de 1980, essa proporção era de oito para 10. Refere ainda 

que cerca de um bilhão e 200 milhões de trabalhadores encontram-se precarizados ou 

desempregados, reforçando a destrutividade provocada pela lógica do capital e de seu 

processo de acumulação, expressando-se principalmente quando se considera, como 

supérfluos e descartáveis, uma enorme força de trabalho humana mundial.    

O trabalho que inclui e exclui apresenta a influência da conjuntura internacional e 

encontra-se permeado por diferentes momentos históricos, pois configura a subtração de 

direitos humanos fundamentais, como o trabalho regular e remunerado, proporcionando 

cada vez mais o ingresso precoce, nas diversas formas de trabalhos precarizados, de 

crianças e adolescentes que sofreram anteriormente com uma formação educacional sem 

os ditames da equidade.  

 

2.2 O TRABALHO NA SAÚDE E EM ENFERMAGEM 
 

“Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era homem 
insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, nem os 
próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios. A 
dois deles quebrou a cara. Respondi que não tinha medo de 
gente sã, menos ainda de doentes; e depois de entender-me 
com o vigário, que me confirmou as notícias recebidas, e me 
recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do 
coronel.” (MACHADO DE ASSIS, O Enfermeiro) 

 

O trabalho em saúde, como parte do setor de serviços, é essencial para a vida 

humana; configura um trabalho da produção não material, que se completa no ato de sua 

realização. Esse trabalho realizado por profissionais da saúde tem a finalidade de ação 

terapêutica em saúde, considerando o indivíduo ou grupos doentes, sadios ou expostos a 



  

riscos, necessitando de medidas curativas, preservação da saúde ou prevenção de doenças 

(PIRES, 1999).  

No que diz respeito ao processo de trabalho em saúde, Pires (1998) esclarece que o 

setor saúde é parte do setor de serviços, compartilha características do processo de 

produção no setor terciário da economia, ao mesmo tempo em que tem características 

específicas. Sendo setor terciário da economia, entende-se como aquele em que o trabalho 

humano é mais distante das relações diretas com a natureza, ou seja, no setor primário 

(extrativismo, agricultura) e secundário (indústria). Desse modo, o trabalho humano está em 

contato imediato e mediato com a natureza, enquanto o setor terciário tem como atividades 

características as relacionadas à circulação, distribuição e consumo de mercadorias, sendo 

a saúde e a educação, comércio, transporte, comunicação, dentre outros, áreas de trabalho/ 

serviços que o compõe (FERNANDES, 2005). 

Mendes-Gonçalves (1992) aponta a existência de dois modelos abstratos e 

complementares à saúde, desenvolvidos principalmente nas sociedades capitalistas. Um diz 

respeito à coletividade, considerando o controle de doenças em escala social, constituído 

pelas questões de saneamento ambiental e educação em saúde; o outro, pautado 

principalmente no modelo clínico, visa à recuperação da saúde do doente.  

As transformações na base da estrutura social e a transição para o capitalismo 

determinaram uma nova racionalidade científico-cultural e, consequentemente, uma nova 

racionalidade médica. Como afirma Mendes-Gonçalves (1992), essa nova racionalidade 

médica foi uma das mais importantes da modernidade e deveu-se às novas necessidades 

sociais emergentes com o capitalismo.  

À medida que a clínica logra difundir a ideia de doença como atributo individual, 

complementarmente, a epidemiologia estará instrumentalizando as práticas que, 

institucionalizadas progressivamente nos aparelhos estatais de saúde pública, cumprem a 

função de mitigar os efeitos acidentalmente danosos que a forma de organização social 

acarreta aos indivíduos (MENDES-GONÇALVES, 1994, p.80). 

Em se referindo ao modelo clínico, os serviços de saúde foram atingidos pela crise 

do capitalismo no final do século XX e início do século XXI, obrigados a realizar uma 

reorganização para serem competitivos e garantir a acumulação, sendo necessário assumir 

as estratégias da reestruturação produtiva. 

No que diz respeito ao processo de trabalho em saúde no Brasil, nesse contexto, 

Pires (1998) refere que, no final do século XX, a tendência dos hospitais foi de ampliação da 

complexidade, de especialização em departamentos, serviços ou unidades. Essa grande 

valorização das especializações pode ter permitido um aprofundamento do conhecimento 

técnico e específico, contudo resultou em um efeito perverso, entendido como a divisão, 

parcelamento do homem, dificultando o entendimento da totalidade e desconsiderando a 



  

sua constituição permeada por relações afetivas, experiência de vida e como parte de uma 

totalidade social.  

A prestação de serviços de saúde, a partir da racionalidade do processo de trabalho 

em condições capitalistas, caracteriza-se pela cooperação; a prova disso é a divisão de 

trabalho entre profissionais médicos e de enfermagem, em que cada profissional realiza 

uma tarefa parcial, integrada com a dos demais, convergindo para um fim comum. Nota-se 

aí a hierarquia técnica e gerencial que configura a organização taylorista do trabalho numa 

indústria, em que os trabalhos, funções e atividades mais intelectivas, complexas e 

elaboradas são conferidas aos médicos e a outros profissionais qualificados, ao passo que 

um extenso grupo de auxiliares realiza as tarefas de rotina (NOGUEIRA, 1999).  

Nesse contexto, o trabalho de enfermagem detém o seu espaço institucional, 

principalmente quando ocorre a articulação dinâmica no processo de trabalho em saúde. No 

modelo clínico de saúde, torna-se parte do trabalho médico, cuidando principalmente de um 

corpo doente. No caso da saúde coletiva, entendendo-se como uma parcela do trabalho em 

saúde, a enfermagem estará presente na produção de serviços de saúde em nível coletivo, 

configurando um instrumento de trabalho, mas agora não mais do médico, e sim um dos 

instrumentos da saúde coletiva (ALMEIDA; ROCHA, 1997). 

Esse trabalho é realizado por uma equipe formada por enfermeiros de nível superior 

e técnicos em enfermagem com formação técnica e ensino médio. Esses profissionais ainda 

têm graus de formação diferentes e dividem o trabalho, seja em cuidados integrais, seja nos 

funcionais, fragmentando o saber do fazer, ficando o enfermeiro como o detentor e 

controlador do processo de trabalho da enfermagem, e, aos técnicos, a execução das 

tarefas delegadas (PIRES, 1999).       

Os trabalhadores de enfermagem são aqueles reconhecidos pela Lei do Exercício 

Profissional nº. 7.498 de 25/06/1986, e são denominados de Enfermeiro – titular do diploma 

de Enfermeiro, conferido por instituição de ensino; Técnico em Enfermagem – titular do 

diploma ou certificado de Técnico de Enfermagem; e Auxiliar de Enfermagem – titular de 

certificado de Auxiliar de Enfermagem. Essa lei, que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício de Enfermagem, define as atribuições de cada componente profissional de 

Enfermagem (COREN, 2004).      

O trabalhador da enfermagem, independentemente de sua formação de nível médio 

ou superior, tem como garantia de sobrevivência a venda de sua mercadoria, ou seja, a sua 

força de trabalho. Esta geralmente é comprada por um capitalista coletivo, representado 

pelo Estado, ou por um capitalista individual. O Estado capitalista tem se comportado de 

forma submissa aos interesses dos que conservam o poder econômico — os proprietários 

dos meios de produção. Estes, controlando o poder econômico, têm nas mãos o Estado 

com toda a sua organização; no caso da enfermagem: os enfermeiros, técnicos e auxiliares 



  

de enfermagem (ALVES, 2000).       

 Conforme Mendes e Morrone (2002), dependendo das condições em que o trabalho 

é executado, essas condições podem torná-lo em algo que pode levar ao sofrimento, 

sofrimento este que surge do confronto entre a subjetividade do trabalhador e as limitações 

das condições socioculturais e ambientais, relações sociais e organização do trabalho. Isto é 

o reflexo de um modo de produção característico, atualmente, de uma acumulação flexível 

do capital que tem dado origem a uma situação que apresenta muitas adversidades, 

abrangendo a relação trabalho/emprego, subemprego e desemprego.    

 É evidente a grande responsabilidade da enfermagem no cuidar das pessoas, 

todavia existe um paradoxo entre esta responsabilidade e as inadequadas condições de 

trabalho oferecidas a essas(esses) trabalhadoras(es). Os trabalhadores de enfermagem 

vivenciam um cotidiano da grande substituição, em grande escala, da força de trabalho 

formalizada por contratos terceirizados com vínculos temporários, inclusive através da força 

de trabalho de estudantes ou recém-formados, através de estágio extracurricular 

remunerado. 

 

2.3 A FORÇA DE TRABALHO DE NÍVEL MÉDIO DE ENFERMAGEM 
 
 
“Se, hoje, o imaginário social entende a escola como 
uma instituição que tem por função preparar os 
jovens para o ingresso no mercado de trabalho, 
historicamente, a constituição da escola não esteve 
vinculada à formação para o trabalho” (MANFREDI, 
2002, p. 51). 

 

A força de trabalho pressupõe a produção, emprego/desemprego, renda, divisão de 

trabalho, setor de emprego, assalariamento, entre outros. Esse termo é consagrado pela 

economia política, ligado particularmente à escola clássica dos economistas Adam Smith, 

Ricardo Antunes e Marx.  

Há pelo menos duas formas distintas de abordar a questão dos profissionais 

empregados no setor saúde: como força de trabalho e como recursos humanos. Esta 

segunda forma é advinda da ciência da administração e se subordina à ótica de quem 

exerce algum tipo de função gerencial ou de planejamento, seja no âmbito microinstitucional 

(órgão público ou empresa privada) ou no macroinstitucional (por exemplo, planejamento 

estratégico nacional).  

No caso de o setor da saúde encontrar-se inserido no nível terciário de trabalho, e 

constituindo processo de trabalho, apresenta um modo de produção e relações sociais, além 

dos seus meios e instrumentos, focalizado na dinâmica do processo de trabalho em saúde 

(MEDEIROS; ROCHA, 2004). 



  

Quanto ao trabalho em enfermagem, Lunardi Filho e Leopardi (1999) referem que a 

partir da sua concepção e institucionalização, a enfermagem moderna adotou a divisão 

técnica do trabalho, fundamentada na sua divisão social, em que a parte intelectual é de 

responsabilidade do enfermeiro e a parte manual é efetuada por todos os trabalhadores da 

equipe de enfermagem, inclusive pelo próprio enfermeiro.    

A divisão social do trabalho na enfermagem se processa inicialmente muito mais 

para atender a um modelo de política de saúde estabelecida no período, ao mesmo tempo 

em que produz a estrutura de classes da sociedade capitalista, através da hierarquização 

profissional. Tal hierarquia se explicita na própria divisão do trabalho intelectual versus 

trabalho manual. 

No caso da força de trabalho de nível médio de enfermagem, essa parcela de 

trabalhadores tem sua formação constituída historicamente atrelada ao ensino 

profissionalizante técnico, denominado principalmente com o intuito de promover aquisição 

das competências específicas para a execução de seu ofício, sem necessariamente ter 

acesso a um conjunto básico de conhecimentos amplos, conforme o que diz Alves (1997, p. 

71) sobre a educação profissional ao longo das décadas de 1940 e 1970: 
O aluno recebia um conjunto de informações relevantes para o domínio de 
seu ofício, sem aprofundamento teórico, científico e humanístico que lhe 
desse as condições de prosseguir nos estudos ou mesmo de se qualificar 
em outros domínios.  

 

Esse contexto configura uma classe trabalhadora de nível médio de enfermagem que 

detém conhecimentos em sua formação, principalmente para garantir a execução de 

atividades laborais com mínina complexidade. Isso configurou, a partir dos anos 1980, um 

significativo aumento de vagas no mercado de trabalho para os profissionais de saúde, 

condicionado pela criação de postos de trabalho nos estabelecimentos, passando de 3,88% 

para 6,60% empregos ao ano, principalmente.  

Segundo Girardi (1990), esse crescimento nos postos de trabalho caracterizava-se 

especialmente por apresentar exigência de escolaridade elementar e intermediária, sendo, 

portanto, de baixa remuneração. 

Contudo, na década de 1990, a partir das reformas nas diretrizes e bases da 

educação, advindas da Lei 9.394/96 e do Decreto Federal 2.208/97, foram instituídos os 

fundamentos para a reforma do ensino profissionalizante no Brasil; contudo, alguns projetos 

de disputas defendidos pelos diversos protagonistas sociais, como os trabalhadores, 

empresários e governo apresentavam divergências no que diz respeito aos interesses da 

educação profissional. 

Costuma-se dizer geralmente que o setor saúde tem se constituído em importante 

polo de geração de postos de trabalho desqualificado e sub-remunerado, absorvendo a 



  

força de trabalho não incorporada em setores econômicos mais produtivos (GIRARDI, 

1990). 

O discurso ideológico dos setores hegemônicos tenta explicar o desemprego pela 

excessiva regulamentação do mercado de trabalho e, em segundo lugar, pela obsolescência 

dos sistemas educacionais frente aos novos métodos de trabalho. Apesar das medidas de 

desregulamentação do mercado de trabalho e das reformas educacionais que vêm sendo 

realizadas ao longo das últimas décadas, visando “adaptar” os sistemas de educação à 

nova realidade do mercado, os índices de desemprego insistem em não cair, criando a 

desconfiança no diagnóstico feito e na receita usada. Segundo aponta Dedecca (1996, p. 

19-20):  
A maioria dos governos dos países desenvolvidos elevou seus gastos em 
educação e formação profissional. Após uma década e meia de adoção 
desta opção política, observa-se que tais reformas foram acompanhadas 
da deterioração crescente das condições de emprego nos diversos países.  

 
 

Isto demonstra, em primeiro lugar, que a educação jamais poderá ser 

responsabilizada por tragédias sociais, como o desemprego contemporâneo e que os 

imperativos econômicos, responsáveis pela deterioração das condições de emprego não 

serão dominados apenas por políticas de educação; em segundo lugar, vale destacar os 

gastos dos governos em educação, via de regra, são orientados pelas mesmas políticas que 

privilegiam a saúde do capital, desta maneira, os gastos em educação se mostram 

prisioneiros de um movimento excludente e, portanto, incapazes de reverter o quadro do 

desemprego.             

É de tal maneira predominante no mercado de trabalho o desemprego e a 

precarização social, que a valorização da educação nos discursos apologistas do capital 

assume, muitas vezes, um caráter mistificador, na medida em que parecem muito mais 

interessados em legitimar a degradação do trabalho do que, efetivamente, interessados em 

qualificar a maior parte da força de trabalho e educar dignamente as classes trabalhadoras, 

como faz parecer.            

Desde o momento em que surge a educação diretamente articulada ao trabalho, esta 

se estrutura como um sistema diferenciado e paralelo ao sistema de ensino regular marcado 

por finalidade bem específica: a preparação dos pobres, marginalizados e desvalidos da 

sorte para atuarem no sistema produtivo nas funções técnicas, geralmente localizadas nos 

níveis baixos e médios da hierarquia ocupacional.       

Sem condições de acesso ao sistema regular de ensino, esses futuros trabalhadores 

seriam a clientela, por excelência, de cursos de qualificação profissional de duração e 

intensidade variáveis, que vão desde os cursos de aprendizagem aos cursos técnicos 

(KUENZER, 1988).           



  

Quanto à localização das escolas que ofereciam esses cursos, ocorria sempre nas 

capitais, obedecendo antes a critérios políticos do que a critérios de desenvolvimento 

urbano e socio/econômico. Mais do que a preocupação com as necessidades da economia, 

parece que a motivação que justificou a criação dessas escolas foi a preocupação do 

Estado em oferecer alguma alternativa de inserção no mercado de trabalho aos jovens 

oriundos das camadas mais pobres da população.    

Nesse contexto, mantém-se a separação entre educação e formação profissional 

como expressão da divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual através da 

existência de um sistema de ensino com dois ramos equivalentes, porém diferenciados, e de 

um sistema privado de qualificação para trabalhadores. Assim, os jovens e adultos são 

preparados para exercer funções diferenciadas – intelectuais ou manuais – na hierarquia do 

trabalhador coletivo (KUENZER, 1988). 

  Esta desarticulação se explica pelo caráter de classe do sistema educativo, uma vez 

que a distribuição dos alunos pelos diferentes ramos e modalidades de formação se faz a 

partir de sua origem de classe. Logo, permanece a mesma situação existente no início do 

século, quando a criação dos cursos profissionais: educação para a burguesia e formação 

profissional para o povo. 

 

2.4 O ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO REMUNERADO 
 

“Muitos trabalharam duro, sozinhas ou em um grupo, para 
tornar nossa vida mais confortável. O alimento que comemos 
e as roupas que vestimos não caíram simplesmente do céu. 
Muitos trabalharam para produzi-los. Por este motivo, 
devemos ser gratos a todas as pessoas” (DALAI-LAMA, 2001, 
pág.53) 

 

 

 A proposta dos estágios surge, segundo Martins (2005), em meio ao auge do modelo 

taylorista/fordista, que tem bastante força até os anos 1980, e que fundamenta uma 

concepção de organização curricular voltada para o mercado de trabalho, em que a 

competência visa primordialmente à produtividade advinda da repetição acertada de 

procedimentos. 

O objetivo maior da formação profissional, nesta perspectiva, é desenvolver o saber 

fazer, apoiando-se no princípio positivista de construção do conhecimento, que se traduz na 

forma linear como são geralmente organizados os currículos dos cursos, compreendendo o 

estágio como uma estratégia de aprendizado, utilizada para o treinamento prático, que deve 

suceder ao conhecimento teórico e que, em função disso, muitas vezes é colocado ao final 

do período de formação (MARTINS, 2005).  



  

 A partir da primeira metade da década de 1970, surgem novas formas de 

organização do mundo do trabalho, em função da crise do capital e do modelo fordista, que 

viriam a influenciar profundamente a estrutura educacional no Brasil e no mundo.  

 A crise inspirou um novo regime de acumulação, pautado na flexibilidade, em que a 

recessão, a crise fiscal e de legitimidade criaram oportunidades para a reestruturação 

econômica e o reajustamento social e político (CATANI, 2001). 

 As décadas de 1970 e 1980 foram palco da intensificação da competição global, o 

que levou a um período de racionalização, reestruturação e intensificação do controle do 

trabalho. A mudança tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produto e 

nichos de mercado, a dispersão geográfica para zonas de controle do trabalho mais fácil, as 

fusões e medidas para acelerar o tempo de giro do capital passaram ao primeiro plano das 

estratégias corporativas de sobrevivência em condições gerais de deflação (HARVEY, 1992 

apud CATANI, 2001).  

 Neste momento, a acumulação flexível confronta a rigidez do fordismo, apoiando-se 

na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e 

padrões de consumo. São incluídos o surgimento de novos setores de produção, novas 

maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados, inovação comercial, 

tecnológica e organizacional, aumento da competição e da utilização das novas tecnologias 

produtivas, através das rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual entre 

setores e regiões geográficas e pela compressão do tempo-espaço no mundo capitalista. 

 Como resultado, observa que a acumulação flexível parece implicar níveis 

relativamente altos de desemprego estrutural, rápida destruição e reconstrução de 

habilidades, ganhos modestos de salários reais, e o retrocesso do poder sindical_ uma das 

colunas políticas do regime fordista.  

 O mercado de trabalho sofre uma radical transformação, valendo-se de regimes e de 

contratos de trabalho mais flexíveis, através, por exemplo, da adoção do trabalho em tempo 

parcial, temporário ou subcontratado. 

 Para tanto, a formação profissional se propõe também à flexibilização. A respeito 

disto, Catani (2001) coloca que o ideário da flexibilização curricular parece decorrer da 

compreensão da ocorrência de mudanças no mundo do trabalho e, consequentemente, nos 

perfis profissionais, o que ocasiona a necessidade de ajustes curriculares nos diferentes 

cursos de formação profissional. 

  De acordo com Santos(1995), a tendência é modificar a formação eminentemente 

técnica, recuperando o valor da educação geral e formação cultural sólida, com quadros 

teóricos e analíticos gerais, que forneçam aos alunos uma visão global do mundo e de suas 

demandas, possibilitando o desenvolvimento de competências para enfrentar as exigências 

atuais do mundo do trabalho em constante alteração.  



  

 Isto significa que um profissional oriundo de qualquer área deve ter, além de suas 

competências tecnológicas específicas, uma motivação centrada na educação permanente, 

vontade de aprender, boa formação geral, domínio de informática, a capacidade de 

liderança, o trabalho em equipe, sendo essas características que atendem ao novo mundo 

do trabalho, possibilitando que processos possam ser rapidamente aprendidos. 

 É nesse contexto de transformações que Martins(2005) refere que o governo da 

década de 1990 propôs a desregulamentação dos currículos mínimos nacionais, fundados 

na especialização em prol das diretrizes curriculares dos cursos de graduação, a partir da 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96.   

 Küenzer (2003, apud MARTINS, 2005) observa que as diretrizes curriculares vêm 

como resposta a um mundo do trabalho em que a incerteza é norma, e “a relação direta 

entre a formação e emprego se destrói pela introdução de uma camada microeletrônica, 

fazendo com que as profissões se tornem tão parecidas que um profissional com uma 

formação mais geral pode ser profissional de várias áreas.” 

 A partir da promulgação da LDB, passou a ser de competência do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) a definição de diretrizes curriculares para todos os cursos de 

graduação. Para as diversas áreas de formação, as diretrizes curriculares pressupõem a 

diversificação de trajetórias e preconizam, de maneira geral, a articulação teoria e prática, 

recolocando o papel do estágio como um dos articuladores privilegiados desta relação, 

indicando a ampliação da carga horária do estágio curricular obrigatório, distribuída ao longo 

do curso (MARTINS, 2005). 

Relacionados ao tema estágio não obrigatório em enfermagem, na literatura nacional 

e internacional, foram encontrados quatro trabalhos na área de enfermagem, 

respectivamente intitulados: Enfermagem e o estágio extracurricular remunerado, que 

apresenta o programa de estágio extracurricular remunerado para enfermagem em um 

hospital privado na cidade de São Paulo e os benefícios, dessa atividade pedagógica, como 

resultado de uma maior habilidade no desempenho profissional; A experiência dos 
acadêmicos de enfermagem da UNI-RIO em estágio extracurricular, dissertação de 

mestrado, desenvolvida a partir de questionamentos como: que prática é essa, como é 

vivenciada pelos alunos e que influência traz para a formação profissional?; O estágio 
extracurricular em enfermagem: opção ou obrigação? uma contradição a ser 
superada, publicado no primeiro número da Revista Mineira de Enfermagem; e A formação 
de competências na interface estágio extracurricular e início da atuação profissional 
como enfermeiro, dissertação de mestrado que levanta a necessidade de compreender 

como o estágio extracurricular em uma instituição hospitalar privada pode contribuir para o 

processo de formação dos enfermeiros (SECAF, 1989).     



  

Desde 1997, o HAOC passou a oferecer estágio extracurricular em enfermagem, 

sendo que, a partir de 1985, há relatos que, com a criação do Serviço de Educação 

Continuada (SEC), os estagiários passaram a ser integrados à instituição de uma forma 

contínua e sistematizada (SECAF; LORENCETTE; MARX, 1989). Este programa de estágio 

extracurricular perpetuou-se até 1997 quando, por determinação do COFEN _ Resolução 

199/97 _ houve a proibição de estágios extracurriculares para a enfermagem.   

 No entanto, acreditando nos benefícios advindos desta atividade pedagógica, não só 

como complementação do ensino/aprendizagem, mas também como investimento num 

futuro profissional adaptado à Filosofia da Enfermagem da instituição que poderá vir a 

ocupar uma vaga de profissional de enfermagem, é que após a Resolução 245/2000 - 

COFEN autorizou o Estágio Extracurricular para Estudantes de Enfermagem de níveis 

técnicos e de graduação (COFEN, 2000).      

Neste contexto, o estágio extracurricular, em qualquer nível de escolaridade, merece 

destaque, uma vez que configura o componente da formação em que mais se aproximam o 

processo educativo e o mundo do trabalho. Contudo, há grande influência dos processos de 

transformação do mundo produtivo, fundamentalmente relacionados às formas de discussão 

do conhecimento, envolvendo o exercício do fazer profissional, e aos tipos de vínculos e 

relações estabelecidas no trabalho.         

 O estágio deve ser compatível com as atividades escolares, ocupar o aluno com uma 

carga horária adicional ao seu horário de estudo, não lhe impor funções e atividades 

distintas das necessárias para complementar seu processo de vivência e aprendizado no 

mundo prático. Não deve, portanto, ser elemento que contribua para reduzir seu tempo de 

estudo, dificultar seu rendimento escolar, mas sim, como instrumento de melhoria do ensino 

e fator de estímulo ao aprendizado teórico, evitando principalmente que o estágio seja 

utilizado como mera substituição da força de trabalho. 

O período de estágio deve ser uma continuidade do processo de aprendizagem e 

uma oportunidade de melhoria do aproveitamento escolar em ambiente de trabalho, sem, 

contudo, ser confundido como uma relação de emprego; mesmo quando remunerado, não 

pode ser considerado como política de primeiro emprego ou de assistência social. 

 O estágio extracurricular vem tornando-se um instrumento utilizado para precarizar a 

legislação trabalhista do Brasil, visto que fatores que levam à precarização do trabalho, o 

desemprego e a falta de perspectivas colaboram para que jovens estudantes visualizem, 

nesta forma de contratação, uma alternativa como fonte de renda. 

Estas formas de contratos deixaram de constituir-se como um elemento no processo 

de qualificação profissional, para se transformar em mera solução para o rebaixamento dos 

custos das folhas de pagamento das empresas, com a substituição de seus trabalhadores 

permanentes por estagiários.  



  

A contratação de estagiários remunerados por empresas e/ou instituições de ensino 

pode significar, de forma velada, a precarização do trabalho, através da relação ilusória da 

contribuição do processo de aprendizagem para os estudantes de enfermagem.  

O estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos (BRASIL, 2008). 

Esse ato educativo, a que o estágio se propõe, tem como característica o 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização de 

currículos dos cursos de formação porque tem finalidade de objetivar o desenvolvimento dos 

estudantes para a vida cidadã e para o trabalho, a partir de sua integração entre o processo 

educativo e o mundo do trabalho. 

Quanto aos técnicos dos estágios não obrigatórios, estes poderão receber uma 

bolsa-auxílio mensal, para cobertura parcial de seus gastos escolares e pessoais que 

deverá ser paga pela empresa onde o estudante realiza o estágio ou por meio dos AI, que 

poderão, inclusive, sugerir o respectivo valor da bolsa (ABRES, 2008). 

Os AI públicos ou privados são responsáveis por identificar as oportunidades de 

estágio, ajustar as condições para a efetivação, fazer o acompanhamento administrativo, 

encaminhar a negociação de seguros contra acidentes pessoais e cadastrar os estudantes. 

Esses agentes podem ser solicitados a critério das empresas, o que facilita o contato delas 

com as Instituições de Ensino.      

Um exemplo de AI é o IEL, que criou o Programa de Estágio em 1969, com o 

objetivo de promover a interação entre os cursos de formação e as empresas, pois o estágio 

facilita o relacionamento com o meio universitário e possibilita a identificação e atração de 

novos talentos. Para as instituições de ensino, oferece insumos para a atualização de seus 

programas, currículos, métodos e técnicas. O programa permite aos estudantes que entrem 

em contato com o mercado de trabalho e apliquem, na prática, os conhecimentos adquiridos 

na universidade.     

O IEL realiza toda a gestão do processo, que vai desde a sensibilização de 

empresas e universidades para a importância do programa de estágio, preparação e 

cadastro de estudantes, acompanhamento dos estágios, até o término dos contratos. Não 

tem fins lucrativos e conta com aproximadamente 100 postos de atendimento do Programa 

de Estágio em todo o País. Núcleos do IEL de 14 estados têm seus programas de estágio 

certificados pelo Internacional Organization for Standartization (ISO) 9000.     

Qualquer empresa pode solicitar estagiários do programa do IEL, procurando o 

núcleo regional do seu estado ou pelo Sistema de Gestão de Estágio. Na seleção, 



  

profissionais do IEL analisam histórico e currículo, realizam dinâmicas de equipe e testes de 

idioma e informática, dentre outras ações. Para isso, a empresa precisa detalhar o perfil do 

estagiário e o tipo de seleção que se pretende realizar.      

O IEL acompanha o estágio por meio de avaliações periódicas realizadas com a 

empresa, estudantes e instituições de ensino. Além disso, profissionais do IEL visitam as 

empresas para auxiliar na prática eficiente do programa.  As bolsas pagas pelas empresas 

variam de R$ 300 a R$ 1,2 mil, sendo a média de R$ 400. O valor é pago ao IEL que o 

repassa ao estudante. Além disso, as empresas pagam à entidade uma taxa administrativa, 

taxa esta que pode ser maior ou menor, dependendo do porte da empresa e dos serviços 

previamente solicitados para a seleção e treinamento de estudantes. As empresas podem 

oferecer, por conta própria, outros benefícios aos estagiários, como tíquete-refeição e vale-

transporte. Pela lei, o pagamento de bolsas não é obrigatório. Para empresas que não têm 

condições de pagar uma bolsa de R$ 300, o IEL solicita que se ofereça ao estudante auxílio 

para alimentação e transporte.         

 O contrato para o Programa IEL de Estágio pode ser semestral ou anual. A 

permanência máxima de um estagiário em cada empresa é de até dois anos. O contrato 

pode ser rescindido por qualquer das partes – empresa, estudante ou instituição de ensino – 

a qualquer momento. O novo sistema realiza desde a inscrição de estagiários, empresas e 

instituições de ensino até seleção e contratação de estudantes para vagas de estágio. 

Também permite que as avaliações de estágio, realizadas periodicamente, sejam feitas pelo 

site, apresentando aos estudantes cadastrados informações relativas à oferta de vagas.  

Os novos avanços tecnológicos trazem consequências tanto para as condições de 

trabalho, como para o modo de viver do trabalhador. Antunes (2003) refere que a década de 

1980 é marcada por grande avanço tecnológico, em que a automação, a robótica e a 

microeletrônica apropriam-se do universo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-se nas 

relações de trabalho e de produção de capital. Para Pires (1998), a descentralização da 

produção e mudanças nas formas de gestão do trabalho, associadas ao avanço tecnológico, 

atingem todos os setores da produção na sociedade.  

Além da fundamental preparação e treinamento para o mercado de trabalho, o 

estudante durante o estágio obtém a receita determinante para custear as suas despesas 

pessoais (inclusive os estudos) e complementar a renda familiar. Ainda merece destaque 

que esta condição de contratação é exclusiva para estudantes e tem se revelado um fator 

de real estímulo para a permanência ou o retorno do jovem à escola, além de, 

primordialmente, reduzir a nefasta ociosidade entre adolescentes. 

Segundo Secaf (1989), o estágio extracurricular, embora seja considerado muito 

importante para a formação profissional, não tem merecido a devida atenção dos integrantes 

dos órgãos formadores e do próprio aluno, futuro profissional de saúde. 



  

Em estudo de revisão sobre estágio não obrigatório remunerado, Oliveira et al (2009) 

referiram que na literatura nacional e internacional somente quatro trabalhos abordam o 

estágio extracurricular cujo enfoque é o trabalho dos estagiários. Os trabalhos dizem 

respeito à aquisição de competência técnica da prática de enfermagem por parte dos 

estagiários, configurando o principal interesse pelo estágio extracurricular, justificando-se 

pela necessidade de suprir lacunas deixadas durante o curso, posto que, no processo de 

formação, a convivência do estudante se dá de forma artificial no campo prático, pelo motivo 

de conviver a maior parte do tempo com professores e colegas da turma.   

 Por outro lado, ao ingressarem como estudantes em estágio extracurricular, 

começam a fazer parte da equipe em um setor da instituição em que realizam os estágios, 

constituindo-se em uma prática mais fiel do processo de trabalho; em consequência, maior 

aprendizagem por parte dos estagiários, além de conseguirem uma atividade remunerada 

para complementar a renda de seus familiares (OLIVEIRA, 2009). 

 

2.5 SOBRE OS HOSPITAIS DE ENSINO 
 

“O pessoal que atendia nesses hospitais geralmente tinha a 
intenção de conseguir sua própria salvação, portanto não eram 
preparados com fundamentação técnica científica para realizar 
a cura dos doentes (FOUCAULT, 2003).  
 

 

Hospital, termo originário do latim, hospitale, significa hospedaria, hospedagem, ou 

aquele/aquilo que pratica a hospitalidade, que é hospitaleiro. Os hospitais, em sua 

constituição inicial, não tinham como finalidade a cura de enfermos e erradicação de 

doenças, pois não eram tidos como instituições médicas, e sim religiosas, filantrópicas, de 

caridade, de assistência aos pobres. Atendiam principalmente aos desamparados, 

prostitutas, delinquentes, doentes, desabrigados e loucos, enfim, todo um segmento que a 

sociedade segregava. 

O pessoal que atendia nesses hospitais geralmente tinha a intenção de conseguir 

sua própria salvação, portanto, não eram preparados com fundamentação técnica científica 

para realizar a cura dos doentes (FOUCAULT, 2003).  

Pitta (2003), em estudo intitulado “Hospital: dor e morte como ofício”, no qual analisa 

os determinantes psicossociais dos agravos à saúde mental dos trabalhadores, ressalta que 

as idas e vindas na história servem para reforçar o caráter religioso e caritativo das práticas 

hospitalares, que, apesar de submetidas a outras regras no modo de produção capitalista, 

mantêm até os dias atuais características ambíguas entre uma mítica religiosa/ caritativa e 

as regras gerais de mercado típicas das formas de organização das sociedades concretas 

(PITTA, 2003, p.42).      



  

Ela refere ainda que a medicina e suas técnicas vão sistematicamente preenchendo 

espaços e determinando novas formas de relação e divisão do trabalho no interior do 

hospital (PITTA, 2003, p.44). 

Com isso, somente na segunda metade do século XIX, na Inglaterra, é que os 

produtivos, e não os mendigos e vagabundos se constituem em clientela preferencial das 

preocupações sanitárias. Expõe ainda que é justamente nessa época que “o trabalho na 

doença também pressionado pela força da industrialização, vai abandonando suas 

características artesanais, de ofício, e absorve as novas tecnologias” (PITTA, 2003, p.44). 

Sendo assim, a divisão do trabalho no hospital é a reprodução no seu interior da evolução e 

divisão do trabalho no modo de produção capitalista, preservando-se, entretanto, algumas 

características da religiosidade caritativa assistencial do período histórico anterior. 

A respeito dos médicos nas instituições hospitalares, Foucault (2003, p.110) refere 

que o grande médico de hospital é representado por aquele que será mais sábio quanto 

maior for sua experiência hospitalar. Essa inversão das relações hierárquicas no hospital, a 

tomada de poder pelo médico, se manifesta no ritual da visita, desfile quase religioso em 

que o médico, na frente, vai ao leito de cada doente seguido de toda a hierarquia hospitalar: 

assistentes, alunos, enfermeiras, entre outros. Essa condição ritual da visita, que marca o 

advento do poder médico, é encontrada nos regulamentos de hospitais do século XVIII, em 

que se diz onde cada pessoa deve estar colocada, que o médico deve ser anunciado por 

uma sineta, que a enfermeira deve estar à porta com um caderno nas mãos e deve 

acompanhar o médico quando ele entrar (FOUCAULT, 2003). 

Nesse contexto, o ambiente hospitalar é marcado pela hierarquia e perpassado por 

relações de poder/saber. Vale Ressaltar que é nesse cenário que ocorre o processo de 

trabalho que imprime suas matizes, peculiaridades e potencialidades em seres vítimas do 

modo operatório capitalista, que socializou o corpo enquanto objeto da força de produção e 

força de trabalho, exercendo o controle da sociedade pelos indivíduos, através do corpo, 

tornando-os homens compartimentados entre órgãos de execução e concepção intelectual 

(FERNANDES, 2005). 

Isto posto pode-se compreender que para além do espaço iníquo e historicamente 

permeado pelo poder hierárquico, os hospitais ainda contam com mão-de-obra terceirizada 

ou precarizada o que possibilita o distanciamento da cooperação do trabalho nesse lugar, 

causando, por sua vez, a divisão intelectual e manual entre os profissionais que lá executam 

suas atividades laborais.  

Dentre os hospitais, destacam-se os Hospitais de Ensino cuja denominação aplica-se 

ao conjunto dos hospitais universitários, hospitais escolas e hospitais auxiliares de ensino. 

 Os HU são necessariamente hospitais de ensino, constituindo-se em importantes 

centros de formação de recursos e de desenvolvimento de tecnologia para a área da saúde. 



  

 De acordo com a Portaria Interministerial Nº 1.006, de 27 de maio de 2004, o hospital 

de ensino é um local de atenção à saúde, de referência para alta complexidade, formação 

de profissionais de saúde e desenvolvimento tecnológico, numa perspectiva de inserção e 

integração em rede dos serviços de saúde, obedecendo a critérios de necessidade da 

população, fortalecendo assim as diretrizes do SUS. E ainda em seu parágrafo único 

denomina que são hospitais de ensino aqueles certificados de acordo com a Portaria 

Interministerial MEC/MS Nº 1.000, de 15 de abril de 2004. 

 Os HU apresentam uma grande contribuição a uma parcela da população usuária do 

SUS que vem em busca de atendimento que muitas vezes não encontra em outras 

instituições, acreditando na qualidade de atendimento por ser referência para ensino e 

vincular-se às Universidades, órgãos formadores da maioria dos trabalhadores de saúde.  

 Tal concepção tradicional define um HU como uma instituição que se caracteriza: a) 

por ser um prolongamento de um estabelecimento de ensino em saúde (de uma faculdade 

de medicina, por exemplo); b) por prover treinamento universitário na área de saúde; c) por 

ser reconhecido oficialmente como hospital de ensino, estando submetido à supervisão das 

autoridades competentes; e d) por propiciar atendimento médico de maior complexidade 

(nível terciário) a uma parcela da população. Mas nas últimas duas décadas, ampliou-se nos 

países desenvolvidos a autonomia dos HU, os quais passam a manter funções definidas nos 

sistemas de saúde e a se subordinar progressivamente à lógica desses sistemas (MÉDICI, 

2001). 

Do ponto de vista prático, Médici (2001) ressalta ainda que os HU respondem por 

uma atenção médica basicamente curativa, havendo pouca preocupação com a prevenção. 

No caso dos países desenvolvidos, tal fato começa lentamente a mudar, especialmente no 

que se refere ao gerenciamento de enfermidades crônicas, como a diabetes e as 

enfermidades cardiovasculares, em que a educação do paciente e da família é condição 

sinequanon para a eficácia dos tratamentos. 

Há certo consenso de que os HU deveriam mudar suas estratégias e se integrarem 

mais com as comunidades onde se baseiam, definindo novas formas de tratamento e visitas 

domiciliares, aumentando o atendimento ambulatorial. 

A vantagem desta integração estaria no fato de que, como instituições preocupadas 

com o ensino e a pesquisa, os HU, poderiam experimentar, de forma pioneira, novas formas 

de micro-gerenciamento da saúde, as quais poderiam ser transferidas para os demais 

hospitais, uma vez testadas. Ainda que alguns HU prestem serviços de atenção primária, 

sobretudo nos países de menor desenvolvimento, os participantes do encontro promovido 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) foram muito claros em defender a posição de 

que a função básica do HU é a prestação de serviços de alta complexidade e tecnologia 

(MÉDICI, 2001). 



  

O fato de dispor de pessoal mais qualificado ou de mais recursos físicos e 

equipamentos não leva necessariamente os HU a prestarem uma atenção médica de melhor 

qualidade. Observa-se então que os HU, a despeito de terem mais recursos físicos e 

humanos, apresentam, em muitos casos, forte deterioração de seus padrões de 

atendimento.             
Há um consenso, neste caso, de que os HUs deveriam ser instituições 
modelares, constantemente avaliadas e acreditadas por instituições 
externas ao hospital. Muitos dirigentes dizem que isto não ocorre dada a 
inexistência de financiamento e incentivos adequados. No entanto, o mau 
gerenciamento dos HU e a relativa estabilidade e impunidade de seus 
dirigentes têm sido, em todo o mundo, um dos principais fatores 
responsáveis por esta deterioração (MÉDICI, 2001).  
 
 
 

Dentro da formação de recursos humanos para a saúde, o HU é, por excelência, um 

dos cenários de prática onde ocorre a relação ensino/serviço. Por se tratar de instituição 

permanente da própria universidade, é este cenário que mais disponibiliza oportunidades e 

experiências de aprendizagem para os alunos. Estas oportunidades ocorrem por meio do 

trabalho de docentes, estagiários e profissionais que exercem suas atividades laborais na 

instituição (CAVALCANTE, 2007).      

Há de se considerar que as reduções de investimentos ao longo do tempo nas 

instituições públicas, e a carência de concursos públicos para contratos de servidores têm 

possibilitado uma redução da mão-de-obra formal e a contratação da força de trabalho de 

estagiários, além da já terceirizada. Geralmente, estes são utilizados fora de sua área de 

formação e assumem postos de trabalhos em setores administrativos ou nos setores da 

assistência em enfermagem, com cumprimento de jornadas de trabalho em escalas fixas. 

 A UFRN possui quatro hospitais universitários e de ensino, um deles o Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL), criado no início do século XX através do Decreto Nº 

205, de 21 de agosto de 1909, intitulado de Hospital de caridade “Jovino Barreto”, cuja 

localização se dava em uma área de 300 metros quadrados. Atualmente, o HUOL localiza-

se no bairro Petrópolis em Natal/RN (CARLOS, 2005).      

O HUOL mostra uma trajetória que guarda uma relação muito forte com a própria 

organização do sistema público de saúde, no que se refere à assistência hospitalar, cujas 

marcas referenciais são apresentadas a seguir: ano de 1855, através da Lei nº 335, de 10 

de setembro, é criado o Hospital da Caridade. Primeiro Hospital do Estado. No ano de 1906, 

o "Hospital da Caridade" é extinto, restando em funcionamento, apenas uma enfermaria 

para atendimento dos doentes "miseráveis".       

 Em 1909, através do Decreto do Governador Alberto Maranhão, há uma 

determinação na reorganização do serviço de saúde, sendo adaptada uma residência de 



  

veraneio em Petrópolis para funcionamento de um hospital. Este hospital começou a 

funcionar em 12 de setembro de 1909, sendo denominado Hospital da Caridade Juvino 

Barreto, com características de Hospital Geral. Dispunha de 18 leitos, sendo diretor o 

médico Januário Cicco. O Hospital subordinava-se à Inspetoria de Higiene e Saúde. Esta 

Instituição tinha como fim prestar assistência médica à população pobre, contando com a 

ajuda do Estado.           

Em 1960, o Hospital passa a denominar-se Hospital das Clínicas, mediante Decreto 

assinado pelo então Presidente da República Juscelino Kubitscheck. Assume a 

personalidade de Hospital Escola, integrando-se à UFRN, sendo subordinado ao Reitor. 

Como campo de aprendizagem, dos estudantes de medicina e áreas afins vai construindo a 

sua história formando gerações que vão assumindo o papel de transformador de realidade, 

sendo um componente importante na sociedade e na missão que lhe é própria. Em 1988, 

integra-se ao SUS, através da Lei Orgânica nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, como 

referência terciária, estando localizado no Distrito Sanitário Leste. Além das funções típicas 

de um Hospital Escola, passa a assumir um compromisso com o SUS, através de convênio 

específico (UFRN, 2008). 

Como se pode observar, o Hospital tem historicamente uma aderência à realidade 

sociossanitária do Estado e, a partir da federalização e definição da missão institucional 

como órgão voltado ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, ligado à Universidade Federal, 

acena para o papel que tem o Hospital para a Sociedade, principalmente nas áreas de 

ensino e pesquisa em medicina familiar e comunitária, clínica médica, cirurgia experimental, 

medicina nuclear e psicofarmacologia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 PERCURSO DA PESQUISA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo quanti/qualitativo, no qual as informações, mediante análise 

estatística, permitem a descrição numérica e possibilita ao pesquisador uma avaliação 

sistemática do assunto, através da análise comparativa dos dados numéricos com a análise 

qualitativa das falas daqueles que vivenciam a situação estudada.   

 A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2008), responde a questões muito 

particulares, se preocupando com um nível de realidade que não pode ser quantificado. O 

estudo analítico, com abordagem qualitativa, teve a função de complementaridade da 

abordagem descritiva, uma vez que, segundo Richardson (1989, p. 39),  

 

[...] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 
certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por 
grupos sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos.  

 

A opção pelas duas abordagens da pesquisa se deve às possibilidades de 

complementaridade dos dados apresentados e descritos, a partir de análises que possam 

demonstrar um maior grau de profundidade e entendimento discutidos por diversos autores 

que podem divergir ou convergir em suas análises. Essa combinação na pesquisa teve a 

finalidade de complementaridade das linguagens fundamentais da condição humana.  

Sendo assim, o estudo quantitativo nas pesquisas pode gerar diversas questões, que 

permitem ser aprofundadas qualitativamente e vice-versa. 

 Segundo Pope e Mays (1995), os métodos quantitativos e qualitativos não se 

excluem, sendo que os métodos qualitativos trazem à pesquisa uma mistura de 

procedimentos de cunho racional e intuitivo, que contribui para uma melhor compreensão 

dos fenômenos. 

 Baseado em Neves (1996), a combinação de técnicas quantitativas e qualitativas 

diminui os problemas de adoção exclusiva de um desses métodos. Entretanto, a omissão do 

uso do método qualitativo, num estudo que se faz possível empregá-lo, pode empobrecer a 

visão do pesquisador em relação ao contexto em que ocorre o fenômeno. 

   

 



  

3.1.1 Local do estudo 

O estudo foi realizado no HUOL, localizado no município de Natal/RN, pertencente 

ao Complexo de Saúde da UFRN, caracterizado como instituição de ensino universitário de 

médio porte. É referência terciária para todo o Estado e integrado à rede do SUS, através da 

Lei Orgânica 8080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências.  

Sua federalização assegura a manutenção, através do MEC, das funções de ensino, 

pesquisa e extensão, nas áreas de cirurgia experimental, medicina familiar e comunitária, 

clínica médica, clínica cirúrgica, psicofarmacologia, enfermagem, nutrição, fisioterapia, 

psicologia e serviço social.  

O HUOL, localizado no distrito sanitário Leste do município de Natal/RN, realizou, em 

2007, 108.414 atendimentos ambulatoriais; 3.708 internamentos e 2.731 cirurgias. Possui 

189 leitos para pacientes de ambos os sexos, dos quais 10 leitos são destinados à UTI, 10 

leitos destinados à internação de pacientes com distúrbios neurológicos, os quais se 

destacam: o Acidente Vascular Cerebral (AVC), a esclerose múltipla, a miastenia gravis, e 

esclerose lateral amiotrófica, portanto, 169 leitos para internamentos em enfermaria de 

clínica médica e clínica cirúrgica.  

O hospital conta com uma Unidade de Diagnóstico por Imagem (UDI), que realiza 

exames de alto custo, com padrão de qualidade e precisão nos resultados tais como: 

exames radiológicos, ecocardiografia geral, tomografia computadorizada, ecografia 

mamária, densitometria óssea, exames vasculares, teste ergométrico, ecocardiograma 

bidimensional com Doppler, dentre outros.  

 

3.1.2 Coleta de dados e informações 

Os dados e informações foram coletados no período de novembro de 2008 a março 

de 2009. 

 

3.1.3 Sujeitos da pesquisa 

Considerou-se sujeitos da pesquisa os bolsistas de nível médio de enfermagem 

(estagiários que realizam estágio não obrigatório e remunerado) na instituição estudada nos 

diversos turnos de realização de atividades laborais. 



  

A instituição conta com um quadro de 143 bolsistas de nível médio de enfermagem, 

dos quais, após consulta a um estatístico da UFRN, foi determinado um plano amostral de 

5%, resultando numa amostra aleatória de 105 bolsistas. 

 Vale salientar que o universo de bolsistas do HUOL, que serviu de parâmetro para o 

plano amostral, constitui o quantitativo de estagiários existentes no hospital até o período 

final da coleta da pesquisa. 

A partir de então, foram incluídos por conveniência todos aqueles que assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), isto é, os que concordaram em 

participar do estudo e se encontravam no hospital no momento da coleta.  

Foram excluídos os que não quiseram participar, desistiram de participar durante a 

entrevista e os que serviram de teste do instrumento em instituição similar ao da pesquisa, 

num total de quatro, um e cinco, respectivamente. 

Obedecidos tais critérios e após definição do plano amostral, tornaram-se sujeitos do 

estudo 105 bolsistas. 

Além dos bolsistas, a pesquisa contou com a colaboração das entrevistas 

concedidas pela direção de enfermagem do HUOL, a superintendência do agente de 

integração (IEL) e as entidades representativas da enfermagem (ABEn/RN e COREn/RN), 

os quais receberam as orientações sobre a realização da pesquisa. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

Para a realização deste estudo, respeitaram-se as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos, emanadas da Resolução nº 

196, de 1996, do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1966). O projeto foi encaminhado 

para a direção do HUOL, que autorizou a realização da pesquisa (ANEXO A). E, 

posteriormente, encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa, da UFRN, que 

concedeu aprovação, mediante Parecer nº 270/2008 (ANEXO B). 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Estes procedimentos ocorreram em algumas etapas, a saber: 

Primeira etapa 

Para a coleta de dados utilizou-se um roteiro previamente elaborado, tendo em vista 

os objetivos propostos, constituído por perguntas semi/estruturadas, com perguntas abertas 

e fechadas, construído pelo autor, que possibilitou obter informações sobre a realidade 

desses sujeitos. O instrumento foi elaborado contemplando perguntas relacionadas a tempo 



  

de bolsa no hospital, pontos positivos e negativos no estágio, acerca da aprendizagem no 

estágio e sobre a remuneração ou bolsa (APÊNDICE B), mantendo-se algumas questões 

abertas, pois estas possibilitam uma maior exposição dos entrevistados. Parte das 

perguntas da entrevista se deu com questões fechadas, porém havia a opção “outro”, o que 

permitiu ao bolsista posicionar-se com maior liberdade. Utilizou-se também um roteiro de 

entrevista para o HUOL, IEL, ABEn e COREN (APÊNDICE C).    

 Foi realizado um teste piloto do instrumento, com o público de cinco bolsistas que 

realizavam seu estágio em uma maternidade que compõe o complexo hospitalar da UFRN, 

logo após aprovação do Comitê de Ética. Nesta testagem, sentiu-se a necessidade de incluir 

as questões referentes aos cursos de especialização/aperfeiçoamento realizados pelos 

bolsistas.            

 A coleta de dados e informações foi realizada no período de novembro de 2008 a 

março de 2009, após os trâmites legais, já pormenorizados anteriormente. 

Segunda etapa 

Para a coleta das informações, usou-se a técnica de entrevista individual 

semi/estruturada e os discursos dos entrevistados foram registrados utilizando-se um 

gravador padrão de container de áudio e vídeo tipo MP4 Player.     

 As entrevistas iniciaram logo após a abordagem dos pesquisadores, apresentação e 

explicação do porquê da pesquisa, e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. As entrevistas foram realizadas no HUOL, especialmente nos turnos de 

exercício das atividades laborais dos bolsistas, nos diversos setores de atuação: UTI, Centro 

Cirúrgico, Setor de Transplantes, Hemodinâmica, Enfermarias do andar térreo do hospital e 

Enfermarias do setor misto, inclusive a da neurologia. As entrevistas aconteceram 

geralmente no setor em que cada um era lotado, em sala de aula, sala de repouso ou 

bancos nos corredores da instituição.        

 Ao final das entrevistas, agradeceu-se à colaboração e disponibilidade dos bolsistas 

que participaram da pesquisa, oportunidade em que se explicava os procedimentos de 

análise dos dados e provável mês de defesa da dissertação, convidando-os a participarem 

dessa defesa pública. Também foi informado na ocasião das entrevistas que, após a defesa, 

seria entregue uma cópia do relatório final à instituição, assim como seria solicitada uma 

ocasião para apresentação dos resultados para os colaboradores, como forma de devolução 

da pesquisa.            

 De maneira geral, os entrevistados aceitaram a entrevista, havendo a recusa de 

quatro e desistência, na metade da entrevista, de um. No entanto, alguns questionaram o 

motivo da gravação das entrevistas, demonstrando insegurança e medo de prejudicar-se no 

estágio; por outro lado, muitos relataram que foi ótima a possibilidade para desabafar sobre 



  

as condições dos bolsistas, outros parabenizaram os pesquisadores envolvidos por 

pensarem nos estagiários de nível médio, referindo que aquilo era coisa rara, e, quem sabe, 

poderia contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos bolsistas.  

 Destacam-se, também, a ótima recepção e acolhimento que os pesquisadores 

tiveram pelos diretores da instituição, enfermeiros colaboradores, entidades representativas 

da enfermagem (ABEn/RN e COREN/RN), assim como a superintendência do IEL. Todos 

colaboraram para a realização da pesquisa.   

O questionário apresentava questões diretas, fechadas, e questões abertas, 

possibilitando a expressão livre dos bolsistas. Essas questões foram gravadas, totalizando 

um tempo de 29 horas e 37 minutos de gravação, e, posteriormente, as questões abertas 

foram transcritas e agrupadas por questões que apresentavam abordagens convergentes e 

divergentes das questões realizadas. 

Terceira etapa 

Esta etapa constituiu-se na categorização das variáveis quantitativas, descritas na 

ordem em que aparecem no instrumento de coleta de dados e informações, como Incidência 

dos bolsistas, percentual apresentado mediante comparação entre o número de 

entrevistados, existentes no hospital e o dos profissionais contratados do mesmo nível de 

formação. Ainda foram consideradas as variáveis de sexo, faixa etária, estado civil, número 

de filhos, escolaridade, experiência de trabalho anterior, o porquê da escolha do curso 

técnico, ano de conclusão do curso, tempo de estágio e de bolsa no HUOL, a respeito da 

aprendizagem no estágio e as repercussões da bolsa. 

Quarta etapa         
 Constituiu-se na fase de alimentação de um banco de dados para posterior análise. 

As variáveis do instrumento haviam sido codificadas anteriormente junto com a construção 

do mesmo. Elaborou-se então um dicionário (coodebook), bem como um banco de dados, 

empregando-se um aplicativo MS-Excel-XP. Foi realizado o processo de validação por dupla 

alimentação (digitação) mediante duas digitações independentes, em duas planilhas. 

 A análise estatística foi executada utilizando-se o programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 15.0. Foram obtidas, assim, as frequências dos dados 

demográficos dos bolsistas, assim como a distribuição da frequência relacionada ao ano de 

conclusão do curso técnico em enfermagem dos bolsistas e as características referentes à 

aprendizagem dos bolsistas no HUOL. 



  

Quinta etapa          
 Após a conferência das entrevistas, iniciou-se a análise quantitativa das informações 

e a restante da qualitativa, pois, como refere Triviños (1987), na pesquisa qualitativa, a 

coleta e a análise das informações ocorrem de maneira dinâmica.    
 A agregação das informações foi realizada a partir da leitura e releitura das falas, 

estabelecendo-se as convergências e divergências, definindo-se dois eixos temáticos 

norteadores: o trabalho exercido por bolsistas durante o estágio não obrigatório remunerado 

e o que dizem a instituição da pesquisa, as entidades de enfermagem e agente de 

integração sobre o estágio não obrigatório remunerado. E, destes, emergiram as seguintes 

categorias empíricas: Formas de aprendizagem: atividades realizadas no estágio, tipos de 

aprendizagem, como e com quem aprendem no estágio, curso realizado pelo bolsista. A 

respeito do trabalho: força de trabalho dos bolsistas, precarização do trabalho, jornada de 

trabalho, repercussões da remuneração e relações estabelecidas no ambiente de trabalho. 

A análise foi realizada a partir das categorias que emergiram das análises, através 

de um diálogo com os autores estudados no referencial teórico da pesquisa, como na 

abordagem sobre a força de trabalho: Medeiros (2000), Medeiros e Rocha (2004); sobre o 

mundo do trabalho atual: Pires (1998), Lunardi Filho e Leopardi (1999), Antunes (2000, 

2001, 2007), Medeiros (2000), Medeiros e Rocha (2004); na abordagem sobre o trabalho em 

turnos e noturno: Fischer (2004, 2005), De Martino (2009); sobre estágio não obrigatório 

remunerado: Brasil (2008); Oliveira et al  (2009), dentre outros autores.  

Para a identificação dos bolsistas durante a apresentação e análise dos resultados, o 

nome de formigas foi escolhido, considerando seu significado para o pesquisador: as 

formigas expressam o trabalho, indispensável à sobrevivência dos seres vivos; são os 

retratos dos trabalhadores do Brasil, posto que se preocupam com seu futuro, 

principalmente relacionado ao alimento que necessitará na estação do ano, caracterizada 

pelo frio e ausência de alimentos _ o inverno. E, para isso, trabalham “duro” durante todo o 

verão, a primavera e o outono. Os trabalhadores brasileiros trabalham parte do ano para o 

pagamento dos impostos cobrados pelo poder público.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Com o intuito de facilitar uma melhor compreensão da discussão dos resultados 

deste estudo, serão abordados em quatro etapas, conforme os objetivos de pesquisa 

propostos. Nesse sentido, à medida que os dados quantitativos que contemplam a 

abordagem dos dois objetivos iniciais forem apresentados, concomitantemente as análises 

qualitativas serão intercaladas. Será apresentado e discutido primeiramente o perfil dos 

estagiários e, em seguida, o trabalho realizado por eles. 

 

4.1 RETRATO DOS BOLSISTAS DO HUOL 
 

Nesta seção, buscar-se-á apresentar e discutir os resultados, trazendo, em um 

primeiro momento, a identificação dos sujeitos do estudo, assim como a análise das quatro 

categorias identificadas a partir das variáveis pré/definidas no estudo.  

Em relação aos objetivos de se identificar a frequência e o perfil sociodemográfico e 

econômico dos bolsistas de nível médio de enfermagem, os resultados dos 105 

entrevistados, estão apresentados a seguir: 

 

4.1.1 A respeito da frequência dos bolsistas 
 

O HUOL, importante centro de formação de recursos humanos e de desenvolvimento 

de tecnologia para a área da saúde, conta com 388 profissionais de nível médio de 

enfermagem, distribuídos entre: 180 (46,39%) concursados da UFRN, 65 (16,75%) 

contratados da FUNPEC/UFRN e 143 (36,85%) bolsistas técnicos de enfermagem. Percebe-

se que o percentual de bolsistas somado ao de profissionais de enfermagem terceirizados é 

53,61%, representando a presença de 208 técnicos de enfermagem que apresentam 

contratos precarizados na instituição. 

A presente pesquisa por tratar-se da contribuição de bolsistas de nível médio de 

enfermagem na força de trabalho do hospital, utilizou, como quantitativo para o estudo, a 

parcela de trabalhadores do HUOL correspondendo a 36,85% dos técnicos de enfermagem 

da instituição. A população de bolsistas existente na instituição corresponde a 143 pessoas. 

Para a pesquisa, foram entrevistados 105 (73,43%) bolsistas da instituição, numa amostra 

aleatória, após determinado pelo plano amostral de 5%. Esse quantitativo de estagiários 

realiza suas atividades laborais nos três turnos de funcionamento do hospital: matutino, 

vespertino e noturno, compondo a escala de funcionários da instituição nos setores de UTI, 



  

Centro Cirúrgico, Enfermarias de Clínica Médica, Cirúrgica e Neurológica, setor de 

Hemodinâmica e Transplantes do hospital.  

 

4.1.2 Quanto ao sexo 
 

Em relação ao sexo dos bolsistas entrevistados, a maioria, ou seja, 90 (85,70%) são 

do sexo feminino e 15 (14,30%) do sexo masculino, confirmando a maior parcela da força de 

trabalho em enfermagem ser realizada por mulheres. Melo (2006) refere que o trabalho de 

enfermagem está, na sua origem, associado ao trabalho feminino. Na antiguidade, o 

cuidado dispensado ao doente era feito em casa e prestado, quase sempre, pelas mulheres, 

pouco valorizado socialmente, conforme o papel designado à mulher pela sociedade de 

classe. 

A principal constituição da força de trabalho na categoria de enfermagem ser 

formada em sua maioria por mulheres é uma evidência que não se questiona, posto que as 

mulheres sempre exerceram os cuidados de saúde no âmbito doméstico, sendo natural que 

tenham as qualidades necessárias para garantir o domínio na profissão. No caso do setor 

da saúde, a força de trabalho em saúde vem passando por um processo de feminilização, 

isto é, o aumento da participação das mulheres em sua composição, trazendo consigo as 

determinações histórico-sociais e econômicas desse fenômeno, acarretando, com isso, a 

dupla jornada de trabalho (MEDEIROS, 2004). 

No contexto em estudo, ao serem indagados sobre a possibilidade de existência de 

diferenças entre o trabalho realizado pela mulher ou pelo homem, os bolsistas referiram 

existir sim uma maior parcela de trabalhadoras de enfermagem, porém não consideraram 

muitas diferenças com relação ao trabalho realizado, segundo as falas abaixo: 

 
 

Eu acho que não há diferença, porque a mulher conquistou o mercado de 
trabalho. Ele ocupa o espaço dele, a mulher também ocupa o dela. 
(Acrobática) 
 
A diferença é quando você está numa enfermaria feminina, sabe? As 
pacientes ficam meio constrangidas quando chegam homens!. (Cabeça de 
vidro) 

 
 
 Considerando as falas dos bolsistas, percebe-se que há diferença do trabalho 

técnico em enfermagem realizado por homem ou mulher em determinados momentos. Em 

algumas situações, por questões culturais das pacientes, ao serem cuidadas por técnicos de 

enfermagem masculinos, elas se sentem constrangidas. Por outro lado, a força física no 

manuseio dos pacientes no cotidiano do trabalho é bastante valorizada. Esse aspecto foi 

constatado em alguns depoimentos, como se pode observar na fala abaixo: 



  

 
Eu acho que o homem, apesar de ser minoria, eu acho que ele é mais 
valorizado... eu já vi aqui os nossos próprios colegas, por serem menos, em 
pouco tempo, eles conseguem emprego mais fácil por ser homem. (Brasa) 
 

A questão da valorização da força de trabalho masculina na enfermagem ocorre 

principalmente porque tem um percentual de trabalhadores de nível médio muito inferior ao 

contingente de trabalhadoras, facilitando sua contratação com maior facilidade, antes 

mesmo da conclusão do tempo de estágio remunerado. Essa justificativa, diz respeito 

principalmente à força física masculina que se sobressai em relação à feminina. O trabalho 

masculino é requisitado principalmente nas ações de mudança de decúbito dos pacientes, 

ou outras atividades que utilizam por excelência a força física. 

 
4.1.3 A respeito da faixa etária 

 

Dos 105 bolsistas entrevistados, ocorreu uma predominância das idades no intervalo 

de 20 a 39 anos de idade, correspondendo a uma frequência de 91,43% dos bolsistas. 

Verificada a distribuição geral por idade, observou-se que a média de idade dos bolsistas do 

estudo é de 29,71, sendo a idade mínima de 20 anos, a máxima de 53 anos, e a mediana de 

29,00. Observa-se que a mediana e a média são valores próximos, indicando que não há 

grandes variações de idade. A maioria, portanto, ficou em torno de idade correspondente 

aos trabalhadores na faixa etária denominada de adulto jovem.   

Ao se analisar o percentual de bolsistas referente às suas faixas etárias, percebe-se 

a ocorrência do predomínio de percentuais de 24% em dois intervalos de idade, 

correspondentes aos de 23 a 26 anos e 27 a 30 anos, respectivamente, caracterizando a 

maior parcela de bolsistas, equivalente a 48% dos participantes da pesquisa com idade 

entre 23 e 30 anos.   

 Essa faixa etária demonstra a procura de estágios remunerados no nível técnico de 

enfermagem por uma parcela significativa de adultos/jovens. Isso significa a busca pela 

inserção no mercado de trabalho de uma idade que apresenta um maior percentual de 

desemprego no Brasil (OIT, 2009).       

Quando se analisa o percentual da faixa etária caracterizada essencialmente por 

jovens, nos intervalos de 19 a 26 anos, constata-se que os bolsistas do estudo constituem 

um percentual de 38%. Essa proporção de estagiários bolsistas do HUOL assemelha-se à 

tendência que é estimada mundialmente segundo a OIT (2009), quando refere que cerca de 

88 milhões de jovens, ou seja, mais de 40% representam o total de desempregados no 

mundo que apresentando faixa etária entre 15 e 24 anos.    



  

A OIT refere ainda que, destes jovens desempregados, cerca de 85% encontram-se 

em países em desenvolvimento, e a estimativa esperada nos próximos 10 anos é a possível 

entrada de 660 milhões de jovens no mercado de trabalho (OIT, 2009).   

No Brasil, o desemprego de 3,5 milhões de jovens com idades entre 16 e 24 anos 

constitui 45% da força de trabalho nacional, reforça a preocupação da OIT com o emprego 

de jovens. A grande dúvida, mesmo na melhor das hipóteses, é se haverá oportunidades de 

emprego suficientes para acomodar toda essa força de trabalho e se os empregos seriam 

produtivos e decentes, já que 93% deles até agora disponíveis para esse grupo estão na 

economia informal, de baixa remuneração com pouca ou nenhuma segurança (OIT, 2009). 

É importante lembrar que os jovens, hoje desempregados, muitas vezes, são os 

trabalhadores infantis de anos atrás. Dessa forma, o aumento das oportunidades de trabalho 

decente para jovens não pode ser dissociado dos esforços de erradicação do trabalho 

infantil e da melhoria de perspectivas de emprego para adultos. Além do mais, o problema 

do desemprego de jovens reflete e perpetua déficits de trabalho decente nas famílias, 

comunidades e grupos (OIT, 2009).       

Por outro lado, o percentual de bolsistas do HUOL que apresenta faixa etária entre 27 

e 53 anos representa 62%, caracterizando uma parcela significativa de técnicos de 

enfermagem na faixa da idade adulta que não está inserida no mercado de trabalho formal. 

As falas abaixo demonstram algumas dificuldades dessa inserção: 

 

A dificuldade é grande para conseguir trabalhar: se não fizer um trabalho 
voluntário, não se consegue trabalhar porque não estão dando oportunidade 
a quem não tem experiência! (Cabaça) 
Eu não tinha nenhum trabalho. Comecei aqui, certo!? Concluí em 2000, aí 
fiquei um pouco parado... aí depois eu me inscrevi aqui.  (Lava-pé) 
Coloquei curriculum em todos os hospitais, não tinha como: Porque 
disseram que não iam ficar comigo por que eu não tinha passado por 
nenhum outro hospital e eu não tinha experiência!..  (Pote-de-mel) 
Assim que eu concluí o curso técnico não encontrei oportunidade logo 
dentro da área, fiz uns cursos de assistência a pacientes idosos, trabalhei 
dois anos e seis meses com idosos e vim para cá.  (Ferrão) 
Eu fiz enfermagem do trabalho como complementação. Passei ainda mais 
quatro meses esperando, já estava quase perdendo as esperanças, aí vim 
fazer o estágio aqui.  (Ruiva) 
 

Considerando as falas dos bolsistas, percebe-se que a inserção no mercado de 

trabalho, logo após a conclusão do curso técnico de enfermagem, torna-se difícil, 

principalmente pela ausência de experiência profissional, o que caracteriza um contingente 

populacional que não tem acesso ao primeiro emprego para aquisição dessa experiência. O 

estudo mostrou um percentual de 38% de jovens na faixa etária de 20 a 26 anos, parcela 



  

significativa que não está inserida no mercado formal de trabalho por não conseguir a 

primeira experiência profissional. Sobre isso, a gerência do IEL, destacou: 

 
Com o estágio você tem a oportunidade de aprender, a empresa tem a 
oportunidade de trabalhar o seu profissional do futuro. Cadê o primeiro 
emprego? Você chega num hospital e qual é a experiência que você tem? 
Não tem. Aí você nunca terá o primeiro emprego sem a experiência “é a 
história do cachorro correndo atrás do rabo”, e aí o estágio não, o estágio 
você está aí aprendendo. Eu conversei com o Diretor do HUOL e ele me 
disse que à medida que os estagiários estão ficando bons, os profissionais os 
chamam para trabalhar em suas clínicas e em hospitais que eles trabalham. 
Esse lado é o lado social do estágio, o primeiro emprego não vingou, mas o 
estágio vinga!. (Informação verbal, 2009) 
 

 
Sobre a questão do primeiro emprego, ressalta-se uma experiência recente do 

governo francês, que lançou um projeto de Contrato de Primeiro Emprego(CPE) em abril do 

ano de 2006, em substituição ao artigo oitavo da Lei da igualdade de oportunidade. 

Esse projeto de lei teve a contestação por parte dos sindicatos e associações de 

estudantes, pois, com essa imposição do projeto, ocorria a possibilidade de menores de 26 

anos serem despedidos sem qualquer justificativa durante os primeiros dois anos de 

contrato de trabalho, configurando o primeiro passo para o fim da estabilidade no emprego.  

Essa instabilidade gerada nos contratos de emprego desencadeia o desemprego, 

que, no caso da França, é um dos mais altos da União Europeia, chegando a 9,6%. Pastore 

(2006) refere que entre os jovens de 18 a 25 anos, a taxa de desemprego é de 23% e, na 

periferia das grandes cidades, ultrapassa os 40% nos últimos anos, fato que impulsionou o 

governo francês a implantar várias medidas para facilitar a inserção dos jovens no mercado 

de trabalho, tais como: a redução do Imposto de Renda (IR) para as pequenas e 

microempresas; o corte de um adicional de IR no valor de mil euros para hotéis, 

restaurantes, agências de viagem e outras empresas que têm boas condições para contratar 

jovens; a diminuição dos encargos sociais para as empresas que contratam aprendizes; a 

redução dos procedimentos burocráticos trabalhistas para as pequenas e microempresas e 

o incentivo de mil euros para os desempregados que conseguem um emprego por prazo 

indeterminado.  

Percebe-se que no contexto internacional, o governo francês programou 

forçadamente a política de primeiro emprego, com incentivos fiscais para que as empresas 

contratassem principalmente jovens. Nesse momento ocorreu, então, na França, 

mobilizações estudantis e dos sindicatos contra essa política, posto que só iria mascarar 

temporariamente o desemprego, pois a maioria dos contratantes preferiam realizar a 

contratação de jovens através do Contrato por Tempo Determinado(CTD) e não no formato 

de Contrato por Tempo Indeterminado(CTI).  



  

Pastore (2006) refere que, apesar dos incentivos do governo francês, os 

empregadores não se animaram a contratar, pois o Código do Trabalho da França (CTF) 

torna muito difícil a demissão individual e coletiva, uma vez que os empregadores têm que 

apresentar suas razões para a demissão aos sindicatos e aos representantes dos 

trabalhadores na empresa, a fim de obtenção de um acordo.  

 
4.1.4 Quanto ao estado civil 
  

Quanto ao estado civil 62 (59,00%) dos bolsistas entrevistados referiram ser 

solteiros; 26 (24,80%) casados, 17 (16,20%) constituem a população de divorciados e outras 

categorias explicitadas, tais como: morar com companheiro(a) em união estável, estar 

namorando ou ficando, grifo nosso, com alguém. 

Os percentuais apresentados se encontram em consonância com a condição de 

adulto jovem, ainda sem uma situação consolidada de segurança econômica e disposição 

para constituição de família. 

 
4.1.5 Quanto ao número de filhos 

 

Quanto ao número de filhos, 57 (54,30%) dos entrevistados relataram não ter filhos, 

e 48 (45,70%) têm de um a, no máximo, três. Isso pode ser relacionado com a quantidade 

de bolsistas solteiros e que no estudo encontra-se principalmente em uma faixa etária de 

pessoas adultos jovens. Pode-se relacionar ainda essa questão do número de filhos a não 

inserção no mercado de trabalho, posto que o vínculo de emprego fixo possa contribuir para 

o aumento do número de filhos nas famílias. No caso do vínculo dos bolsistas ser de estágio 

e não de emprego, durante esse período de contrato, as estudantes não podem engravidar, 

pois não há possibilidade de tirar licença maternidade, uma vez que o trabalho em sendo 

precarizado não assegura os direitos trabalhistas de um trabalhador formal. 

 

4.1.6 Quanto à escolaridade 
 

Entre os entrevistados, 100 (95,23%) têm o ensino médio completo, considerando-se 

que este nível de escolaridade é o mínimo necessário exigido para o desempenho da função 

a que se propõem. Somando-se a esse percentual, encontrou-se ainda 2 (1,90%) que 

estavam concluindo o ensino médio. Dos bolsistas entrevistados, 2 (1,90%) fazem curso 

superior e encontram-se em fase de conclusão do curso de pedagogia em universidade 

privada e somente 1 (0,95%) já concluiu o nível superior no curso de pedagogia em uma 

universidade privada. 



  

4.1.7 Experiências de trabalho anterior 
 

Dos bolsistas entrevistados, 82 (78,10%) tiveram experiência profissional antes de 

sua inserção na categoria de técnicos de enfermagem e 23 (21,90%) apontaram que o 

vínculo de bolsista no HUOL caracteriza a sua primeira experiência de trabalho. Dos que 

relataram as experiências profissionais anteriores, percebe-se que suas atividades 

anteriormente estão relacionadas principalmente às realizadas por pessoas de classe social 

menos prestigiada, que, em muitos momentos, não tiveram oportunidades de inserção em 

outro nível de formação e procuram o curso técnico de enfermagem como uma saída para 

abandonar sua atividade laboral anterior. Essas funções foram principalmente descritas 

como as de manicure, cabeleireira, auxiliar de serviços gerais, vendedora no comércio, 

empregadas domésticas, costureiras, cobrador de ônibus, dentre outras.  

 
4.1.8 O porquê da escolha do curso técnico 
 
 
 Os bolsistas que participaram do estudo referiram, em sua grande maioria, gostar da 

área de enfermagem, o que representou 73 (69,50%) da população entrevistada. Os 32  

(30,50%) apresentaram outro motivo para a escolha do curso. Geralmente os motivos foram 

relacionados às vivências com familiares hospitalizados, ou em cuidados no lar, mas 

também relacionados aos amigos e familiares que são técnicos de enfermagem e foram 

incentivadores da inserção desse percentual que não referiram imediatamente gostar da 

área. Sobre o percentual que referiu outro motivo, os bolsistas referiram: 

 
A minha avó ficou doente e eu queria saber cuidar melhor, mas aí quando 
eu estava terminando o curso ela faleceu. (Legionária) 
 
Minha mãe. Ela tem diabete, é hipertensa já tem 74anos, e problema de 
coluna também. Por isso ela esta sempre dando entrada em pronto-socorro, 
sendo medicada, ficando com nódulo por causa de medicação injetável. 
Então eu decidi estudar pra poder cuidar dela melhor! (Doceira) 
 
O que me levou a fazer o curso técnico foi o conselho de uma amiga. Ela 
disse: olha está aberta as inscrições lá na escola de enfermagem, por que 
você não faz? Na época eu tava estudando pra fazer vestibular, mas eu fui 
e tentei, porém sem muita expectativa, mas consegui, eu passei...! Quando 
passei pelo primeiro estágio foi que comecei a gostar mesmo da profissão. 
(Sará-sará) 

 
 
 Observa-se nas falas quanto aos motivos pela escolha do curso técnico de 

enfermagem que os bolsistas inicialmente não optaram por gostar, como referiu a maior 

parte dos entrevistados, mas sim por sentirem necessidades outras, principalmente, 

relacionadas ao cuidado de parentes ou incentivos de amigos. 



  

4.1.9 Ano de conclusão do curso 
 

 A tabela abaixo descreve a frequência da distribuição do ano de conclusão dos 

bolsistas de nível médio de enfermagem que realizam estágio não obrigatório remunerado 

no HUOL. 

 
Tabela 1 – Distribuição da frequência relacionada ao ano de conclusão do curso técnico em 

enfermagem dos bolsistas do HUOL. Natal, 2009 (n=105). 
 

Variáveis   f % 
 inferior a 2000 2 1,90 
 2000 4 3,80 
 2001 1 1,00 
 2002 3 2,90 

Conclusão do curso técnico 2003 5 4,80 
 2004 5 4,80 
 2005 14 13,30 
 2006 16 15,20 
 2007 30 28,60 
 2008 23 21,90 
 2009   2   1,90 

Total  105 100,00 
Fonte: Questionário da pesquisa. 

 

A maior ocorrência de conclusão do curso técnico de enfermagem dos bolsistas 

entrevistados no período compreendido entre 2005 e 2008, totalizando uma frequência de 

83 (79,00%). A predominância nesse período de tempo pode indicar que a maior inserção 

de técnicos de enfermagem no mercado de trabalho, enquanto estagiário remunerado, 

apresenta um tempo médio de quatro anos. Porém, comprova-se a existência de bolsistas 

remunerados que apresentam o ano de conclusão bastante inferior ao maior percentual 

predominante.  

Isto está relacionado principalmente aos diversos tipos de manifestações de 

desemprego verificado no mundo, posto que parte significativa da população de técnicos de 

enfermagem não encontra espaço no mercado de trabalho ao término da conclusão do seu 

curso. Assim, acumula anos à procura de uma oportunidade, inclusive enquanto estagiários, 

pois a inserção ainda nesse tipo de contrato precarizado torna-se difícil pela significativa 

demanda de profissionais excedentes que só aumenta anualmente a partir da conclusão de 

turmas de formação de técnicos de enfermagem em diversas escolas técnicas. 

Pochmann (2001) refere acerca das manifestações do desemprego no mundo que a 

geração excedente de mão-de-obra tem sido uma constante ao longo da história das 



  

economias de mercado e que, na situação do desemprego estrutural e de massa, apresenta 

uma seletividade na contratação, gerando a desigualdade de acesso aos postos de trabalho 

em grande escala. 

Esse não acesso só cresce no Brasil, o que faz as taxas de desemprego 

aumentarem a cada ano. No ano de 1986, por exemplo, o Brasil ocupava a décima terceira 

posição no ranking do desemprego mundial. Mas, desde o início da década de 1990, o 

desemprego ganhou maior dimensão, fazendo o país passar, em 1994, para a posição entre 

os quatro países do mundo com maior número de trabalhadores sem ocupação 

(POCHMANN, 2001). 

 

4.1.10 Tempo de estágio e de bolsa no HUOL 
 
 
 Para o ingresso, enquanto bolsista no HUOL, faz-se necessário que o técnico de 

enfermagem, aspirante à bolsa, tenha realizado o estágio voluntário por um período de, no 

mínimo, três meses. Em relação ao tempo de estágio, incluindo o voluntário e o não 

voluntário, 38 (36,20%) apresentaram tempo na instituição compreendido entre um e seis 

meses; esse mesmo percentual foi constatado em relação ao tempo entre 12 e 24 meses. 

Verificou-se ainda que o tempo compreendido entre seis e 12 meses foi representado por 28 

(26,70%) e apenas um bolsista encontra-se na instituição por um tempo maior que 24 

meses.  

Dos bolsistas entrevistados para a pesquisa, constatou-se que o maior percentual 53 

(50,50%), apresentou um tempo de bolsa, ou seja, foram incluídos no estágio não 

obrigatório remunerado, no tempo compreendido entre um e seis meses, caracterizando 

uma população de estagiários com um tempo relativamente curto enquanto bolsista na 

instituição. Este fato chama atenção, pois esse percentual está relacionado aos novos 

bolsistas que substituíram os que apresentavam contratos próximos dos 24 meses. Isso 

ocorreu principalmente a partir da tentativa de ajustes da instituição à Nova Lei dos 

Estagiários, n◦ 11.788, a partir de novembro do ano de 2008. 

Esse acontecimento chamou atenção no período da coleta de informações realizada 

na pesquisa, posto que, no início da coleta, a população de bolsistas entrevistados 

apresentava tempo de bolsa superior ao dos entrevistados no final da coleta. 

 

4.1.11 A respeito da aprendizagem dos bolsistas no estágio 
 

A tabela abaixo descreve a frequência da distribuição das variáveis relativas à 

aprendizagem dos bolsistas de nível médio de enfermagem que realizam estágio não 

obrigatório remunerado no HUOL. 



  

 
Tabela 2 – Distribuição das características referente à aprendizagem dos bolsistas do HUOL. 

Natal, 2009 (n=105). 
 

Variáveis   f % 
 auxiliar/técnico 

de enfermagem 74  70,50 

Aprendizado no estágio enfermeiro(a) 20  19,00 
 estudantes de 

nível superior   1    1,00 

 outros 
profissionais 

da saúde 
  1    1,00 

 outros   9  8,60 
Total  105 100,00 

    
 urgência e 

emergência 17  16,20 

 enfermagem do 
trabalho 37  35,20 

Cursos de 
especialização/aperfeiçoamento

instrumentação 
cirúrgica 21  20,00 

 hemodiálise   8    7,60 
 UTI 17  16,20 
 biodiagnóstico   3    2,90 
 outro   2    1,90 

Total  105 100,00 
    
 muito bom 23  21,90 
 bom 54  51,40 

Rendimento nos estudos razoável 20  19,00 
 insuficiente   7    6,70 
 outro   1    1,00 

Total  105 100,00 
    
 sim 75  71,40 

Consegue estudar e fazer 
estágio 

sim mas é 
difícil 26  24,80 

 não   4    3,80 
Total  105 100,00 

Fonte: Questionário da pesquisa. 

  

Quando perguntados com quem aprendiam suas atividades realizadas no estágio, 74 

(70,50%) dos bolsistas entrevistados referiram que aprendiam com os técnicos de 

enfermagem. O aprendizado a partir dos ensinamentos dos enfermeiros ficou em segundo 

lugar na pesquisa, representando uma frequência de 20 (19,00%). Ainda verificou-seum 



  

percentual entrevistado um percentual de 8,60% que chama atenção, pois esse percentual 

entrevistado não atribui seu aprendizado no estágio aos técnicos de enfermagem, 

enfermeiros, estudantes de nível superior ou profissionais de saúde em geral. Esses nove 

bolsistas referiram uma forma de aprendizagem que não diz respeito às das técnicas e 

procedimentos de enfermagem, pois disseram que só os pacientes e familiares podiam 

ensinar.   

 A respeito dos cursos de aperfeiçoamento ou especialização, 37 (35,2%) dos 

entrevistados referiram fazer o curso de enfermagem do trabalho, seguidos de 21 (20,00%) 

que fazem o de instrumentação cirúrgica, 17 (16,20%) que fazem os cursos de urgência e 

emergência e UTI. Foram encontrados também 13 (12,40%) que referiram fazer os cursos 

de hemodiálise, biodiagnóstico e outros cursos que estão em processo de reconhecimento 

pelo MEC. 

O parecer da Resolução CNE/CEB nº 04/99 refere que a educação profissional de 

nível técnico abrange também os cursos ou módulos complementares de especialização, 

aperfeiçoamento e atualização de pessoal já qualificado ou habilitado nesse nível de 

educação profissional. Esses cursos representam as formas de complementação da própria 

qualificação ou habilitação profissional de nível médio que estão intimamente vinculados às 

exigências e realidades do mercado de trabalho. 

Com relação ao aspecto do rendimento dos bolsistas nesses cursos de 

aperfeiçoamento ou especialização, a maior parcela, 54 (51,40%) referiu ser bom. Isso 

traduz a facilidade de acompanhamento dos conteúdos abordados no curso, podendo estar 

relacionado principalmente à qualidade dos cursos referidos aos bolsistas, posto que a 

maioria é oferecida em fins de semana, com pequena carga horária e conteúdos reduzidos. 

Segundo os bolsistas, os cursos que apresentam esses agravantes foram principalmente os 

oferecidos pelas escolas privadas, citados principalmente os de enfermagem do trabalho, 

urgência e emergência, e instrumentação cirúrgica. 

Referindo-se ainda em relação às facilidades ou dificuldades de conciliar o estudo 

nos cursos de aperfeiçoamento ou especialização, 75 (71,40%) dos bolsistas disseram que 

é fácil conciliar, pois dedicam os fins de semana, dois dias na semana ou o turno noturno 

para o estudo. Dos entrevistados, 26 (24,80%) afirmaram conciliar, porém com dificuldade, 

pois as atividades laborais no estágio acrescidas ao trabalho em casa repercutem no grau 

de dificuldade em conciliar estágio e estudo. 

 

4.1.12 Repercussões da bolsa 
 

O estagiário de nível médio de enfermagem ao receber a bolsa na instituição 

hospitalar passa a fazer parte do quadro de funcionários dos técnicos de enfermagem e 



  

começam a receber uma bolsa, cujo valor era de R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais) 

antes da Nova Lei dos Estagiários. Na instituição, esse valor só foi alterado para R$ 295,00 

(duzentos e noventa e cinco) no mês de janeiro do ano de 2009.  

Esse valor que o estagiário recebe por realizar suas atividades é usado 

principalmente no pagamento dos cursos de especialização ou aperfeiçoamento, uma vez 

que praticamente metade de sua bolsa é empregada nesses cursos. Perguntados se a bolsa 

ajudava na continuidade dos seus estudos, 71 (67,60%) referiram que sim, pois esse valor 

realmente tinha principalmente esse propósito de custear os estudos. Todavia, 34 (32,40%) 

dos bolsistas disseram que a bolsa não ajudava na continuidade dos estudos, pois eles são 

obrigados a realizar esses cursos de especialização ou aperfeiçoamento. 

Referiram ainda que sentem vontade de fazer outros cursos, como de informática, 

língua estrangeira ou um curso de nível superior em faculdades privadas, com descontos 

possíveis, para que pudessem utilizar o valor da bolsa, porém, relataram que não é possível 

realizar outros cursos.    

 Isso é justificativa da instituição, haja vista que para serem contratados enquanto 

bolsistas, precisam realizar cursos relacionados à educação permanente na própria área de 

técnicos de enfermagem. Ressalte-se que o parecer que trata das diretrizes curriculares 

nacionais para a educação profissional de nível técnico n◦ 16/99 acrescenta que a educação 

profissional de nível técnico abrange ainda cursos ou módulos complementares de 

especialização, aperfeiçoamento e atualização de pessoal já qualificado ou habilitado nesse 

nível de educação profissional. O Parecer refere ainda que essa forma de educação 

profissional faça parte da complementação da própria qualificação ou habilitação profissional 

de nível médio e encontra-se intimamente vinculada às exigências e realidades do mercado 

de trabalho. 

 

4.2 O TRABALHO REALIZADO PELOS BOLSISTAS 
 

Para a discussão do trabalho que o bolsista realiza durante o estágio, precisa-se 

entender que se trata do estágio não obrigatório e remunerado, configurando uma atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória dos cursos que apresentam o 

estágio como uma forma de complementação das aulas teóricas e práticas.  

Os bolsistas ao realizarem essa modalidade de estágio, inserem-se no processo de 

trabalho das equipes de enfermagem por meio de seleção, inicialmente como estagiários 

voluntários em um projeto de extensão universitária do HUOL, vinculado ao Departamento 

de Enfermagem da UFRN, através da coordenação de um professor do referido 

Departamento. Atrelado a esse projeto, são realizados processos seletivos trimestrais, 

mediante aplicação de provas escritas, para em seguida, durante um período de três meses 



  

de experiência, esses voluntários conseguirem sua inserção no quadro de bolsistas da 

instituição.   

Eles estão vinculados ao hospital através de contrato efetivado mediado pela 

FUNPEC/UFRN e operacionalizado pelo Agente de Integração IEL, pois o hospital não 

contrata bolsista isoladamente. Os futuros estagiários necessitam preencher junto ao IEL a 

ficha de cadastro de candidatos a estágio (Anexo D). A figura abaixo explicita a trajetória a 

que o bolsista se submete para se inserir na força de trabalho de nível médio do HUOL. 

 
Fig. 1: Fluxograma demonstrativo da articulação do bolsista com as instituições para realização do 

estágio extracurricular. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Originado na pesquisa. 

 
 

Para além da discussão da legislação do estágio, há um ponto a ser considerado, 

que diz respeito à importância do estágio extracurricular para a formação profissional dos 

estudantes de nível médio de enfermagem. Secaf (1989) discorre sobre a importância do 

estágio extracurricular remunerado para a formação profissional, e diz que, 

 
além da fundamental preparação e treinamento para o mercado de trabalho, 
o estudante durante o estágio obtém a receita determinante para custear as 
suas despesas pessoais (inclusive os estudos), complementar a renda 
familiar. Destacando ainda a importância que esta condição de contratação 
é exclusiva para estudantes e tem se revelado um fator de real estímulo 
para a permanência ou o retorno do jovem à escola, além de, 
primordialmente, reduzir a nefasta ociosidade entre adolescentes.  

 
 



  

Por outro lado existe a inserção de bolsistas de nível médio de enfermagem para 

suprir a carência de recursos humanos do hospital, justificada pela não abertura de 

concursos para a instituição, o que, de certa forma, provoca uma deficiência no atendimento 

da população, principalmente quando atrelada aos recursos humanos do hospital. Porém, 

há uma contradição presente no que diz respeito ao hospital se caracterizar como de alta e 

média complexidade, e realizar procedimentos e exames semelhantes a muitos hospitais da 

rede privada em Natal, tais como: as tomografias, as ressonâncias, as cirurgias bariáticas, e, 

inclusive, os transplantes hepáticos e renais. 

Na entrevista com a gerência da instituição, questionou-se sobre a carência de 

recursos humanos, principalmente os relacionados ao objeto da pesquisa, sendo a 

necessidade de concurso público federal a principal justificativa, como se pode observar na 

fala a seguir: 
 

O último concurso da Universidade ocorreu há 8 anos atrás para 
enfermeiros e pessoal de enfermagem, só que as vagas dos 
concursos são para todos os hospitais do complexo da UFRN. Nesse 
concurso, restou para o HUOL 6 técnicos de enfermagem e 6 
enfermeiros. Nesse mesmo período aposentaram-se também muitos 
técnicos e muitos enfermeiros (HUOL). 
 
 

Percebe-se que os recursos humanos da instituição são de fato reduzidos, e isso 

vem se agravando, pois a cada período de contratação, quando ocorre a inserção de novos 

funcionários no quadro funcional do hospital, simultaneamente ocorrem aposentadorias em 

quantitativo semelhante ou superior aos concursados. Para que as atividades de 

competência do nível técnico de enfermagem continuem a ser realizadas e não haja 

desativação de muitos setores da instituição, se faz necessário inserir bolsistas no quadro 

de recursos humanos do hospital. Contudo, constata-se, nesta pesquisa, que uma 

instituição sob a aparência de um estágio apresenta a inserção de estagiários que, baseada 

na legislação do estágio, tem o intuito do aprendizado, porém configura, em essência, uma 

grande parcela de trabalhadores silenciados e precarizados. 

Diante dessas questões, agrupou-se as categorias empíricas que emergiram na 

pesquisa, ora explicitando e justificando a aprendizagem durante o estágio, ora 

questionando até que ponto realmente acontece. 

Formas de aprendizagem: atividades realizadas no estágio, tipos de aprendizagem, 

com quem aprendem no estágio, curso realizado pelo bolsista. A respeito do trabalho: 

força de trabalho dos bolsistas, precarização do trabalho, jornada de trabalho, repercussões 

da remuneração e relações estabelecidas no ambiente de trabalho, o que dizem as 

instituições representativas da enfermagem. 

 



  

 

 

 

 

4.2.1 Quanto às atividades realizadas no estágio 
  

Como pré-requisito para os estagiários inserirem-se na instituição hospitalar, de acordo 

com a legislação brasileira, é preconizado que o aspirante a esse estágio precisa seguir os 

requisitos de acordo com o artigo terceiro da Lei 11.788/2008, que diz respeito à 

necessidade de comprovante de matrícula e frequência regular em curso de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial, ensino 

fundamental e a modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Esse 

comprovante de ensino regular é fornecido pelas instituições de ensino relacionadas a cada 

curso de formação em que o estudante encontra-se matriculado.  No caso do estudo em 

questão, os atestados são fornecidos pelas instituições de educação profissional de técnicos 

de enfermagem.  

Além do atestado de matrícula, é exigência do agente de integração, para serem 

realizados os procedimentos de contratação, o termo de compromisso entre o educando, a 

parte concedente do estágio e a instituição de ensino, posto que ocorra conhecimento da 

compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo 

de compromisso (BRASIL, 2008). 

Os bolsistas de nível médio de enfermagem estão inseridos no estágio através da 

educação profissional, que tem como conceito de ensino abordado na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, complementado pelo Decreto 

2.208, de 17 de abril de 1997 e reformado pelo Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, como 

a educação que está integrada às diferentes formas de educação ao trabalho. Esta 

integração tem como característica a sua condução ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva, sendo desenvolvida em articulação com o ensino regular ou 

por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no 

ambiente de trabalho (BRASIL, 1996). 

No estudo, constatou-se que 100% dos bolsistas que realizam estágio no hospital já 

concluíram o curso técnico de enfermagem em instituições públicas ou privadas de 

Natal/RN, descaracterizando-os, portanto, como estudantes dos cursos de educação 

profissional. Esses estagiários realizam cursos de aperfeiçoamento ou especialização para 

adquirir o atestado de matrícula em uma instituição de ensino. 

 Os estagiários de nível médio de enfermagem, ingressantes no estágio não 

obrigatório remunerado, encontram-se inseridos na força de trabalho da instituição, 

Eixo 1: Formas de Aprendizagem



  

compondo as escalas mensais de atribuições dos técnicos de enfermagem. Para tanto, são 

atribuídos semelhantemente aos demais trabalhadores contratados com o mesmo nível de 

formação, nos diversos setores de trabalho da instituição, realizando atividades diversas nos 

seus turnos de atividades laborais.  

 Para além do cumprimento das escalas de trabalho, os bolsistas realizam 

principalmente as seguintes atividades técnicas: a administração de medicamentos, a troca 

de curativos, a evolução de enfermagem, a punção venosa, o preparo de pré/pós-operatório, 

o auxílio aos enfermeiros e médicos em procedimentos. Ainda fazem o acompanhamento de 

paciente para exames, a realização de exames quando necessário, o banho no leito, a 

verificação dos sinais vitais, a troca de drenos e bolsa de colostomia, aspiração, 

organização dos prontuários, abertura e anotações no livro de ocorrências. 

Indagados quanto às atividades que realizam no estágio, os bolsistas descreveram 

uma significativa parcela de atribuições, como demonstram as falas abaixo: 

 
Aqui eu faço de tudo um pouco: lavar todo o material da hemodinâmica, 
arrumar e mandar o material pra esterilizar, fico na farmácia, arrumo cama, 
punciono veia, faço de tudo. Tudo que precisar eu faço. Ainda não fui ao 
teste ergométrico. Mas eu já estou olhando, observando, pra aprender e 
quando precisar, estarei lá. (Quenquém) 
    
Aqui... muita coisa [risos]. Punção venosa, banho no leito, administração de 
medicação, conversa com paciente... é tanta coisa, deixa eu ver... de um 
tudo. Analisar o fator psicológico, porque a gente conversa com o paciente, 
tem que transmitir do paciente[situação] para o médico, para o doutorando... 
(Caiapó). 
 
É medicação, tanta coisa (risos). Curativo é... cuidado geral e... retirada de 
sonda ...ah! é tanta coisa assim para lembrar não dá não! (Tocandira) 

 
A Lei 7.498/86 dispõe sobre a regulamentação do exercício de Enfermagem, 

definindo no seu Artigo 12 as atribuições dos técnicos de enfermagem: exercer atividades 

de nível médio, o que envolve a orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem 

em grau auxiliar, participar da programação da assistência de Enfermagem, executar ações 

assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, participar da orientação e 

supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, participar da equipe de saúde 

(COFEN, 2009). 

Remetendo-se às falas dos bolsistas, pode-se perceber que as atividades 

desenvolvidas por eles são diversificadas e complexas, fazendo-os muitas vezes esquecê-

las em sua totalidade. Constatam-se nas falas desses trabalhadores: primeiro, a sua 

importância que é fundamental para o cuidado em enfermagem; segundo, a não existência 

do domínio da totalidade das atividades de enfermagem nos setores de trabalho, pois em 

muitos casos os bolsistas não contam com a supervisão em seu estágio. 



  

Inquiridos sobre quais as atividades que realizam como bolsistas, eles disseram: 
 
A gente é a atividade mesmo de técnico, às vezes um pouco mais... chega 
a fazer um pouco mais... mas a gente faz administração de medicação... 
sinais vitais... banho do paciente.... às vezes existe algumas coisa a mais 
que a gente faz... assim: porque tem coisas aqui no hospital que cabe um 
pouco...  a área do enfermeiro que a gente faz, mas é coisas simples não é 
nem um procedimento. (Agúdia) 
 
Aqui no centro cirúrgico já é outro nível. Aqui é maravilhoso de trabalhar 
porque você instrumenta, circula, fica no preparo de material para enviar 
para a esterilização, tem o CRO e o cuidado pós-operatório e pós-
anestésico. (Cabaça) 
 
Todos os cuidados com os pacientes, ou seja, cuidados de média 
complexidade, exemplo medicações, banho no leito, curativos, todos os 
cuidados de enfermagem, retirada de sondas, fazer medicações, 
acompanhar pacientes para exames. (Tecelã) 
 

 
Vale ressaltar que as atividades realizadas pelos bolsistas extrapolam as atribuições 

dos técnicos de enfermagem, segundo a orientação do código de enfermagem, como se 

pode constatar nos relatos, quando eles afirmam que assumem as enfermarias, sozinhos, 

durante o estágio, se responsabilizando pelos cuidados de enfermagem ocorridos nos 

momentos de jornada de estágio. As falas abaixo traduzem um pouco disso: 

 
Bem, quando a gente é voluntária a gente fica só naquela de observação e 
aos poucos com um mês é que a gente começa ir para aqueles cuidados: 
medicação, ficar responsável por cuidados mais complexos. Agora depois 
que você vira bolsista!... aí sim, você passa a fazer tudo: assumir 
enfermaria sozinha, cuidado com paciente, administração de 
medicamento... até de medicamentos que às vezes é em bomba que 
precisa de cuidado maior, curativos entendeu?! (Itaciba) 
 
Todas, até as do enfermeiro, abrir ocorrências, muitas coisas que é para o 
enfermeiro fazer a gente é que faz, muita coisa. Ontem mesmo eu fiquei 
sozinha na enfermaria, o enfermeiro nem chegou nem perto. Aí eu abri 
ocorrência, solicitação de material. (Mossoró) 
 
Bom, eu estou aqui há quatro meses e pelo menos no período da tarde eu 
fico sozinha aqui. Dou conta de tudo, pois é uma enfermaria cirúrgica, mais 
específico para o pós-operatório imediato assim, e aqui acolá que eu recebo 
uns pacientes simples, mas assim, nossas tarefas é que são várias, já fiz 
quase de tudo aqui viu!? Desde registro de enfermagem, retirar dreno, fazer 
controle, banho no leito, preparar corpo também após a morte..., foram 
muitas coisas pra lembrar assim... [risos]. (Sará-sará) 
 

 
As responsabilidades atribuídas ao bolsista de nível médio de enfermagem, 

principalmente por ser responsável integralmente pela assistência de enfermagem dos 

setores de trabalho, podem ser percebidas dificuldades no processo de trabalho de 

enfermagem, principalmente em relação à divisão de trabalho. Muitos bolsistas atuam na 

função, de fato, como técnicos de enfermagem e são responsáveis pela totalidade do 



  

trabalho de enfermagem, porém sem a supervisão do enfermeiro, conforme preconiza a 

legislação do exercício profissional. 

Aqui se pode constatar duas questões preocupantes para o processo de trabalho 

estudado: 1) o bolsista assumindo o papel de técnico desacompanhado dos técnicos e dos 

enfermeiros do hospital; 2) o bolsista responsável exclusivo por uma unidade, considerando-

se que ele não é contratado como técnico de enfermagem e, se o fosse, também não 

poderia ser responsável sozinho sem a supervisão de um enfermeiro.   

Remetendo-se ao processo de contratação dos bolsistas, destaca-se aqui o IEL, que 

nesse processo representa o agente de integração da UFRN/HUOL estabelecido através do 

contrato de concessão de estágio. Neste estudo foram realizadas entrevistas com estas 

duas instituições, considerando-se estes atores sociais como informantes qualificados em 

interlocução com as falas dos bolsistas. Em entrevista com a gerência do IEL, esta 

instituição atuante, como o agente de integração, referiu que o estágio não-obrigatório 

geralmente é remunerado, todavia não é um emprego, e não pode ser confundido como tal. 

Referiu ainda que o estágio é um ato educativo e supervisionado. E em toda área hospitalar 

em Natal há estagiários.     

Diante dessa afirmação, pode-se inferir que muitas instituições públicas e empresas 

privadas utilizam a força de trabalho dos profissionais de nível médio de enfermagem, em 

condição semelhante à constatada na pesquisa. Paula (2002) ressalta sobre as relações de 

estágio por parte dessas empresas, ainda que, em minoria, as relações distorcidas de 

estágio, encontram respaldo em alguns acórdãos, sob o fundamento de que, apenas pela 

presença de integração social do aluno em relação aos seus colegas de trabalho, já estaria 

proporcionando aperfeiçoamento acadêmico profissional.  

Remetendo-se ao aspecto da contratação, o HUOL não contrata os bolsistas 

isoladamente, pois necessita, para isso, da autorização da FUNPEC/UFRN, órgão da 

universidade responsável pelo termo de concessão do estágio com o agente de integração, 

no caso o IEL. A FUNPEC tem a missão de estimular, apoiar e gerenciar atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento científico, tecnológico e cultural produzidas 

pela UFRN. Promove ainda a integração entre a UFRN e a comunidade, através de 

parcerias com instituições públicas e privadas (FUNPEC, 2009).  No caso do estágio, a 

FUNPEC mantém integração com o IEL, como mostra o fluxograma abaixo: 

 

 

 

 

 

 



  

Fig 2: Fluxograma da concessão de estágio entre as instituições. 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

Sobre o Termo de Compromisso do Estágio, o IEL só pode formalizar esse termo 

entre o estagiário, a empresa, a instituição de ensino, se existir entre a empresa ou 

instituição concedente do estágio um contrato de concessão ou um convênio de concessão 

de estágio, como refere abaixo o representante: 
 

Por exemplo, eu não posso pegar um estudante da UFRN se a 
Universidade não tiver um contrato conosco, porque são essas quatro 
partes que assinam o documento. Precisam estar acordadas legalmente 
através de documento jurídico ou não farão o estágio. (IEL) 

 

Esse representante discorre ainda a respeito do seu papel enquanto Agente de 

Integração e das suas funções relacionadas ao estágio. 

 
O agente de integração é essa figura que vai fazer o meio de campo entre a 
universidade e centros de ensino e o estudante que está apto para estagiar. 
(IEL) 
 
Nós administramos os programas de estágio das empresas, processamos 
os pagamentos das bolsas auxílios, fazemos acompanhamento de estágios, 
fazemos visitas às empresas para saber se as empresas estão com uma 
prática de estágio correta. Processamos o pagamento do seguro que é 
obrigatório, por que para desenvolver todas essas atividades o IEL tem um 
custo e cobra esse custo da empresa. O IEL não visa lucro, o importante é 
que nós consigamos cobrir o custo que nós temos, para isso o IEL cobra 
uma taxa de administração. (IEL) 
 

 

Remetendo-se à instituição concedente do estágio, no caso da pesquisa o HUOL, há 

conhecimento da direção da instituição e da direção de enfermagem da necessidade que o 

hospital apresenta em termos de maior aporte de recursos humanos. Porém, sob o aspecto 

da contratação de funcionários de nível técnico de enfermagem para a instituição, ou ocorre 

mediante abertura de concursos públicos ou contratação temporária através da 

FUNPEC/UFRN, quando justificável.  Em entrevista com a gerência do HUOL, foi 

Fonte: Originado na pesquisa. 

TERMO DE 
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questionado sobre o motivo da contratação de bolsistas como técnicos de enfermagem 

através dessa modalidade de contrato temporário, ao que a representante da instituição 

responsável respondeu que as contratações que ocorreram pela FUNPEC foram assim: 

para não fechar o hospital aí sim ocorria a contratação, pois só em último caso cabe a 

justificativa. 

A impossibilidade de contratação de recursos humanos acarreta diversos problemas, 

principalmente no que diz respeito ao que é exigido dos bolsistas, o mesmo trabalho e 

empenho dos profissionais de nível médio de enfermagem da instituição. Essa situação 

pode ser percebida na fala, abaixo da gerência de enfermagem: 

 
Outro problema são as cobranças para esses bolsistas enquanto 
profissional, nós sabemos que os bolsistas estão aqui na condição de 
aprendizes, logo não deveriam ser cobrados como profissionais. (HUOL) 

 

Essa cobrança se faz principalmente por parte dos enfermeiros da instituição, pois há 

uma demanda de trabalho que necessita ser realizada, e por outro lado, a supervisão dos 

técnicos de enfermagem nos setores de assistência feita pelo enfermeiro. Nesse caso em 

questão, há explicitamente a substituição da supervisão do estagiário e de seu aprendizado 

no estágio pela supervisão do trabalho de técnicos de enfermagem. Isso muitas vezes não é 

compreendido pelos enfermeiros, gerando desconfortos e sobrecarga nos setores de 

atividade laboral, principalmente quando há bolsistas novatos e inexperientes.  

Sobre as reclamações dos enfermeiros, fica claro nos depoimentos da gerência de 

enfermagem:  

 
Aí eu só falto enlouquecer aqui com as reclamações dos enfermeiros, mas 
isso não é uma coisa nossa, é institucional. Então isso aumenta mais ainda 
a nossa responsabilidade diante essa situação. (HUOL) 
 
Teve caso que saíram quatro técnicos da UTI e eu fiquei louca, com quatro 
saídas da UTI. Aonde eu ia arranjar logo quatro para UTI? Aí colocamos os 
que já estavam na enfermaria para a UTI e os novatos para enfermaria. 
(HUOL) 
 
Só a partir de janeiro foi que ocorreram as novas contratações e isso com 
pessoas recém-formadas, imagine aí. Tivemos que colocar esse pessoal 
todo em UTI fazendo procedimentos especializados, na hemodinâmica, 
centro cirúrgico, setor de transplantes, mas naquele percurso, tiramos um 
mais experiente da enfermaria e enviamos para esses setores e a 
enfermaria fica com os novatos. Isso significa dizer que a enfermaria é pior 
ainda, que está sempre com pessoas novas... (HUOL) 
 

 

Anselmi et al (2001), em pesquisa sobre a "sobrevivência" no emprego de um grupo 

de trabalhadores de enfermagem após sua admissão em um hospital público, verificaram 

que, em um período de 5 anos, a força de trabalho em enfermagem da instituição estudada 



  

mostrou elevado grau de instabilidade. Essa movimentação dos trabalhadores de 

enfermagem no mercado de trabalho, segundo entradas, saídas e tempo de permanência 

no emprego, constitui elemento relevante no processo gerencial dos serviços, posto que 

uma força de trabalho estável e qualificada além de sustentar o processo de cuidar, cria 

também possibilidades efetivas de garantia da qualidade dos serviços ofertados (ANSELMI, 

et al., 2001). 

Remetendo-se à aprendizagem dos bolsistas, a Lei 11.788/2008 quando descreve o 

estágio como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

pode-se perceber que os bolsistas não estão atuando de forma adequada, conforme 

determina a Lei, pois estes realizam suas tarefas no ambiente hospitalar em diversos 

momentos sozinhos, sem a supervisão estabelecida por Lei.  

Outro fator a se considerar é que o elevado número de atividades de enfermagem 

realizadas pelo nível técnico consegue justificar em parte, a aprendizagem técnica no 

estágio extracurricular, contudo, deixa a desejar no que tange à supervisão dessa 

aprendizagem que ora ocorre direcionada ao estagiário, ora para o técnico de enfermagem.  

Considerando a questão das reclamações das enfermeiras, quanto à supervisão do 

bolsista, a direção de enfermagem precisa encontrar soluções diárias para resolver as 

demandas de recursos humanos de nível médio de enfermagem. Esta necessidade 

premente é perceptível, no caso relatado acima, quanto à necessidade de remanejamento 

de estagiários de um setor, como a enfermaria, para uma UTI, Centro Cirúrgico, 

Transplantes, entre outros. 

Essa atitude precisou ser tomada por parte da gerência, considerando-se que foi a 

solução encontrada temporariamente para não deixar descoberto um setor de elevada 

complexidade. Entretanto, esse bolsista remanejado entrará em outra rotina de trabalho de 

forma um tanto apressada, necessitando aprender novas habilidades, procedimentos e 

normas no novo setor e, nesse momento, precisará contar com maior compreensão e ajuda 

dos enfermeiros e técnicos do setor para essa aprendizagem.  

Salienta-se ainda que uma parcela de técnicos existentes no setor de elevada 

complexidade, que de certa forma contribuirá para a aprendizagem do novo estagiário 

remanejado, é também constituída por bolsistas que passaram em um momento anterior 

pela mesma situação de mudança do setor, o que implica em impossibilidades efetivas de 

garantia da qualidade dos serviços ofertados pelos setores do hospital público de ensino. 

 



  

4.2.2 A respeito dos tipos de aprendizagem 
 

Esse eixo temático aborda os tipos de aprendizagem descritos pelos bolsistas de 

nível médio de enfermagem durante o estágio não obrigatório remunerado. Nesse contexto, 

os bolsistas participantes da pesquisa relataram formas diversas de aprendizagem: técnicas 

de enfermagem; alguns aspectos do relacionamento humano, tais como, humildade, 

compreensão e respeito mútuo; a valorização da vida e dos profissionais da saúde; e as 

relações criadas com os profissionais e usuários no ambiente de trabalho. 

Quanto à aprendizagem técnica no estágio extracurricular, os bolsistas confirmaram 

existir uma grande demanda de atividades, o que contribui para ampliar as possibilidades de 

exercitar essas práticas e procedimentos técnicos e garantir a aprendizagem. A 

aprendizagem técnica à qual os bolsistas se referem corresponde aos procedimentos 

técnicos característicos da prática de enfermagem, que orientam as formas de cuidado. Eles 

são descritos como: a administração de medicamentos, a troca de curativos, evolução de 

enfermagem, a realização de punção venosa, o preparo de pré/pós-operatório, as manobras 

de massagem cardíaca, a coleta de material biológico para exames laboratoriais, o banho 

no leito, a verificação dos sinais vitais, a troca de drenos e da bolsa de colostomia, a 

aspiração de secreções orofaríngeas e traqueais, a organização dos prontuários e 

anotações no livro de ocorrências. 

Oliveira et al (2009) destacam, em estudo de revisão realizado sobre o estágio 

extracurricular, que os artigos e dissertações consultados abordavam principalmente a 

inserção de estagiários no intuito de aquisição de competência técnica da prática de 

enfermagem, justificando-se pela necessidade de suprir lacunas deixadas durante o curso 

de formação. As falas dos bolsistas abaixo se encontram em consonância com os 

resultados do estudo supracitado: 

 
Eu aprendi muita coisa. Desde o dia que eu cheguei aqui, eu nunca tinha 
visto estes cateteres, não conhecia. Então quando eu cheguei, tinha uma 
bacia cheia de cateteres, cada um com um nome, cada um com um jeito. 
Pensei comigo mesma que ia morrer e não ia conseguir aprender os nomes. 
Nem pensei no nome do cateter, pensei “essas borrachinhas”. No outro dia 
já tinha aprendido o nome de alguns. Foi uma coisa nova que eu aprendi. 
Eu gosto muito. Eu adoro esse setor, a hemodinâmica. (Quenquém) 
 
Que eu já aprendi? Aprendi muita coisa cara...aprendi muita, muita, muita 
coisa mesmo, eu, sabe!? Que eu tenho a dizer é muita coisa, aprendi 
realmente tudo que o técnico realmente faz eu aprendi muito, quando eu 
entrei, eu estava tendo muita dificuldade sabe? Aí fui desenrolando... 
Aquela enfermeira me ajudou muito sabe? Também me ensinou muito,  mas 
quase que eu perdi minha bolsa quando cheguei lá sem saber a parte de 
medicamentos! (Cabeça de vidro) 

 



  

Nas narrativas acima pôde-se identificar que os bolsistas referem uma grande 

quantidade de aprendizado a partir do estágio extracurricular, desde os procedimentos 

corriqueiros que auxiliam no cuidado de enfermagem até os procedimentos dos setores 

específicos do hospital. Destaca-se, ainda, a contribuição da enfermeira na aprendizagem 

técnica do bolsista, que nesse momento, provavelmente estava realizando, além da tarefa 

de supervisão do estagiário, o ensino. 

Oliveira et al (2009) dizem que a aprendizagem dos bolsistas, ao ingressarem no 

estágio extracurricular, tem início quando eles começam a fazer parte da equipe de um 

determinado setor da instituição em que realizam o estágio, constituindo-se em uma prática 

mais fiel no processo de trabalho, consequentemente maior a aprendizagem por parte dos 

estagiários. Isso não ocorre, sobretudo, no estágio curricular, geralmente porque os 

estagiários estão direcionados à convivência do estudante de forma artificial no campo 

prático, pelo motivo de sua maior convivência ocorrer com os professores e os colegas da 

turma (OLIVEIRA et al, 2009). 

Além da aprendizagem técnica de nível técnico de enfermagem, os bolsistas 

relataram que aprenderam também a real necessidade do trabalho em equipe, a valorização 

da vida, o perfil de um bom profissional, ser mais humilde, humano e compreensível, e o 

respeito. Pode-se observar, nas falas abaixo, essa inferência: 

 
O meu relacionamento é muito bom com os funcionários. Eu procuro cada 
dia me identificar com cada um, respeitando porque lidar com o ser humano 
é difícil, pois cada pessoa é diferente. Para mim é uma das coisas que eu 
aprendo muito, lidar com pessoas diferentes! (Acrobática) 
 
Eu tinha uma visão, que hoje mudou completamente. A gente acha que o 
nosso problema é maior que o de todo mundo, só que quando a gente vê o 
paciente chegar... O meu problema não é nem problema! E qualquer coisa a 
gente se aborrece, fica reclamando da vida... meu Deus! Para você vê, o 
paciente sai da hemodiálise rindo, brincando. Antes de sair passa batom, é 
interessante, eu acho. (Saúva) 
 
Aprendi a ter mais amor à vida: à minha vida e à vida do ser humano. 
(Correição) 
 
Eu aprendi muito, desde trocar um soro a cuidar verdadeiramente de um 
paciente. Saber como lidar quando ele entra aqui e tudo está tão 
depressivo. A gente precisa cuidar dele, limpando... As pessoas veem 
assim, a gente acha que é simples, mas é uma situação meio complicada 
cuidar de alguém, cuidar verdadeiramente (risos), um cuidado especial! 
(Tocandira) 

 

 As falas retratam a aprendizagem vivenciada pelos bolsistas durante o estágio.  

Relataram que começam a modificar o comportamento e compreender que, além da técnica 

de enfermagem, há um contexto de relações estabelecidas através da convivência com os 

profissionais da instituição, os colegas de profissão e os pacientes que permitem outras 



  

aprendizagens. Essa outra forma de aprendizagem diz respeito principalmente ao 

reconhecimento do que passa os seres humanos que necessitam de cuidado e atenção, 

pois no ambiente hospitalar encontram-se fragilizados, com doenças crônicas ou terminais e 

sorriem, demonstrando a vontade de viver. Nesse contexto, os bolsistas relatam um tipo de 

aprendizagem que extrapola a específica da técnica. 

 No que diz respeito à valorização da vida, os bolsistas relataram que começaram a 

tomar mais cuidado com as ações que poderiam acarretar algum dano à saúde, coisa que 

antes do estágio no hospital não faziam ideia do quão real é a dificuldade em apresentar 

uma patologia ou problema capaz de debilitar, fragilizando os seres humanos e causando 

dependência total. 

 Essas aprendizagens retratam as possibilidades mais acessíveis para o nível técnico 

profissionalizante, posto que geralmente o trabalho é realizado por pessoas de classe social 

menos prestigiada, muitas vezes sem oportunidades de inserção em outro nível de 

formação e por isso, procuram o curso técnico de enfermagem como uma saída para 

abandonar sua atividade laboral anterior, tais como as funções de manicure, cabeleireira, 

garçonete, caixa de supermercado, operadora de telemarketing, auxiliar de serviços gerais, 

vendedora no comércio, empregadas domésticas, costureiras, cobrador de ônibus, 

telefonista, dentre outras.  

Os bolsistas são, portanto, uma clientela, por excelência, de cursos de qualificação 

profissional de duração e intensidade variáveis, incluindo-se os cursos técnicos e de 

aperfeiçoamento ou especialização.  

           Kuenzer (1988) destaca que na relação entre a educação e o trabalho, a divisão 

social e técnica do trabalho é condição indispensável para a constituição do modo capitalista 

de produção, e, nesse contexto, prepara diferentemente os homens para atuarem no 

sistema produtivo. Diante dessa afirmação, pode-se inferir que os bolsistas são preparados 

na escola e detêm, no estágio não obrigatório, a aprendizagem ‘suficiente’ para realizarem 

funções técnicas localizadas nos níveis baixo e médio da hierarquia ocupacional, uma vez 

que sua força de trabalho possa ser aproveitada no sistema tecnicamente.  
  
4.2.3 E com quem aprendem? 

 
 Diante das possibilidades diversas de aprendizagem, perguntou-se aos bolsistas 

com quem principalmente eles aprendiam no estágio. A descrição quantitativa demonstrou 

que a maior parte dos entrevistados referiu aprender com os próprios colegas de profissão, 

sejam eles bolsistas remunerados, contratados terceirizados ou os funcionários da UFRN. 

Isso pode ser demonstrado nas falas abaixo: 

 



  

Com os meus colegas bolsistas mais velhos do que eu. Não aprendo com 
os enfermeiros de forma nenhuma, aprendo mais com os técnicos de 
enfermagem. (Jequitaia) 
 
Porque é, quando chegamos aqui ninguém passou o serviço para mim e 
para outra menina da manhã: a gente foi fazendo e as meninas da sala, que 
são os técnicos, diziam:  olhe isso não é assim, faz assim... (Argentina) 

 
Primeiro os colegas, depois a enfermeira. (Faraó) 
 
Agente aprende um com o outro. Tanto as coisas certas como você vê, e 
aprende o errado que é para não fazer. Porque também a gente aprende 
vendo o errado e vê que aquilo está errado! É assim, aprende mais com os 
técnicos uns com os outros. (Taciba) 
 
Na realidade você sabe quem faz o serviço é a prática né? Na prática, do 
dia-a-dia é que a gente vai se aprimorando. Eu acredito que aprendo mais 
com os técnicos porque a convivência é maior. (Carpinteira) 

 
 

Constata-se nos depoimentos que a aprendizagem ocorre principalmente com os 

técnicos de enfermagem, pois são recebidos, convivem em tempo maior e dividem as 

atividades no mesmo setor com esses profissionais. Esse tipo de aprendizagem, em sua 

grande maioria, diz respeito aos procedimentos de técnicas da enfermagem, pois muitos 

bolsistas referiram que esse tipo de aprendizagem só foi possível durante o estágio, porque 

as escolas formadoras, geralmente, não oferecem os estágios curriculares que oportunizem 

segurança nos procedimentos técnicos e que só no estágio extracurricular foi possível essa 

aprendizagem. Diante das falas também se pode perceber que os estagiários aprendem 

muito com os outros bolsistas, pela aproximação, maior tempo de convivência, alguma 

forma de solidariedade e mútua ajuda.  

Em segundo lugarm, ficaram os enfermeiros como contribuintes da aprendizagem 

dos bolsistas, como podemos observar: 

 
 

Bom, eu aprendo muito com a minha enfermeira e com os técnicos. Mais 
com a enfermeira. (Acrobática) 
 
A gente aprende sempre com a enfermeira que é excelente. A nossa 
enfermeira, assim, ela é, desde forrar uma cama a realizar procedimento no 
paciente. Então ela, não tem besteira com ela. Isso é muito importante, só 
mandar:_ faça! Não é de fazer e mostrar a gente e quando a gente quer 
aprender. (Saúva) 
 

 
Percebe-se que os bolsistas reportam a aprendizagem de procedimentos técnicos 

também quando relacionam o aprendizado com a enfermeira. Outro aspecto considera, 

como uma excelente enfermeira, aquela que realiza também, em suas atribuições, 

procedimentos e tarefas semelhantemente às executadas pelos técnicos. Sob esse aspecto, 



  

Lunardi Filho e Leopardi (1999) referem que a partir da sua concepção e institucionalização, 

a enfermagem moderna adotou a divisão técnica do trabalho, fundamentada na sua divisão 

social, em que a parte intelectual é de responsabilidade do enfermeiro e a parte manual é 

efetuada por todos os trabalhadores da equipe de Enfermagem, inclusive pelo próprio 

enfermeiro.            

 Há de se considerar que, além de necessário para o hospital, essa aprendizagem 

dos afazeres técnicos diz respeito principalmente ao contexto da divisão social do trabalho 

de enfermagem, posto que, como uma profissão inserida no modo de produção capitalista, 

encontra-se estruturada sob a forma da divisão parcelar do trabalho. Pires (1998) descreve 

que os enfermeiros, profissionais de nível superior, gerenciam o trabalho de enfermagem, 

dominando, dessa forma, a totalidade do processo de trabalho e delega tarefas parcelares, 

procedimentos técnicos aos técnicos e auxiliares de enfermagem.    

 Entende-se que a aprendizagem, no contexto do estudo, ocorre principalmente 

através da inserção dos bolsistas no hospital, pois os afazeres técnicos por excelência são 

referidos como uma das principais aprendizagens adquiridas no estágio. Por este motivo, os 

bolsistas atribuem, aos técnicos de enfermagem, a maior parcela de contribuição de suas 

aprendizagens técnicas, porém, o ensino de procedimentos técnicos pode ocorrer também 

através das enfermeiras, principalmente quando estas realizam, no seu turno de trabalho, 

atividades semelhantes às dos técnicos de enfermagem.    

 

4.2.4 A respeito dos cursos de especialização ou aperfeiçoamento: necessidade ou 

obrigação? 
 

A necessidade de se discutir sobre os cursos de especialização ou aperfeiçoamento 

técnico, no contexto do presente estudo, parte da premissa de que, para a realização do 

estágio não obrigatório remunerado de nível médio de enfermagem, o candidato ao estágio 

necessita estar vinculado a uma instituição de ensino e apresentar matrícula e frequência 

escolar em um curso de educação profissional. Essa premissa abre precedentes para 

algumas interpretações das leis e decretos que fundamentam essa obrigatoriedade, 

consideradas importantes na trajetória da investigação deste estudo.    

Observa-se no artigo 3o  da Lei 11.788/2008, a exigência da matrícula e frequência 

regular desses candidatos aos estágios em curso de educação profissional para a 

realização do estágio não obrigatório remunerado. Isto configura um aspecto relacionado à 

obrigatoriedade do vínculo do estagiário a um curso profissionalizante.   

Na presente pesquisa, verificou-se que todos os bolsistas são técnicos de 

enfermagem, o que não justifica sua inserção no estágio remunerado como um estudante da 



  

educação profissional no nível médio de enfermagem. Necessitam, portanto, de outra forma 

de inserção nas escolas técnicas para iniciar ou manter seu vínculo de estágio na instituição 

hospitalar. Para tanto, imediatamente ao receberem a bolsa do hospital são obrigados a 

retornar às escolas técnicas e se inserir nos cursos de especialização, aperfeiçoamento ou 

atualização de técnicos de enfermagem.       

 Geralmente os técnicos de enfermagem realizam matrícula em cursos oferecidos 

pelas escolas técnicas de enfermagem nas quais obtiveram sua formação técnica em 

enfermagem. No caso da pesquisa, constatou-se que os bolsistas procuram os cursos por 

conveniência, posto que ao iniciarem o vínculo na qualidade de estagiário no HUOL ou no 

momento de renovação dos contratos, necessitam anteriormente da matrícula na instituição 

de ensino.    

Os cursos oferecidos pelas instituições de ensino são principalmente de: urgência e 

emergência, de enfermagem do trabalho, de instrumentação cirúrgica, de hemodiálise, de 

biodiagnóstico e UTI.  Cobram, uma mensalidade, em média, de R$ 130,00 (cento e trinta 

reais). Salienta-se que esse valor é pago como parte da bolsa percebida pelos estagiários.

 Compreende-se que esses cursos não se encaixam como cursos profissionalizantes 

descritos mediante os pré-requisitos estabelecidos pela LDB nº 9.394/96 (ANEXO E). 

Porém, de acordo com os dispositivos da Resolução CEB nº 4, de 8 de dezembro de 1999  

e do Parecer CNE nº 16/99 (ANEXOS F), a educação profissional de nível técnico abrange, 

ainda, os cursos ou módulos complementares de especialização, aperfeiçoamento e 

atualização de pessoal já qualificado ou habilitado nesse nível de educação profissional, 

justificando a existência desses cursos no âmbito da educação permanente.   

 A referida Resolução refere que as formas de complementação da própria 

qualificação ou habilitação profissional de nível médio estão intimamente vinculadas às 

exigências e realidades do mercado de trabalho.  Há de se considerar que essas 

exigências da formação técnica estão particularmente relacionadas ao mundo do trabalho 

no capitalismo contemporâneo que teve, através da expansão do desemprego estrutural, o 

mais brutal resultado das transformações sofridas nas relações de trabalho em escala 

global.           

 Antunes (2008) assevera que diante da metamorfose do mundo do trabalho existe 

um aumento do subproletariado, do trabalho precário e o assalariamento no setor de 

serviços, incluindo o trabalho feminino e excluindo os mais jovens e os mais velhos, 

acarretando a complexificação da classe trabalhadora.     

 Assim, a precarização do trabalho, a subcontratação e o que Alves (1998) chama de 

subproletarização tardia que indicam a contratação de empregados por empresas principais, 

e que não oferecem a seus trabalhadores os mesmos benefícios que as primeiras _ são 

condições marcantes da atual fase da sociedade capitalista.  



  

No contexto da pesquisa, pode-se inferir que as exigências referidas na resolução 

dizem respeito à manutenção de um ciclo vicioso do capitalismo, que justifica a não 

contratação da força do trabalho existente em grande escala, motivada pela inexistência de 

qualificação suficiente para que candidatos assumam as vagas disponíveis. Contudo, isso 

não pode ser justificado, pois na realidade o que ocorre é a insuficiência de vagas para os 

trabalhadores, ficando os técnicos de enfermagem submetidos à seleção para bolsistas 

remunerados na referida instituição, e, para tanto, ainda são obrigados a realizar os cursos 

que os “qualificam” mediante as exigências e realidades do mercado de trabalho.  Sobre 

esses cursos, os bolsistas relataram: 

 
Somos obrigados a estudar. É obrigação: ou faz o curso ou perde a bolsa. 
O ideal seria aumentar essa bolsa. Mas estudar é bom, mas o ideal seria 
estudar qualquer coisa, ficar livre pra fazer qualquer curso e não esses 
cursos fracos. (Tecelã) 
 
O que eu não gosto no meu estágio é que o hospital deveria investir mais 
em nós. Esta história de fazermos esses ‘cursinhos’ paralelos, lá fora, por 
serem muito baratos, pois é o que podemos pagar com o dinheiro da bolsa, 
acabam não ajudando muito. Eu acho que se o hospital investisse mais em 
nós com cursos, palestras, esse tipo de coisa que passa para a gente muito 
mais do que aprendemos nos cursos, com aquelas aulinhas e provinhas 
(Carpinteira). 
 
Como o hospital depende dos bolsistas, deveria melhorar essa questão dos 
cursos, pois ganhamos pouco e ainda temos que pagar o curso fora. 
(Taciba) 

 
 
 

Observa-se que os entrevistados comentam que entre as principais causas de não 

gostar do estágio está a obrigatoriedade da realização desses cursos, posto que, muitas 

vezes, consomem parte significativa da bolsa. 

A respeito da qualidade dos cursos, os bolsistas relataram que muitas vezes são ruins, 

em primeiro lugar, porque muitos não estão relacionados diretamente com o trabalho 

realizado por eles, segundo, pelo motivo da qualidade dos cursos que é questionada pelos 

estagiários, uma vez que muitos ocorrem em fins de semana e sempre apresentam vagas 

disponíveis para a inscrição, independentemente do período de início do curso.  As falas 

abaixo só reforçam o constatado: 

 
Meu rendimento nos estudos é razoável devido ao curso, pois a escola não 
é bem qualificada (risos) para gente não. É mais para não perder a bolsa, 
porque é curso muito ruim. (Atta) 
 
Meu rendimento nos estudos é bom, mas o curso não vale nada, o 
professor falta, colocam o pessoal da coordenação pra aplicar prova e todo 
mundo fica colando!... (Fantasma) 
 



  

Meus estudos são insuficientes, pois a escola é uma tragédia, as aulas são 
apenas aos sábados.  (Mossoró) 

 
Esses cursos aqui... eu acho que é só enganação mesmo, pra enganar 
mesmo. (Cupim) 
 
Assim, é meio complicado porque a gente não tem muita escolha porque 
você ganha a bolsa agora hoje e amanhã você tem que se matricular num 
curso. Tem cursos que o dia que você chegar lá tem vaga pra você, você 
pega na segunda disciplina, na terceira, na quarta, na quinta a hora que 
você chegar lá tem vaga, isso é muito bom, só que eles não se preocupam 
com a metodologia e a qualidade é péssima. Tem gente que nem freqüenta, 
chega lá no final, paga seis meses de curso recebem o diploma. Isso é 
péssimo. (Doceira) 
 

 
Para além da qualidade dos cursos, deve ser avaliada uma questão anterior, quanto à 

necessidade da força de trabalho desses estagiários pela instituição em estudo. Nesse 

sentido, vale ressaltar alguns pontos que merecem uma discussão mais aprofundada: em 

primeiro lugar, há de se considerar que diante da fala de um bolsista entrevistado que diz 

respeito à responsabilidade do hospital com os cursos, compreende-se que isto realmente 

poderia ocorrer, posto que existe grande dependência da força de trabalho dos bolsistas na 

instituição. 

Em segundo lugar, acredita-se que essa responsabilidade poderia ocorrer através de 

oferta pela própria instituição, pois existe uma escola de formação técnica da UFRN que 

oferece esses cursos. Assim, mediante acordos institucionais, a própria universidade 

poderia ofertar gratuitamente essa formação necessária aos bolsistas. Em terceiro lugar, 

quanto ao pagamento desses cursos pela instituição hospitalar às escolas de formação 

técnica privada, além da fiscalização e exigência da qualidade necessária para oferta 

desses cursos, e não continuar configurando somente uma perda de tempo e gasto de parte 

da bolsa desses estagiários, pois, como disse grande parte dos entrevistados da pesquisa, 

vários cursos oferecidos pelas escolas técnicas, principalmente as privadas, são de 

qualidade questionada. 

 

 

 

 

 

4.2.5 Força de trabalho dos bolsistas 
 

A força de trabalho que se pretende discutir nessa categoria é referente à utilizada 

pela instituição onde foi realizada a pesquisa, em substituição a dos profissionais de nível 

médio de enfermagem, posto que parte dos setores que constitui a unidade hospitalar detém 

Eixo 2: A respeito do trabalho



  

os bolsistas como os principais responsáveis pelo cuidado de enfermagem.  

 Esse cuidado no setor da saúde encontra-se inserido no processo de trabalho de 

nível terciário e, para tanto, apresenta, além do processo de produção, as suas relações 

sociais de trabalho, os meios e instrumentos. Desse modo, Nogueira (1986) considera que 

existem duas formas distintas de abordar a questão dos profissionais empregados no setor 

saúde: como força de trabalho e como recursos humanos.      

Assim sendo, por tratar-se da contribuição da força de trabalho dos bolsistas de nível 

médio de enfermagem, pretende-se utilizar a expressão força de trabalho remetendo-se às 

questões como a produção, o emprego e o desemprego, a renda, a divisão de trabalho, o 

setor de emprego, a bolsa, entre outros.     

Percebeu-se que no eixo de discussão anterior, que os bolsistas realizam atividades 

técnicas semelhantes aos profissionais contratados da instituição estudada, chegando até a 

assumir sozinhos os setores do hospital, enfermarias. Isso caracteriza uma grande 

contribuição da sua força de trabalho como um trabalhador técnico de enfermagem, haja 

vista que a instituição conta com esses estagiários como constituintes do seu quadro de 

pessoal atual e não apenas complementar, indispensáveis para a manutenção da 

instituição, como se pode perceber nas tarefas realizadas, de acordo com a fala abaixo:

      
Aqui quando a gente chega tem a questão da atribuição. Às vezes eu fico 
na medicação e muitas vezes a gente fica nos cuidados de encaminhar 
todos para o banho. Paciente dependente, a gente dá mais assistência a 
ele, não desprezando os outros. Se tiver algum banho no leito a gente já 
prioriza, né? Em seguida, a gente inicia os sinais Vitais... Paralelamente há 
exames para serem realizados e acompanhamos o paciente pra fazer os 
exames. Aí pronto, verifica-se os sinais e fazemos aquela entrevista para 
saber do dia do paciente, se ele aceitou a dieta, se as eliminações dele 
estão normais ou não se teve alguma alteração, se não está conseguindo 
por alguma razão e a gente vê todas as queixas do paciente: aí a gente faz 
o fechamento, já passando para o nosso relatório como a gente encontrou 
esse paciente tal, assim como as ações que realizamos. Pronto, acho que é 
só isso! (Novato) 
 

 
 Fica perceptível diante da fala acima que a presença do bolsista na instituição 

estudada significa a maior representatividade da força de trabalho desse hospital, pois suas 

atividades realizadas são, por excelência, atribuições da rotina diária de um técnico de 

enfermagem, compondo o quadro dos trabalhadores da instituição e, acima de tudo, 

cobrindo todas as lacunas, sendo realmente indispensáveis à manutenção do trabalho. A 

gerência de enfermagem refere ainda: 

 
[...] então esses bolsistas são aproveitados na instituição como 
mão_de_obra mesmo precarizada, a gente sabe que não é correto! 

 



  

Nesse sentido, a fala da gerência de enfermagem traduz, em poucas palavras, tudo 

o que poderia chamar a atenção para a importância desse trabalho, em essência, um grito 

de denúncia e indignação de quem, chegando perto dessa realidade, não poderia deixar de 

se envolver com a realidade iníqua. Não dá para calar diante de um quadro de precarização 

do trabalho em cores tão marcantes, envolvendo percentuais da força de trabalho em saúde 

e os seus desdobramentos que chegam até a ter impacto na própria assistência prestada. 

Vale ressaltar também que esse aproveitamento da mão-de-obra precarizada, pela 

instituição, como se refere a gerência de enfermagem, na fala acima, tem como 

consequência a diminuição de postos de trabalho para outros profissionais, principalmente 

profissionais da enfermagem. A instituição, dentro dessa lógica perversa de enxugamento 

de quadro profissional e na tentativa de cortar gastos, prefere contratar bolsistas mais 

baratos e em maior número, em detrimento de vagas para técnicos de enfermagem. 

 Medeiros (2000) descreve, que no pensamento marxista, a força de trabalho é a 

capacidade de realizar trabalho útil que aumenta o valor das mercadorias, quando os 

trabalhadores a vendem aos capitalistas em troca de um salário em dinheiro. Ressalta ainda 

que a força de trabalho é a única mercadoria comprada e utilizada pelo capitalista, que por 

sua vez produz o trabalho, e este apresenta uma fonte de valor.    

O agravamento das condições dos trabalhadores da saúde ocorre por motivo de crise 

econômica e política, o que resulta em adoção de medidas de ajustes e cortes financeiros 

nas políticas sociais, tais como educação, segurança, transporte, moradia e trabalho 

(MEDEIROS, 2000).      

Por conseguinte, isso, dificulta ao cidadão individual e coletivamente ter garantido a 

infra-estrutura básica para sua saúde e educação, requisito mínimo segundo o Artigo 3º da 

Lei Orgânica de Saúde (LOS) 8.080/1990 referente aos fatores determinantes e 

condicionantes para se ter saúde, tais como: a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais (BRASIL, 1990). 

 Retomando a questão da força de trabalho dos bolsistas de nível médio de 

enfermagem, pode-se inferir que o nível de escolarização e as formas de qualificação 

profissional, no caso, profissionalizante, revelam que as formas de inserção dos 

profissionais técnicos em enfermagem no mercado de trabalho em saúde estão 

relacionadas com as distorções e desigualdades quanto aos direitos de cidadania através da 

ausência do trabalho, constatada nas falas abaixo: 

 
A dificuldade é grande pra conseguir trabalhar, se não fizer um estágio 
voluntário não se consegue trabalhar porque não tão dando oportunidade a 
quem não tem experiência. Conclui o curso e nada! (Cabaça) 
  



  

Eu terminei em 2006, não consegui emprego. Passei uma época em casa aí 
fiz a prova daqui do HUOL do voluntário e passei. Aí entrei, como voluntária 
e passei quase três meses para receber a bolsa como estagiaria. (Pixixica)  

 
 

 Antunes (2007) afirma que a ausência do trabalho no capitalismo contemporâneo é a 

forma mais brutal das transformações na conformação do trabalho no mundo moderno, pois 

diz respeito ao desemprego estrutural, através do aumento do trabalho precário e o 

assalariamento no setor de serviços, mas também das presentes formas de trabalho parcial, 

temporário, subcontratado, terceirizado ou vinculados à economia informal, além de tantas 

outras formas existentes. 

  Essa realidade pôde ser constatada na pesquisa, uma vez que a utilização da força 

de trabalho dos bolsistas de nível médio de enfermagem, por parte de uma instituição 

hospitalar universitária pública, confirma as diversas formas de contratações existentes no 

mundo moderno, posto que a ausência de emprego configura o contexto cada vez mais 

presente na sociedade capitalista. 

 

4.2.6 A respeito da precarização do trabalho 
 

Nessa categoria, pretende-se discutir acerca da utilização da força de trabalho dos 

bolsistas na instituição hospitalar de ensino, porque, além de fundamental na instituição 

pública, cada vez mais está sendo utilizada por diversas empresas no contexto do 

neoliberalismo, burlando a legislação trabalhista através da contratação fraudulenta de 

estagiários.           

A presente sociedade capitalista dita, sobretudo, a diminuição da atuação do Estado 

na economia, com a ideologia liberal do Estado mínimo, com o mercado regulando a 

sociedade. Porém, isso tem acarretado grande desemprego e precarização nas relações de 

trabalho existentes, a quebra de empresas nacionais, a violenta dependência do capital 

externo, bem como uma enorme crise nas áreas sociais.   

Paula (2002) diz que o estágio, quando remunerado, é um dos institutos que mais se 

aproxima da relação de emprego, uma vez que reúne os cinco requisitos caracterizadores 

desta, tais como: 1) o trabalho por pessoa física (podendo ser agente concedente do estágio 

qualquer profissional de nível superior que necessite de um estagiário, independentemente 

de ser pessoa jurídica); 2) com pessoalidade (estagiário como um trabalhador que presta 

pessoalmente os serviços); 3) não-eventualidade (estagiário como um trabalhador não 

eventual, ou seja, presta serviços com continuidade); 4) onerosidade (estagiário semelhante 

a um trabalhador assalariado, portanto, recebe uma retribuição pelo serviço que presta); 5) e 

sob subordinação ao tomador dos serviços (estagiário cuja atividade é exercida sob 



  

dependência de outro para quem é dirigida).      

 A justificativa desta adoção por parte das instituições que contratam estagiários 

remunerados diz respeito à valoração do ensino e preparação do estagiário para o mercado 

de trabalho, em detrimento de garantias trabalhistas pela não formação do vínculo 

empregatício, com a finalidade de aumentar as ofertas de estágio no mercado de trabalho, 

conforme bem esclarece Paula (2002, p. 317):  

Esse vínculo sociojurídico foi pensado e regulado para favorecer o 
aperfeiçoamento e complementação da formação acadêmico-profissional do 
estudante. São seus relevantes objetivos sociais e educacionais, em prol do 
estudante, que justificaram o favorecimento econômico embutido na Lei do 
Estágio, isentando o tomador de serviços, partícipe da realização de tais 
objetivos, dos custos de uma relação formal de emprego. Em face, pois, da 
nobre causa de existência do estágio e de sua nobre destinação — e como 
meio de incentivar esse mecanismo de trabalho tido como educativo. 

 

Por outro lado, há de se considerar que mediante contratação de estagiários por 

instituições ou empresas, se esse estágio não favorecer o determinado em Lei, como o 

aperfeiçoamento e complementação da formação acadêmica profissional, retrata, na 

verdade, a fraudulenta utilização de força de trabalho menos onerosa. A relação entre a 

empresa concedente do estágio e o estagiário, do ponto de vista jurídico, não configurará 

uma relação de estágio, mas de emprego.     

Paula (2002) retoma ainda que entre as consequências da inserção de estagiários, 

como forma de trabalhadores em empresas, está o aumento do número de desempregos, 

obviamente decorrentes da troca de empregados efetivos por estagiários. Soma-se ainda a 

precarização do emprego em razão da maior oferta de trabalho gerada pelo aumento do 

desemprego, ao ponto de pessoas se sujeitarem a ganhar menos para poderem, ao menos, 

se sustentar.            

Esse contexto da precarização do trabalho gera ainda um aumento do déficit da 

previdência social, pois não ocorre recolhimento por parte do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) para estagiários, o que desencadeia o empobrecimento da população como 

uma consequência direta da precarização do emprego.  Diante da fala abaixo, percebe-se 

os flagrantes da precarização do trabalho no hospital de ensino da UFRN, a partir da 

contratação dos bolsistas de nível médio de enfermagem:  

  
Realizo aqui todas as atividades do técnico de enfermagem e todas as que 
nos requisitarem relacionadas aos cuidados com o paciente. Tudo na 
enfermaria é com a gente. (Feiticeira) 
 



  

Diante deste contexto, fica perceptível o fechamento de horizontes para esses 

trabalhadores submetidos às contratações temporárias, pois diante da transição 

demográfica que o Brasil vem passando, em um futuro próximo, este estagiário, que hoje se 

sujeita às relações trabalhistas precarizadas, envelhecerá. Isto evidencia que, além de não 

ter emprego, também não contará com os benefícios da Previdência Social.  

4.2.7 Jornada e condições de trabalho 

 
As categorias anteriores de análise têm mostrado a inserção dos bolsistas na 

condição não somente de aprendizes, porém como mão-de-obra em substituição aos 

trabalhadores com vínculo empregatício. Isso acarreta grandes irregularidades no que diz 

respeito ao cumprimento do artigo 10 da Lei 11.788/2008. Esse artigo refere que a jornada 

de atividade em estágio para estudantes da educação profissional de nível médio não deve 

ultrapassar seis horas diárias e 30 horas semanais.   

A partir dessa constatação na legislação, ao serem interpelados sobre suas jornadas 

de trabalho, os bolsistas referiram: 

 
Eu trabalho cinco dias na semana, seis horas por dia, trinta horas por 
semana. (Caiapó) 
 
São seis horas por dia, das treze às dezenove horas, são cinco dias por 
semana, dá trinta horas. (Sará-sará) 

 
Trabalho doze horas, trabalho dez noites no mês. (Jequitaia) 
 
 

Porém, o estudo comprovou que uma grande parcela de bolsistas, por configurarem 

mão-de-obra do hospital, ora aprendiz, ora profissional técnico, são obrigados a “dobrar”, ou 

seja, assumir um segundo turno de trabalho, principalmente quando são requisitados pela 

enfermeira supervisora por motivo de falta do colega bolsista ou funcionário contratado da 

FUNPEC ou da UFRN. 

 
Quando o amigo de enfermaria falta principalmente no final de semana e o 
enfermeiro não toma nenhuma atitude, ou mesmo quando tem negócio de 
dobra, quando o rendeiro não chega, a gente é obrigado a dobrar para 
ganhar folga. Mas funcionário não é obrigado a dobrar... (Mossoró) 
 
Você trabalha o seu horário aí quando você está terminando o seu 
expediente aí sua colega não vem [interrupção] como é que eu estava 
dizendo? Pronto. É isso em relação só a isso: se não vem às vezes nem 
avisa, não dá satisfação, não vem trabalhar e você é obrigado a dobrar, no 
caso, a cobrir o horário do colega que não vem.  Eu detesto. (Arborícola) 

 



  

Há de se considerar a existência também de bolsistas trabalhando no turno noturno, 

trabalho realizado em jornadas ininterruptas de 12 horas, descaracterizando o que a 

legislação de estágio determina sobre a jornada de trabalho de estagiários. O artigo 10 da 

referida Lei discorre que 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.          

Essa jornada deve constar no termo de compromisso, pois precisa ser compatível 

com as atividades escolares e não ultrapassar seis horas diárias e 30 horas semanais, no 

caso de estudantes da educação profissional de nível médio. Contudo, as falas abaixo 

comprovam um tempo de trabalho realizado pelos bolsistas superior ao período de tempo 

estabelecido pela Lei:     

 
Ter que dobrar à noite, eu odeio. (Colhetadeira) 
 
Em parte, às vezes a gente é meio explorado. Eu trabalho à tarde aí o 
funcionário da noite não vem aí a gente tem que dobrar. Tem que tapar o 
buraco de funcionário da noite! (Taçuíra) 
 

 

A realização do trabalho no turno noturno, nesse caso, pode-se afirmar que é 

irregular no contexto dos bolsistas, pois é determinante fator de riscos para a vida e saúde 

dos trabalhadores nesse turno, porque eles são forçados a dobrar o turno. E eles referem 

com palavras e expressões pungentes durante as entrevistas que odeiam essas situações. 

É o limite humano. 

  No contexto dos bolsistas, pode-se perceber grande insatisfação no aumento das 

jornadas de trabalho mediante a duplicação do turno em questão. Eles veem-se em uma 

condição de emprego temporário, o que facilita às instituições contratantes utilizar a força de 

trabalho precarizada. Desta forma, além da força de trabalho, a instituição ainda se apropria, 

em parte, de uma necessidade fisiológica humana importante, o sono.   

Bohle et al (2004), em estudo que visou investigar o impacto do emprego precário 

sobre as horas de trabalho, verificaram que os empregados sem vínculo empregatício 

tenderam a trabalhar um número de horas bastante irregular sobre as quais tinham pouco 

controle com jornadas de trabalho diárias e semanais muito longas ou muito curtas, de 

acordo com as exigências organizacionais. Desse modo, produziram maior desagregação 

da vida familiar e social e um pior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para os 

empregados sem vínculo empregatício, tais como: os distúrbios do sono, cansaço e regimes 

alimentar e de exercícios desestruturados (BOHLE, 2004). 

Nas entrevistas, ficou bem claro como esse tipo de situação significa exploração, 

condição humana de sofrimento e sujeição. Neste estudo, muito do que não foi dito, 



  

expresso por palavras, foi sentido nas entrelinhas, na forma de olhar, muito forte, para quem 

estava ouvindo.  

As pessoas geralmente estão em atividade durante o dia e dormem à noite. Este 

comportamento natural é causado pela oscilação regular das funções corporais – os ritmos 

circadianos. Esta ritmicidade é controlada por um oscilador endógeno, o relógio biológico, 

influenciada por fatores ambientais, os Zeitgebers ou sincronizadores, tais como ciclos de 

sono/vigília, atividade produtiva, horário de refeições, tempo e intensidade de exposição à 

luz.  

Quem trabalha no turno noturno é obrigado a inverter seu padrão normal de 

vigília/sono, tendo o seu ritmo circadiano desordenado (COSTA, 2000).  

Macêdo (2006) constatou em estudo realizado na mesma cidade desta pesquisa que 

a categoria de enfermagem, por ser assalariada e com níveis de remuneração mais baixos – 

particularmente trabalhadores de nível médio – se submete a diferentes turnos de trabalho, 

aumentando sua jornada de trabalho na tentativa de melhorar seus rendimentos. Ainda 

referiu que os baixos salários são percebidos como insuficientes às necessidades dos 

trabalhadores, levando os mesmos a ter mais de um emprego, possibilitando a sua maior 

exposição a riscos.  

A privação do sono, quando excessiva e persistente, pode gerar fadiga, diminuição 

do nível de alerta, irritabilidade, dentre outros sintomas. Estudo realizado em Campinas, São 

Paulo, com 17 enfermeiras, sendo 10 enfermeiras que trabalhavam no turno diurno e sete 

no noturno, teve como objetivo estudar parâmetros fisiológicos e psicofisiológicos em 

enfermeiras durante as 24h do dia, em diferentes turnos trabalhados. Do total das sete 

enfermeiras do grupo noturno, quatro mencionaram apresentar estado de depressão, 

apreensão e muito cansaço após o turno, incentivando-as a usar medicações, como 

diazepan e lexotan para dormir, além de acordarem inúmeras vezes à noite e relatarem 

pesadelos. Esta pesquisa revela que a privação total de sono gera uma queda dos níveis 

funcionais diários, ou seja, diminuição da velocidade de pensamento e de reações, assim 

como a ocorrência de alterações de humor e o aumento da fadiga (DE MARTINO, 1996). 

O trabalho em turnos e noturno altera os períodos de sono e vigília, transgredindo as 

regras do funcionamento fisiológico humano. As mudanças nos horários de repouso 

provocam uma perturbação em grande parte das funções fisiológicas e cognitivas, e os 

efeitos dessa perturbação para a maioria das pessoas apresentam-se por meio de insônia, 

sonolência excessiva durante o trabalho, irritabilidade, sensação de ressaca, fadiga, 

distúrbios digestivos, aumento do risco de doenças cardiovasculares, interferências nas 

relações sociofamiliares, entre outras (BARBOZA, 2009). 

 Somando-se a jornada de trabalho ao trabalho noturno realizado pelos estagiários de 

nível médio de enfermagem, existe um agravante que diz respeito às condições de trabalho 



  

na instituição onde foi realizada a pesquisa que compromete a assistência de enfermagem e 

a força de trabalho dos bolsistas.     

Sabe-se da importância da enfermagem para cuidar das pessoas, e das 

responsabilidades que são passadas para os bolsistas nesse contexto. Porém, existe um 

paradoxo entre essa responsabilidade e as inadequadas condições de trabalho oferecidas a 

esses trabalhadores, sobretudo precarizados. Conforme Mendes e Morrone (2002), a 

depender das condições em que o trabalho é executado, essas condições podem levá-lo ao 

sofrimento, sofrimento este que surge do confronto entre a subjetividade do trabalhador e as 

limitações das condições socioculturais e ambientais, relações sociais e organização do 

trabalho.  

Isto é o reflexo de um modo de produção característico, atualmente, de uma 

acumulação flexível do capital que tem dado origem a uma situação que apresenta muitas 

diversidades, abrangendo a relação trabalho/emprego, subemprego e desemprego. Sobre 

as condições de trabalho na instituição, os bolsistas referiram ainda: 
 

A falta de material, você não poder fazer aquilo para os pacientes porque o 
hospital não tem. Isso é chato, me chateia muito! (Faraó) 
 
Tem uma questão aqui da falta de material. Isso me estressa muito, pois a 
estrutura física às vezes atrapalha um pouco a falta de material, esse 
negócio assim. Às vezes a gente vai encaminhar um paciente pro banho, o 
paciente não consegue andar e tal, aí tem que levar numa cadeira, quando 
arranja a cadeira, esta é velha e feia e cheia de ferrugem, caindo aos 
pedaços! Eu gostaria de ter condições de trabalhar, ter material ter... outras 
coisas que eu não lembro agora. Não é que eu não queira dizer,  é que não 
lembro. (Novato) 

 

Diante das falas acima se percebe em que lugar os bolsistas estão substituindo a 

força de trabalho dos profissionais de nível médio de enfermagem. O hospital de ensino da 

universidade pública, que é referência da região Nordeste, sofre com a carência de recursos 

humanos, e apresenta ainda condições de trabalho que provocam desconfortos e estresse 

nos estagiários.           

Os bolsistas da instituição, que foi pesquisada, realizam suas atividades laborais em 

maior número, principalmente nas enfermarias de clínica médica, clínica cirúrgica e 

neurologia, contando com uma infraestrutura bastante antiga, com construções de 

enfermarias que não se condizem com o trabalho de enfermagem aí realizadas. 

Há a superlotação das enfermarias, além da ausência de funcionários suficientes 

para a realização das atividades laborais. Soma-se a isso, a ausência de materiais na 

instituição, posto que para a realização da maioria dos procedimentos que fazem parte do 

cuidado da enfermagem precisam se locomover ora para a farmácia com pedidos de 

materiais solicitados pelas enfermeiras ou pelos próprios bolsistas, em muitas ocasiões. 



  

 Quando não encontram disponíveis na farmácia os materiais necessários para a 

realização de procedimentos do cuidado de enfermagem, precisam correr diante de 

situações de urgências às outras enfermarias, na busca de ‘sobras’ dos pedidos que 

incluam: jelco, papel toalha, algodão, antitérmicos e termômetro, material essencial para 

identificar alterações em um sinal vital dos pacientes. A fala abaixo ilustra essa afirmação: 

 

Rapaz às vezes falta equipamento. Por exemplo, está faltando termômetro 
e então, a gente não pode concluir o trabalho. Tem que pegar emprestado 
aí leva um tempo... (Malagueta) 

 

Para Dejours (1992), as más condições de trabalho colocam o corpo em risco de 

acidente, doenças profissionais, aumento do índice de morbidade, diminuição do período de 

vida, entre outras. Nas condições de trabalho é o corpo que é atingido; na organização do 

trabalho, o alvo é o funcionamento mental. As más condições de trabalho trazem prejuízos 

para o corpo e para o espírito.      

Segundo Marziale e Robazzi (2000), as inadequadas condições de trabalho 

oferecidas aos que lidam em hospitais têm sido tema de discussão desde a década de 1940 

pela OIT, que faz recomendações referentes à higiene e segurança no trabalho. As 

condições insatisfatórias estão relacionadas a fatores biológicos, físicos, químicos, 

psicossociais e ergonômicos, os quais podem causar danos à saúde dos profissionais que 

ali atuam.           

 Alves (2000) afirma que, na realização do trabalho da categoria da Enfermagem, há 

um processo de consumo de força de trabalho, e, nas condições em que vem sendo 

realizado, o trabalho transforma-se em algo que irá causar destruição e dano às energias 

físicas e mentais dessas pessoas. Pode-se destacar também as questões referentes aos 

baixos salários da categoria, que, conforme Stacciarini e Tróccoli (2002), não satisfazem às 

necessidades pessoais dos trabalhadores e de sua família, o que leva grande parte a ter 

mais de um emprego, com dupla e até tripla jornada de trabalho, muitas vezes em diferentes 

turnos de trabalho, tendo por consequência uma maior exposição a riscos.   

 Para além dessa inferência, existem ainda os afastamentos dos trabalhadores de 

enfermagem por motivos de doenças ocupacionais. Em estudo sobre a ausência desses 

trabalhadores em um hospital escola, verificou-se que as categorias técnico/auxiliar de 

enfermagem se sobressaem quanto aos percentuais relativos às ausências por licença INSS 

e licença saúde (LAUS, 2008).       

 Dessa forma, vale salientar a importância da participação do trabalhador nesse 

contexto, uma vez que ele deve buscar e lutar por condições de trabalho mais dignas, até 

porque ele é a pessoa que conhece melhor o seu trabalho. Isso deve ser feito a partir de 



  

uma relação mais horizontal entre os trabalhadores e as gerências das instituições, que 

devem valorizar a compreensão desse trabalhador, escutando o que ele tem a dizer sobre 

suas condições de trabalho e as sugestões para a melhoria dessas condições.  

 No contexto deste estudo, isso torna-se praticamente impossível, pois o vínculo que 

esses bolsistas têm com a instituição impossibilita qualquer manifestação de insatisfação ou 

mesmo reivindicação por parte deles, posto que não existe força, não existe coragem, nem 

tampouco possibilidades diante desse grande ciclo de precariedade. 

 

4.3 REPERCUSSÕES DA REMUNERAÇÃO E RELAÇÕES ESTABELECIDAS NO 

AMBIENTE DE TRABALHO DO ESTAGIÁRIO 
 

“O que mudou é que antes eu não estava trabalhando e hoje eu tenho 
trabalho. Pouco ou muito, mas eu tenho!” (Saúva) 
 

 Essa categoria de análise visa discutir principalmente as repercussões da bolsa de 

estágio na vida dos bolsistas, pois em parte, o estágio, como já discutido mediante o 

contexto do mundo do trabalhador atual, apresenta-se como a única forma de inserção no 

mercado de trabalho e muitos bolsistas estão nesse mercado de trabalho, através do 

estágio extracurricular remunerado. Outra análise que justifica essa categoria diz respeito ao 

lugar de origem dos técnicos de enfermagem. Nesse sentido, se passará a discutir as 

subcategorias que emergiram no processo de investigação.  

No universo de significações dos bolsistas entrevistados, ficou claro em suas falas 

que, para eles, o estágio remunerado é, em sua essência, o seu primeiro emprego no setor 

de enfermagem: o seu ingresso, o seu rito de passagem, porque, para eles, o momento 

anterior de trabalho voluntário, que para a grande maioria correspondeu a três meses, eles 

consideraram como um tempo de preparação. Eles referiram que, no estágio voluntário, 

passam por todos os setores do hospital, por curto espaço de tempo, sem maiores 

aprofundamentos e/ou vínculos. 

O momento do seu ingresso no estágio remunerado significa para os bolsistas 

entrevistados a passagem de experiências anteriores com trabalhos que para eles foram 

considerados menos valorizados, se comparados com o horizonte sonhado: algumas 

entrevistas referiram que foram domésticas e/ou babás; outras que foram cobrador de 

transporte coletivo, telefonistas, atendentes de telemarketing entre outros. Para eles, é uma 

ascensão profissional, no nível de mobilização social, significando melhoria profissional e 

social.  



  

Indagados se houve mudanças nas suas vidas com o ingresso no estágio 

remunerado, os bolsistas relataram um leque de informações, para eles mudanças 

concretas, que podem ser constatadas nas falas a seguir: 

 
[...] Assim... o que ocorreu porque eu estou achando que eu estou em um 
outro nível profissional, estou me realizando, porque eu tinha a vontade e 
estou conseguindo me realizar. (Caiapó) 
 
Com certeza!...[risos]minha vida é outra totalmente diferente, hoje eu tenho 
uma rotina totalmente diferente da que eu tinha antes sim. Eu não penso em 
sair da área de forma alguma. (Cabaça) 
 
 

As falas acima referem que, mesmo no contexto de iniquidades vivenciadas, os 

bolsistas acreditam que houve uma significativa mudança em suas vidas, posto que o 

ingresso no mercado de trabalho em uma profissão da área da saúde, mesmo como 

estagiários, significa uma ascensão social e profissional. Constata-se ainda, nas falas a 

seguir, a percepção dos bolsistas sobre as repercussões da remuneração em suas vidas: 

 
 

A mudança foi que eu estou conseguindo entrar no mercado de trabalho, 
assim, a mudança foi essa. Para ajudar também ao marido. Não ajuda 
muito, mas o possível. (Cortadora) 
 
O curso, eu pago o curso, e em seguida os vales para trabalhar e para ir 
para o curso também, e o que sobra eu compro alguma besteira, mas quase 
não sobra. Ai meu Deus, é difícil, pois com o dinheiro eu ajudo dentro de 
casa, aí assim fica até difícil dizer. Compro uma bolsa, compro isso, compro 
aquilo, mas ajudo muito em casa. (Caiapó) 
 
Mudou muito, mudou porque eu consegui fazer o curso de instrumentação e 
hoje estou no centro cirúrgico. O bom do centro cirúrgico é que a maioria do 
dos funcionários precisam que você tire horário e é o que ajuda muito, teve 
meses aqui d´eu tirar trezentos, trezentos, trezentos e cinqüenta reais com 
plantão extra das meninas. Então fora o dinheiro da bolsa, trezentos, 
trezentos e cinqüenta reais! Então pra mim é muita coisa, é muita coisa 
mesmo!... (Cabaça) 
 
Fiquei independente, né?[risos] independente! Não totalmente, mas fiquei, 
eu fiquei. Tive condições de dizer não, eu vou fazer isso por que eu tenho 
condições de fazer. Por exemplo, eu vou agora comprar alguma coisa 
porque eu vou poder pagar. E não aquela coisa de dizer me der tanto 
porque eu preciso disso, não eu preciso de tanto para comprar aquilo... 
(Pote-de-mel) 

 
As falas retratam que conseguir um lugar no mercado de trabalho tem grande 

significado para suas vidas, pois, no mundo do trabalho atual, conseguir um emprego não é 

somente a condição difícil dos trabalhadores não qualificados, mas também a de numerosa 

leva de trabalhadores altamente qualificados que está agora a perseguir os escassos 

empregos disponíveis e sair dos índices do grande mar de desempregados (MÉSZÁROS, 

2007). 



  

Para os bolsistas entrarem no mercado de trabalho, mesmo que temporariamente, e 

nas condições a que eles são submetidos, isso, no entanto, permite uma sensação de 

independência, principalmente em relação às estagiárias do sexo feminino, posto que o sair 

de casa já garante a possibilidade de liberdade de uma condição social e historicamente 

imposta.  

Essa dramática realidade de ascensão do desemprego nos países capitalistas 

avançados não é um fenômeno recente, pois surgiu depois de 25 anos de uma expansão do 

capital no pós-guerra, relativamente sem perturbações com o princípio da crise estrutural do 

sistema do capital como um todo (MÉSZÁROS, 2007).   

Para os bolsistas, outro motivo de mudança de vida ao realizar o estágio remunerado 

diz respeito à garantia de um valor em dinheiro percebido por eles, que, além de ser 

utilizado no pagamento de mensalidades dos cursos de aperfeiçoamento ou especialização, 

ainda ajuda nas despesas domésticas e pessoais, o que os faz contribuir, com o que sobra 

dos gastos no estágio, para a renda familiar.  

Sobre a remuneração ofertada na forma de bolsa, a gerência de enfermagem, ainda 

ressalta: 

 
Quando atrasa o pagamento aqui no hospital por qualquer motivo, muitos 
deixam de vir porque não tem dinheiro para o transporte, criando uma 
grande dificuldade aqui para a gente. (HUOL) 

 
 
 Diante da fala da gerência de enfermagem, percebe-se o quanto a bolsa repercute 

na vida dos bolsistas e na manutenção de trabalhadores na instituição. Acrescenta-se, 

ainda, o desrespeito aos bolsistas por parte da instituição, que mais uma vez lhes tira o 

dinheiro que é revertido, principalmente, na manutenção do ciclo de trabalho precarizado em 

benefícios do capital. 

 Para além desse contexto de sofrimento humano, na pesquisa foi perguntado 

também se houve alguma mudança percebida pelos bolsistas na realização dessa 

modalidade de estágio. Na visão dos estagiários, eles relataram mudanças relacionadas às 

oportunidades de mudar de ambiente, ou seja, sair de casa, ter para onde ir, assim como 

melhoria na auto estima, entre outros aspectos que podem ser apreciadas nas falas abaixo: 

 
Mudou muito, o estágio me faz bem. Por que se eu fosse ficar em casa, ia 
ficar trancada ali, logo eu me aborreceria e aquilo vai crescendo... Quando 
eu saio para cá, eu saio e fico melhor. (Argentina) 
 
Muito. Minha auto-estima melhorou muito. Saio de casa, já fiz novas 
amizades, já conheci mais pessoas, uma conta uma história, uma conta 
outra, a gente vai aprendendo cada vez mais. Isso é muito importante pra 
pessoa, para o ser humano. Porque antes de fazer o curso, eu tinha aquela 
vontade, aquela ansiedade. Mas chegar a concretizar foi a maior vitória da 
minha vida. Porque foram muitas barreiras, dificuldades. Mas graças a Deus 



  

eu consegui. Estou aqui, ainda com dificuldades, mas continuo lutando. Eu 
só quero pedir a Deus que me dê forças pra eu continuar estudando.  
(Correição) 
 
Mudou minha realização eu me sinto satisfeita porque estou fazendo o que 
gosto. Saio de casa satisfeita porque venho para cá: local que eu vou fazer 
alguma coisa que eu gosto. (Carpinteira) 

 

As falas retratam um pouco o lugar de que esses trabalhadores precarizados falam. 

Dizem respeito a pessoas que, marginalizadas de acesso à educação, lazer, saúde e muitas 

vezes ao alimento, apesar de serem reféns de um país regido pelos ditames do capital, 

sorriem, agradecem pela oportunidade, se satisfazem em situações de desconfortos e 

relatam mudanças principalmente na melhoria das suas auto estimas em estar em um lugar 

que lhes possibilita entrar em contato com pessoas. Isso parece contraditório e 

questionador, pois como pode o ser humano em meio a desgastes físicos e psíquicos se 

sentir feliz? 

Sobre esse questionamento, há impossibilidade de oferecer uma conclusão amena à 

pesquisa, no que diz respeito aos aspectos gratificantes que o estágio remunerado nesse 

lugar produz nas pessoas, principalmente nas mulheres, força de trabalho significativa na 

enfermagem. Nesse contexto remete-se a Marx (2001) para tentar compreender o que se 

passa pela cabeça “manipulada” desses trabalhadores precarizados, quando este refere que 

a burguesia desempenhou na História um papel revolucionário decisivo: reduziu a dignidade 

pessoal a simples valor de troca e substituiu a exploração disfarçada sob ilusões religiosas e 

políticas pela exploração aberta, cínica, direta e brutal; e rasgou o véu de emoção e de 

sentimentalidade das relações familiares, reduzindo-as a mera relação monetária (MARX, 

2001, p. 27-28). 
 
 
4.3.1 E a ABEn e o COREN/RN o que dizem? 
 

Remetendo-se à questão dos estágios, as entidades representativas da enfermagem 

foram ouvidas simultaneamente com os bolsistas. Essas entidades no universo das 

questões de embate entre capital e trabalho correspondem às instâncias de interlocução 

entre a sociedade civil e o Estado, fazendo parte do mecanismo de lutas e enfrentamentos.  

A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) fundada em 1926, sob a 

denominação Associação Nacional de Enfermeiras Brasileiras Diplomadas, é uma 

Associação de caráter cultural, científico e político, com personalidade jurídica de direito 

privado e que congrega Enfermeiro(a) obstetra, técnico(a) de enfermagem, auxiliares de 

enfermagem e estudantes de cursos de graduação e de educação profissional habilitação 

em técnico de enfermagem que a ela se associam, individual e livremente, para fins não 



  

econômicos (ABEn, 2009). Essa entidade historicamente exerceu um papel importante nas 

discussões e defesa das questões políticas da categoria de enfermagem. 

A Lei n º 5.905/73, de 12 de julho de 1973, dispõe sobre a criação dos Conselhos 

Federal e Regionais de Enfermagem e em seu artigo 1º refere que o COFEN e os CORENs 

constituem em seu conjunto uma autarquia, vinculada ao Ministério do Trabalho e 

Previdência Social. O artigo 15 da mesma Lei descreve que compete aos CORENs 

disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho 

Federal (COREN/RN, 2009). 

Em entrevista com a ABEn/RN e CORENRN, procurou-se saber da existência de 

alguma discussão sobre a questão dos estagiários, como o COREN realizava 

especificamente a fiscalização dos bolsistas e se a ABEnRN conhecia esta realidade e de 

que forma atuava nesse contexto. 

O COREN-RN referiu saber da existência de bolsistas no HUOL, pois todos são 

técnicos de enfermagem, e, como tal, são obrigados a inserir-se no Conselho para que 

possam exercer suas atividades legitimamente. No que diz respeito à fiscalização da 

entidade nas instituições que contratam bolsistas, reforçou que há um déficit de fiscais no 

COREN-RN, implicando em dificuldades para a fiscalização de contratados enquanto 

profissionais de enfermagem e, nesse contexto, os bolsistas até então são fiscalizados 

somente mediante listagens fornecidas pelas instituições concedentes do estágio.   

Por outro lado, o setor de fiscalização referiu que a gestão que assumiu o Conselho, 

no momento da entrevista, estava com quatro meses, o que implica em tomar ciência das 

ocorrências da entidade e suas ações e que no tocante à questão de bolsistas 

remunerados, esta pesquisa irá contribuir para o Conselho tomar ciência da existência de 

força de trabalho de enfermagem mediante contratos de estagiários, posto que ainda não há 

fiscalização e nem discussão direta sobre o caso. 

Quanto à ABEN/RN, em entrevista com a direção responsável pelas questões da 

educação, foi referido que ela tem historicamente um segmento da comissão de educação, 

que é o Fórum de Escolas de Enfermagem entre a entidade e as instituições de ensino. 

Nesses fóruns há discussões sobre o ensino propriamente, estágios dentro da sua filosofia, 

princípios e conceito e das relações público/privado. 

Em relação aos estágios, nos fóruns da ABEN/RN é discutido somente o estágio 

obrigatório, que diz respeito às escolas, formação dos estudantes, no estágio curricular. A 

direção de educação da entidade referiu que a discussão nos fóruns ocorre para que as 

escolas de enfermagem distribuam harmonicamente os estudantes nos campos de estágio 

e, portanto, para que não haja choques de escolas, e choques de horários ou superlotação 

de campo. 



  

No que diz respeito ao estágio não obrigatório, a ABEnRN diz que  não há uma 

relação de acompanhamento dessa modalidade de estágios e, por conta disso, nunca foi um 

tema de discussão nos fóruns das escolas, nunca houve essa preocupação, uma vez que os 

estágios obrigatórios tomam muito do esforço, nas reuniões. Em relação a esse tema 

específico, a direção a ABEN/RN afirmou que: 

 
Eu estou nessa gestão, já estive em outras, discutimos outras coisas 
também importantes como essa, podemos até ter em um momento ter 
discutido alguma coisa sobre os estágios remunerados, por exemplo, as 
implicações que isso gera ao egresso, a implicação que isso gera no 
processo de trabalho, essas relações assim; mas especificamente 
discussão sobre esse tema não lembro que temos essa discussão. Não 
faço ideia da relação entre estagiários remunerados, curriculares e 
funcionários. Somente enquanto orientadora de trabalhos de pesquisa. 
(informação verbal, 2009) 

 
 
Percebe-se que as entidades da enfermagem tanto COREN/RN como ABEn/RN, 

especificamente em Natal no Estado do Rio Grande do Norte, não apresentam, ainda, 

relatos sobre discussões acerca dos estágios não obrigatórios remunerados no que diz 

respeito principalmente às questões do conhecimento dos locais onde existam a presença 

da força de trabalho de bolsistas, o quantitativo de técnicos de enfermagem nessa “nova” 

forma de inserção no mercado de trabalho.  

Diante desse cenário, ressalta-se a relevância da temática e necessidade urgente de 

discussão das entidades da enfermagem sobre o estágio não obrigatório remunerado, posto 

que o grande número de bolsistas nas instituições compondo a força de trabalho dos 

técnicos de enfermagem, para além de revelador da precarização existente, pode 

comprometer a assistência de enfermagem tanto em instituições públicas como privadas. 

Assim sendo, é urgente que sejam tomadas providências cabíveis no sentido de defender os 

direitos dos trabalhadores da enfermagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Se não houver frutos, valeu a beleza das flores; se não houver flores, valeu 
a sombra das folhas; se não houver folhas, valeu a intenção da semente”. 
Henfil 
 

Conclusões... 

 

Analisando-se a frequência dos bolsistas de nível médio de enfermagem, o presente 

estudo evidenciou que a força de trabalho em enfermagem do HUOL tem uma contribuição 

significativa desses bolsistas em estágios não obrigatórios remunerados. Essa contribuição 

pode ser constatada em vários aspectos, entre eles o quantitativo de bolsistas, em termos 

percentuais, na totalidade da força de trabalho de nível médio de enfermagem.  

Em termos numéricos, (36,85%), é significativo e abre precedentes para outras 

avaliações, tais como: o tipo de atividades pelas quais são responsáveis, desenvolvendo-as 

sozinhos ou em parceria com outros trabalhadores; a complexidade dessas atividades, as 

competências e habilidades envolvidas e sua qualificação para esse exercício; as formas de 

aprendizagem no trabalho, considerando-se que a condição de bolsista significa a 

continuidade do processo de aprendizagem para esse estagiário. 

Quanto ao perfil sócio demográfico, concluiu-se que há uma predominância do sexo 

feminino, constituindo 85,70% do quantitativo dos bolsistas estudados, o que confirma a 

parcela de trabalho em enfermagem realizada por mulheres. Esse quantitativo foi 

significante também em relação à faixa etária de adultos jovens que realizam o estágio não 

obrigatório remunerado no HUOL, pois 91,43% estão incluídos na faixa etária compreendida 

entre 20 e 39 anos de idade. Esse percentual diz respeito principalmente a uma população 

que está à procura de emprego, ou de inserção no mercado de trabalho, posto que, nessa 

idade, verifica-se o maior índice de desemprego no Brasil.  

A respeito da escolaridade, os resultados indicaram que 95,23% dos bolsistas 

entrevistados têm nível médio completo, considerando que este nível de escolaridade é o 

mínimo necessário exigido para o desempenho da função pretendida. 

Quanto às experiências de trabalho anterior à de bolsista de nível técnico de 

enfermagem, constatou-se que 78,10% já tinham trabalhado nas funções de manicure, 

cabeleireira, garçonete, caixa de supermercado, operadora de telemarketing, auxiliar de 

serviços gerais, vendedora no comércio, empregadas domésticas, costureiras, cobrador de 

ônibus, telefonista. Em relação à inserção dos bolsistas na enfermagem, a pesquisa 

constatou que 69,50% dos entrevistados afirmaram gostar da área e 30,50% ter vivenciado 

situações familiares de doença que os fizeram optar pela enfermagem.  



  

Observou-se que o maior contingente de bolsistas entrevistados apresentou o ano de 

conclusão do curso técnico de enfermagem compreendido entre 2005 e 2008, totalizando 

uma frequência de 79,00%. Porém, comprovou-se a existência de bolsistas remunerados 

que apresentam o ano de conclusão bastante inferior ao maior percentual predominante.  

Em relação ao tempo de estágio, incluindo o voluntário e o obrigatório, concluiu-se 

que 36,20% apresentaram tempo na instituição compreendido entre um e seis meses; esse 

mesmo percentual referiu o tempo entre 12 e 24 meses. Constatou-se ainda que o tempo 

compreendido entre seis e 12 meses foi representado por 26,70% e apenas um bolsista 

encontra-se na instituição por um tempo maior que 24 meses.  

A respeito de com quem os bolsistas aprendem suas atividades realizadas no 

estágio, 70,50% referiram que aprendiam com os técnicos de enfermagem. Vale ressaltar 

que 35,20%, representando a maior parcela dos bolsistas, fazem os cursos de 

aperfeiçoamento ou especialização em enfermagem do trabalho. 

Com relação ao aspecto do rendimento dos bolsistas nesses cursos de 

aperfeiçoamento ou especialização, a maior parcela, 51,40% afirmou ser bom, porém 

quanto à qualidade de alguns cursos em determinadas escolas foi relatada como péssima e 

isso pode justificar os 71,40% de bolsistas que referiram ser fácil conciliar, pois dedicam os 

fins de semana _dois dias na semana_ ou o turno noturno para o estudo.  

Quanto às repercussões da bolsa para os estagiários, aludiram que o valor é 

consumido principalmente no pagamento dos cursos de especialização ou aperfeiçoamento, 

pois praticamente metade de sua bolsa é empregada nesses cursos. Mesmo assim, 67,60% 

relataram que o valor ajudava na continuidade dos estudos e somente 32,40% dos bolsistas 

disseram que a bolsa não ajudava nessa continuidade dos estudos, pois eles são obrigados 

a realizar esses cursos de especialização ou aperfeiçoamento. 

No estudo, constatou-se que 100% dos bolsistas que estagiam no hospital já 

concluíram o curso técnico de enfermagem em instituições públicas ou privadas de 

Natal/RN, descaracterizando-os, portanto, como estudantes dos cursos de educação 

profissional. 

 
Considerações finais... 

 

Os técnicos de enfermagem passaram a adotar o estágio não obrigatório 

remunerado como o seu primeiro emprego na área de enfermagem, justificado pela 

aquisição de experiências profissionais, uma vez que, não conseguem empregos após sua 

formação, pois não há referência em seus currículos, a nenhuma experiência profissional 

anterior. Não contando sem esse requisito, inserem-se na força de trabalho de nível médio 

de enfermagem do hospital de ensino, assumindo escalas dos funcionários, porém na 



  

qualidade de bolsista. Isto pôde ser comprovado na presente pesquisa e tem relação direta 

com a proposta da política neoliberal _fenômeno esse conhecido como processo de 

reestruturação produtiva_ que vem restringindo investimentos em saúde e limitando gastos 

com os servidores públicos, ou seja, paulatinamente, precarizando as relações de trabalho 

no setor por meio dos contratos sem vínculo efetivo, flexibilização de direitos trabalhistas e 

da terceirização, como apontado por Pires (1998) e Medeiros (2000).  

Considerando o objetivo do presente estudo, constata-se que há a contribuição da 

força de trabalho de bolsistas de nível médio de enfermagem na instituição pesquisada. 

Além disso, que os bolsistas estão submetidos, em primeiro lugar, a um contrato 

precarizado de trabalho, em consonância com os autores estudados (Paula, 2008; Antunes, 

2007; Pochmann, 2001, dentre outros) que afirmam que a contratação de estagiários por 

empresa, no capitalismo contemporâneo, sinaliza uma forma velada de precarização do 

trabalho; segundo, porque, para além da natureza do contrato de trabalho, os bolsistas 

estão submetidos às condições de trabalho estabelecidas pela instituição, representando a 

carência de recursos humanos, de materiais, de condições de trabalho, inserção no trabalho 

em turnos e noturno que neste caso, pode-se afirmar que, é irregular no contexto dos 

bolsistas, pois é determinante fator de riscos para vida e saúde dos trabalhadores no turno 

noturno e ainda são forçados a dobrar o turno; terceiro, porque os bolsistas, para se 

manterem enquanto estagiários na instituição, são obrigados a realizar cursos de 

aperfeiçoamento ou especialização de técnicos de enfermagem, nesse caso, em escolas 

referidas como de péssima qualidade, uma vez que há necessidade de um vínculo escolar 

para a contratação no IEL. 

Portanto, em resposta às questões de pesquisa e tendo em vista as análises 

realizadas, emergem algumas questões que merecem ser explicitadas e aprofundadas a 

propósito das considerações finais deste estudo, a saber:  

1) No contexto atual do mundo do trabalho, constata-se que na instituição pública de ensino, 

em estudo, vem ocorrendo a precarização mediante contratos de bolsistas de nível médio 

de enfermagem através da ideia ilusória de ensino e aquisição de competências para os 

técnicos de enfermagem, desse modo, o hospital de ensino ganha com a contratação de 

bolsistas, na medida em que o hospital não precisa abrir novos postos de trabalho, pois 

conta sempre com estagiários voluntários que substituem, quando preciso, os bolsistas no 

término de seu estágio. O hospital de ensino, ao se adaptar a essa realidade, está 

contribuindo para que essa situação se mantenha e não haja mudanças nesse contexto de 

mercado do trabalho para a enfermagem. Essa realidade pôde ser constatada na pesquisa, 

haja vista que a utilização da força de trabalho dos bolsistas de nível médio de enfermagem, 

por parte de uma instituição hospitalar universitária pública, confirma as diversas formas de 



  

contratação existentes no mundo moderno, posto que a ausência de emprego configura um 

contexto cada vez mais presente na sociedade capitalista. 

2) Em relação à aprendizagem, os bolsistas relataram que esta ocorre desde os 

procedimentos corriqueiros que auxiliam no cuidado de enfermagem a procedimentos dos 

setores específicos do hospital. A descrição quantitativa demonstrou que a maior parte dos 

entrevistados referiu aprender com os próprios colegas de profissão, sejam eles bolsistas 

remunerados, contratados terceirizados ou os funcionários da UFRN. 

3) Em se tratando da jornada de trabalho, o estudo comprovou que os bolsistas, em grande 

número, por configurarem a mão-de-obra do hospital, ora como aprendiz, ora como 

profissional técnico, são obrigados a “dobrar”, ou seja, assumir um segundo turno de 

trabalho, principalmente quando são requisitados pela enfermeira supervisora, por motivo de 

falta do colega bolsista ou funcionário contratado da FUNPEC ou da UFRN. Há de se 

considerar que a existência de bolsistas trabalhando no turno noturno, em jornadas 

ininterruptas de 12 horas, descaracteriza o que a legislação de estágio determina sobre a 

jornada de trabalho de estagiários. Porém, o Artigo 10 da referida Lei deixa margem para 

essa inferência, pois refere que 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.  

4) No estudo constatou-se ainda que se torna praticamente impossível a busca por 

melhorias nas condições de trabalhos por parte dos bolsistas, pois o vínculo que eles têm 

com a instituição impossibilita demonstrar qualquer manifestação de insatisfação ou mesmo 

reivindicação por parte deles, posto que não existe força, não existe coragem, nem 

tampouco possibilidade diante desse grande ciclo de precariedade. 

5) Quanto às mudanças ocorridas em suas vidas após o ingresso no estágio, foram 

significativas, haja vista que o ingresso no mercado de trabalho em uma profissão da área 

da saúde, mesmo como estagiários, representa uma ascensão social e profissional. Para os 

bolsistas entrarem no mercado de trabalho, mesmo que temporariamente e nas condições a 

que eles são submetidos, causa sempre uma sensação de independência, principalmente 

as estagiárias do sexo feminino, pois o sair de casa já garante a possibilidade de liberdade 

de uma condição social e historicamente imposta.  

6) Quanto à repercussão da bolsa ao realizar o estágio remunerado, foi constatado que o 

dinheiro percebido pelos bolsistas, além de ser utilizado no pagamento de mensalidades dos 

cursos de aperfeiçoamento ou especialização, ajuda nas despesas domésticas e pessoais, 

logo, a sobra dos gastos no estágio é incorporada à renda familiar. Diante desse contexto, 

fica perceptível o fechamento de horizontes para esses trabalhadores submetidos às 

contratações temporárias, porque, diante da transição demográfica que o Brasil vem 

passando, em um futuro próximo, estes estagiários, que hoje se sujeitam às relações 



  

trabalhistas precarizadas, envelhecerão. Desse modo, para além de não terem emprego, 

também não contarão com os benefícios da Previdência Social. 

7) No tocante às entidades representativas da enfermagem, o COREN/RN referiu que a 

gestão que assumiu o Conselho, no momento da entrevista estava no cargo há quatro 

meses e isso implica que a entidade está tomando ciência das responsabilidades da 

entidade e de suas ações concernente à questão de bolsistas remunerados. Disse ainda 

que esta pesquisa poderá contribuir para que o Conselho tome ciência da existência de 

força de trabalho de enfermagem mediante contratos de estagiários, haja vista que não há 

fiscalização e discussão direta nesse caso. Quanto à ABEnRN, foi dito que ela tem 

historicamente um segmento da comissão de educação que é o Fórum de Escolas de 

Enfermagem entre a entidade e as instituições de ensino. Nesses fóruns, há discussões 

sobre o ensino propriamente, estágios dentro da sua filosofia, princípios e conceito e das 

relações público/privado. No que diz respeito ao estágio não obrigatório, a ABEn-RN diz que  

não há uma relação de acompanhamento dessa modalidade de estágios e por conta disso 

nunca foi um tema de discussão nos fóruns das escolas, nunca houve essa preocupação, 

uma vez que os estágios obrigatórios tomam muito do esforço, nas reuniões. 

Assim sendo, diante dos achados da pesquisa, emergiram algumas recomendações 

para serem pensadas pela instituição onde foi realizada a pesquisa, as escolas formadoras 

de profissionais de enfermagem, a UFRN e as entidades representativas da enfermagem 

(ABEn e COREN). Faz-se urgente tomar algumas providências para que a situação da 

precariedade das relações trabalhistas seja investigada com a importância que merece, pois 

no contexto atual do mundo do trabalho, essa forma velada de precarização precisa ser 

observada pelas partes formadoras, contratantes e fiscalizadoras, para que esse forma de 

trabalho não venha a se assemelhar ao trabalho escravo: 

1) A instituição onde foi realizada a pesquisa realize contratação imediata de trabalhadores 

de nível médio de enfermagem para execução de atividades laborais no turno noturno e 

suspenda definitivamente a utilização da força de trabalho de bolsistas; 

2) A UFRN abra concursos para a contratação de funcionários efetivos e nesse período 

aproveitem os bolsistas e os contratem mediante a FUNPEC, através de contratos 

terceirizados;  

3) Como a instituição recebe esses estagiários e se beneficia de sua força de trabalho 

deverá financiar os cursos e garantir sua qualidade e melhoria da aprendizagem dos 

bolsistas, uma vez que contribuirá também para que ocorra melhoria na assistência à saúde 

da população; 

4) A contratação imediata de trabalhadores para o turno noturno e suspensão definitiva da 

utilização da força de trabalho de bolsistas no turno noturno; 



  

5) A necessidade de fiscalização dessa forma de contratação e seu respectivo exercício por 

parte do COREN em todas as instituições públicas e privadas; 

6) Necessidade das instituições que recebem esses estagiários, juntamente com o COREN, 

ABEn e o IEL, realizarem uma aproximação com as escolas de formação de técnicos de 

enfermagem, posto que elas oferecem os cursos de aperfeiçoamento e especialização de 

técnicos de enfermagem, na perspectiva de monitoramento, manutenção da qualidade ou 

mesmo suspensão das atividades de ensino. Somando-se a isso, a real legalização, na LDB 

e Lei de estagiários dos cursos de especialização ou aperfeiçoamento enquanto cursos de 

educação profissional. 

7) COREN-RN, ABEn-RN, juntamente com o Departamento de Enfermagem da UFRN, 

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Fundação de Apoio à Pesquisa do 

Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), buscarem formas de desenvolvimento 

permanente de pesquisas sobre a ocupação da força de trabalho em enfermagem, 

analisando os nichos de desemprego e as possibilidades de inserção e os perfis exigidos. 
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ANEXO C 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. 

  

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga 
as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de
1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
e o art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá 
outras providências.

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino 
regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação 
de jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo 
do educando.  

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 
trabalho.  

Art. 2o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das 
diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.  

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 
requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga 
horária regular e obrigatória.  

§ 3o  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, 
desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no 
projeto pedagógico do curso.   

Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do 
mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes 
requisitos:  



  

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  

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. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
André Peixoto Figueiredo Lima 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ANEXO D 

 
 

 
CADASTRO DE CANDIDATOS A ESTÁGIO 

 

DADOS PESSOAIS   DATA DO CADASTRO: ddmmaaaa  

NOME:    

SEXO: MASC FEM                 ESTADO CIVIL: 
Casado

                     CPF: Somente números

RG:            DATA EXP.: ddmmaaaa                 ORGÃO EMISSOR:  

DATA DE NASCIMENTO: ddmmaaaa            NATURAL DE:               UF:  

FILIAÇÃO:          PAI:  

                         MÃE:  

ENDEREÇO:     Nº   

BAIRRO:       CIDADE:       CEP: Somente números 

FONE: Somente números                                                 CELULAR: Somente números    

E-MAIL: 

VOCÊ É PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS?

SIM NÃO  
CASO A RESPOSTA SEJA POSITIVA ESPECIFIQUE:

CADEIRANTE AUDITIVO VISUAL ÓRTESE-PROTESE OUTROS 

DADOS ESCOLARES ATUAIS 

CURSO: 
Zootecnia

  

CURSANDO:          ANO:          PERÍODO:           TURNO:
Manhã

          NÍVEL: 
Médio

INST. DE ENSINO:  

PREVISÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO:   mês/ano 
  
DISPONIBILIDADE PARA ESTÁGIO 

HORÁRIO: MANHÃ  TARDE  NOITE MANHÃ/TARDE MANHÃ/NOITE TARDE/NOITE  
HORAS DIÁRIAS DISPONÍVEIS: 04 05 06 

CURSOS COMPLEMENTARES 

INFORMÁTICA:  
Windows  Word Excel Power Point    

 Photoshop  HTML Programação Corel Draw    
 Redes   Access Banco de Dados Manutenção   



  

IDIOMAS:  
Inglês  Francês Espanhol     

OUTROS CURSOS:  

 
OBS.: AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO, SÃO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.

   
_________________________________________ _____________________________________________

Cidade e Data Assinatura do Aluno 
  

INSTITUTO EUVADO LODI - IEL / RN

AV. Senador Salgado Filho, 2860 - Lagoa Nova 
Natal/RN CEP - 59075-900 Fone/Fax: (84)204-6156 
www.rn.iel.org.br  

Rua Bejamin Constant, 65 - Doze Anos 
Mossoró/RN  CEP - 59603-080 Fone: (84) 316 - 3055 
E-MAIL: iel.mossoro@rn.iel.org.br 

 
Cadastrar

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ANEXO E 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 

Vide Adin 3324-7, de 2005 
Vide Decreto nº 3.860, de 2001 

Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

Da Educação 

        Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

        § 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio 
do ensino, em instituições próprias. 

        § 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

TÍTULO II 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

        Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

        Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

        I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

        II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber; 

        III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

        IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

        V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

        VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

        VII - valorização do profissional da educação escolar; 



  

        VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 
ensino; 

        IX - garantia de padrão de qualidade; 

        X - valorização da experiência extra-escolar; 

        XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

TÍTULO III 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

        Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

        I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria; 

        II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

        III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

        IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; 

        V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; 

        VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

        VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 
trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 

        VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

        IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade 
mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. 

        Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 
grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra 
legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 

        § 1º Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da 
União: 

        I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e adultos 
que a ele não tiveram acesso; 

        II - fazer-lhes a chamada pública; 

        III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 



  

        § 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o 
acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e 
modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. 

        § 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no 
Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito 
sumário a ação judicial correspondente.  

        § 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do 
ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. 

        § 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas 
alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. 

        Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete anos 
de idade, no ensino fundamental. 

        Art. 6o É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos 
de idade, no ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005) 

        Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

        I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino; 

        II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; 

        III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da Constituição Federal. 

TÍTULO IV 

Da Organização da Educação Nacional 

        Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 
colaboração, os respectivos sistemas de ensino. 

        § 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes 
níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais 
instâncias educacionais. 

        § 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta Lei. 

        Art. 9º A União incumbir-se-á de: (Regulamento) 

        I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios; 

        II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino 
e o dos Territórios; 

        III - prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade 
obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva; 

        IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum; 



  

        V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 

        VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, 
médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades 
e a melhoria da qualidade do ensino; 

        VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 

        VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a 
cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; 

        IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

        § 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções 
normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. 

        § 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a todos os dados e 
informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. 

        § 3º As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito 
Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. 

        Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: 

        I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; 

        II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais 
devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser 
atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público; 

        III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e 
planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios; 

        IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 
instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

        V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

        VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. 

        VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. (Incluído pela Lei nº 10.709, de 
31.7.2003) 

        Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos Estados e aos 
Municípios. 

        Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

        I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 

        II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

        III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 



  

        IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

        V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais 
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

        VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. (Incluído pela Lei nº 10.709, de 
31.7.2003) 

        Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de 
ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. 

        Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 
ensino, terão a incumbência de: 

        I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

        II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

        III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

        IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

        V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

        VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade 
com a escola; 

        VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como 
sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

        VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao 
respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de 
faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei.(Inciso incluído pela Lei nº 10.287, 
de 20.9.2001) 

        Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

        I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

        II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

        III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

        IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

        V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

        VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

        Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na 
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 



  

        I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

        II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

        Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 
que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

        Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:  

        I - as instituições de ensino mantidas pela União; 

        II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

        III - os órgãos federais de educação. 

        Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: 

        I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo 
Distrito Federal; 

        II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal; 

        III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

        IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. 

        Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela 
iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. 

        Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 

        I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder 
Público municipal; 

        II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

        III – os órgãos municipais de educação. 

        Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias 
administrativas: (Regulamento) 

        I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder 
Público; 

        II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito privado. 

        Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: 
(Regulamento) 

        I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma 
ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos 
incisos abaixo; 



  

        II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e alunos que incluam na sua 
entidade mantenedora representantes da comunidade; 

        II – comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de pais, professores e alunos, que incluam em 
sua entidade mantenedora representantes da comunidade; (Redação dada pela Lei nº 11.183, de 
2005) 

        III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por 
uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao 
disposto no inciso anterior; 

        IV - filantrópicas, na forma da lei. 

TÍTULO V 

Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

CAPÍTULO I 

Da Composição dos Níveis Escolares 

        Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

        I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

        II - educação superior. 

CAPÍTULO II 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

        Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores. 

        Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 
alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência 
e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 

        § 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre 
estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. 

        § 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 
econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas 
letivas previsto nesta Lei. 

        Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: 



  

       I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de 
duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver; 

        II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode 
ser feita: 

        a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na 
própria escola; 

        b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

        c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que 
defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou 
etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 

        III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode 
admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as 
normas do respectivo sistema de ensino; 

        IV - poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis 
equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros 
componentes curriculares; 

        V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

        a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 
finais; 

        b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

        c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 

        d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

        e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para 
os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 
regimentos; 

        VI - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas 
normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do 
total de horas letivas para aprovação; 

        VII - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de 
série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. 

        Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada 
entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. 

        Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das 
características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo.  

        Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a 
ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela. 



  

        § 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 
portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 
política, especialmente do Brasil. 

        § 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

        § 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da 
Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo 
facultativa nos cursos noturnos. 

        § 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 
obrigatório da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, 
sendo facultativa nos cursos noturnos. (Redação dada pela Lei nº 10.328, de 12.12.2001) 

        § 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular 
obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 
10.793, de 1º.12.2003) 

        I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, 
de 1º.12.2003) 

        II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

        III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à 
prática da educação física; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

        IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 
10.793, de 1º.12.2003) 

        V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

        VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

        § 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 
etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia. 

        § 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o 
ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade 
escolar, dentro das possibilidades da instituição. 

        Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 
        § 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História 
da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil.(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 
        § 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras.(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 
        § 3o (VETADO)  (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 

        Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, 
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei 
nº 11.645, de 2008). 



  

        § 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e 
da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do 
Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

        § 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
educação artística e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). 

        Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as seguintes 
diretrizes: 

        I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, 
de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

        II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; 

        III - orientação para o trabalho; 

        IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

        Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada 
região, especialmente: 

        I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos 
alunos da zona rural; 

        II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo 
agrícola e às condições climáticas; 

        III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

Seção II  

Da Educação Infantil 

        Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

        Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

        I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

        II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

        Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

Seção III 

Do Ensino Fundamental 



  

        Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 
escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

        Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na 
escola pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante: 
(Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005) 

        Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

        I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo; 

        II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 
dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

        III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

        IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social. 

        § 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

        § 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino 
fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-
aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 

        § 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 
comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 
aprendizagem. 

        § 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como 
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

        § 5o  O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material 
didático adequado. (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). 

        Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das 
escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de 
acordo com as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter: 
I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por 
professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou 
entidades religiosas; ou 
II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se 
responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 

        Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do 
cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, 
assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de 
proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

        § 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos 
do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. 



  

        § 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações 
religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso." 

        Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho 
efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. 

        § 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização 
autorizadas nesta Lei. 

        § 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 
sistemas de ensino. 

Seção IV 

Do Ensino Médio 

        Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá 
como finalidades: 

        I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos; 

        II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 
de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores; 

        III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

        IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

        Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as 
seguintes diretrizes: 

        I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras 
e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa 
como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

        II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes; 

        III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela 
comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. 

        § 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma 
que ao final do ensino médio o educando demonstre: 

        I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

        II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

        III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da 
cidadania. 

       § 2º O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício 
de profissões técnicas. (Regulamento) 



  

        § 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de 
estudos. 

        § 4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional, poderão 
ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com 
instituições especializadas em educação profissional. 

Seção V 

Da Educação de Jovens e Adultos 

        Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

        § 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas 
as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 
exames. 

        § 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 
escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

        Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a 
base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

        § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

        I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

        II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

        § 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão 
aferidos e reconhecidos mediante exames. 

CAPÍTULO III 

DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

        Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 
ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva.(Regulamento) 

        Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem 
como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação 
profissional. 

        Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por 
diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 
trabalho. (Regulamento) 

        Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser 
objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 
(Regulamento) 

        Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, quando 
registrados, terão validade nacional. 



  

        Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos 
especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade. (Regulamento) 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

        Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

        I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
reflexivo; 

        II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 

        III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento 
do homem e do meio em que vive; 

        IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 
formas de comunicação; 

        V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

        VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de 
reciprocidade; 

        VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas 
e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição. 

        Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (Regulamento) 

        I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; 

        I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham 
concluído o ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei nº 11.632, de 2007). 

        II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 
tenham sido classificados em processo seletivo; 

        III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de 
especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação 
e que atendam às exigências das instituições de ensino; 

        IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso 
pelas instituições de ensino. 



  

        Parágrafo único. Os resultados do processo seletivo referido no inciso II do caput deste artigo 
serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da 
relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma 
das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes 
do respectivo edital. (Incluído pela Lei nº 11.331, de 2006) 

        Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou 
privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. (Regulamento) 

        Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de 
instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após 
processo regular de avaliação. (Regulamento) 

        § 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação 
a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em 
desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de 
prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento. (Regulamento) 

        § 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção 
acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a 
superação das deficiências. 

        Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 
duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver. 

        § 1º As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos 
cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, 
recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

        § 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio 
de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, 
poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

        § 3º É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a 
distância. 

        § 4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação 
nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna 
nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. 

        Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade 
nacional como prova da formação recebida por seu titular. 

        § 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles 
conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo 
Conselho Nacional de Educação. 

        § 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por 
universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os 
acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 

        § 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só 
poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e 
avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior. 



  

        Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para 
cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo. 

        Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. (Regulamento) 

        Art. 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula 
nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las 
com proveito, mediante processo seletivo prévio. 

        Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar 
sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses 
critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas 
de ensino. 

        Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 
profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, 
que se caracterizam por: (Regulamento) 

        I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas 
mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional; 

        II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; 

        III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

        Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. 
(Regulamento) 

        Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de 
outras, as seguintes atribuições: 

        I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos 
nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de 
ensino; (Regulamento) 

        II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; 

        III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e 
atividades de extensão; 

        IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu 
meio; 

        V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais 
atinentes; 

        VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 

        VII - firmar contratos, acordos e convênios; 

        VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos 
institucionais; 

        IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis 
e nos respectivos estatutos; 



  

        X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de 
convênios com entidades públicas e privadas. 

        Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos 
seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: 

        I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

        II - ampliação e diminuição de vagas; 

        III - elaboração da programação dos cursos; 

        IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 

        V - contratação e dispensa de professores; 

        VI - planos de carreira docente. 

        Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto 
jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo 
Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal.  
(Regulamento) 

        § 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as 
universidades públicas poderão: 

        I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de 
cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis; 

        II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais 
concernentes; 

        III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, 
serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder 
mantenedor; 

        IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; 

        V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e 
funcionamento; 

        VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder competente, 
para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos; 

        VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, 
financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. 

        § 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que 
comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada 
pelo Poder Público. 

        Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes 
para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. 



  

        Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão 
democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os 
segmentos da comunidade institucional, local e regional. 

        Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em 
cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações 
estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. 

        Art. 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo 
de oito horas semanais de aulas.(Regulamento) 

CAPÍTULO V 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

        Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 
escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 
necessidades especiais. 

        § 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

        § 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas 
classes comuns de ensino regular. 

        § 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 
zero a seis anos, durante a educação infantil. 

        Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

        I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às 
suas necessidades; 

        II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em 
menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

        III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 
especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns; 

        IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

        V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino regular. 

        Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização 
das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação 
especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 

        Parágrafo único. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, 
independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 



  

TÍTULO VI 

Dos Profissionais da Educação 

        Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do 
educando, terá como fundamentos: (Regulamento) 

        I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

        II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 
atividades. 

        Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 
curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
(Regulamento) 

        Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: (Regulamento) 

        I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, 
destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 
fundamental; 

        II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que 
queiram se dedicar à educação básica; 

        III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. 

        Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, 
supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em 
pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. 

        Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no 
mínimo, trezentas horas. 

        Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-
graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

        Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em 
área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 

        Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 

        I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  

        II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado 
para esse fim; 

        III - piso salarial profissional; 

        IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; 



  

        V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 

        VI - condições adequadas de trabalho. 

        § 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras 
funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino.(Renumerado pela Lei nº 
11.301, de 2006) 

§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, 
são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação 
no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica 
em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de 
unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 
2006) 

TÍTULO VII 

Dos Recursos financeiros 

        Art. 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 

        I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

        II - receita de transferências constitucionais e outras transferências; 

        III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 

        IV - receita de incentivos fiscais; 

        V - outros recursos previstos em lei. 

        Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis 
Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

        § 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não será considerada, para 
efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. 

        § 2º Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as 
operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos. 

        § 3º Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será 
considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que 
autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação. 

        § 4º As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que 
resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a 
cada trimestre do exercício financeiro. 

        § 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados 
os seguintes prazos: 

        I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia; 



  

        II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia; 

        III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do 
mês subseqüente. 

        § 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização civil 
e criminal das autoridades competentes. 

        Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas 
realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os 
níveis, compreendendo as que se destinam a: 

        I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; 

        II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino; 

        III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 

        IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento 
da qualidade e à expansão do ensino; 

        V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 

        VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 

        VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos 
deste artigo; 

        VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar. 

        Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas 
realizadas com: 

        I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora dos 
sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua 
expansão; 

        II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural; 

        III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, 
inclusive diplomáticos; 

        IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e 
psicológica, e outras formas de assistência social; 

        V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede 
escolar; 

        VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em 
atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

        Art. 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e 
publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 3º do art. 
165 da Constituição Federal. 



  

        Art. 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de 
recursos públicos, o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. 

        Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no 
cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. 

        Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de 
cada ano, com validade para o ano subseqüente, considerando variações regionais no custo dos 
insumos e as diversas modalidades de ensino. 

        Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a 
corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de 
ensino. 

        § 1º A ação a que se refere este artigo obedecerá a fórmula de domínio público que inclua a 
capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou 
do Município em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. 

        § 2º A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos 
de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual 
do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. 

        § 3º Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência 
direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que 
efetivamente freqüentam a escola. 

        § 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área de ensino de sua responsabilidade, 
conforme o inciso VI do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta Lei, em número inferior à sua capacidade 
de atendimento. 

        Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo 
cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios do disposto nesta Lei, sem prejuízo de 
outras prescrições legais. 

        Art. 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a 
escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: 

        I - comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, 
participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto; 

        II - apliquem seus excedentes financeiros em educação; 

        III - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 
confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades; 

        IV - prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos. 

        § 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a 
educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando 
houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do educando, ficando o Poder 
Público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. 

        § 2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do 
Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo. 



  

TÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais 

        Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à 
cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para 
oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: 

        I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; 

        II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos 
técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias. 

        Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da 
educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e 
pesquisa. 

        § 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. 

        § 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, 
terão os seguintes objetivos: 

        I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena; 

        II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas 
comunidades indígenas; 

        III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades; 

        IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. 

        Art. 79-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 

        Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência 
Negra’.(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003) 

        Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. (Regulamento) 

        § 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por 
instituições especificamente credenciadas pela União. 

        § 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma 
relativos a cursos de educação a distância. 

        § 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a 
autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver 
cooperação e integração entre os diferentes sistemas. (Regulamento) 

        § 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá: 

        I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens; 



  

        II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 

        III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais 
comerciais. 

        Art. 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que 
obedecidas as disposições desta Lei. 

        Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para realização dos estágios dos 
alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdição. 

        Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelecem vínculo 
empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter a 
cobertura previdenciária prevista na legislação específica. 

        Art. 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de 
acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. 

        Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e 
pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com seu 
rendimento e seu plano de estudos. 

        Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso 
público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo 
ocupado por professor não concursado, por mais de seis anos, ressalvados os direitos assegurados 
pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

        Art. 86. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão, 
também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, 
nos termos da legislação específica. 

TÍTULO IX 

Das Disposições Transitórias 

        Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei. 

        § 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso 
Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 
sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 

        § 2º O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial 
atenção para os grupos de sete a quatorze e de quinze a dezesseis anos de idade. 

        § 2o O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial 
atenção para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) 
anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

        § 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: 
        I - matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos 
seis anos, no ensino fundamental; 
       I – matricular todos os educandos a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental, 
atendidas as seguintes condições no âmbito de cada sistema de ensino: (Redação dada pela Lei nº 
11.114, de 2005) 
        a) plena observância das condições de oferta fixadas por esta Lei, no caso de todas as redes 
escolares; (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005) 
        b) atingimento de taxa líquida de escolarização de pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) 



  

da faixa etária de sete a catorze anos, no caso das redes escolares públicas; e (Incluída pela Lei nº 
11.114, de 2005) 
        c) não redução média de recursos por aluno do ensino fundamental na respectiva rede pública, 
resultante da incorporação dos alunos de seis anos de idade; (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005) 

        § 3o  O Distrito Federal, cada Estado e Município, e, supletivamente, a União, devem: (Redação 
dada pela Lei nº 11.330, de 2006) 

        I – matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 
(Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

        a) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

        b) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

        c) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

        II - prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos insuficientemente 
escolarizados; 

        III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 
também, para isto, os recursos da educação a distância; 

        IV - integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema 
nacional de avaliação do rendimento escolar. 

        § 4º Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em 
nível superior ou formados por treinamento em serviço. 

        § 5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas 
urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. 

        § 6º A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 
como a dos Estados aos seus Municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do art. 212 da 
Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados.  

        Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação 
educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data de 
sua publicação. (Regulamento) 

        § 1º As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta 
Lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes estabelecidos. 

        § 2º O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos II e III do art. 52 é de 
oito anos. 

        Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 
três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. 

        Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta Lei 
serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou, mediante delegação deste, pelos órgãos 
normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. 

        Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  



  

        Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 
28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 
21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de 
outubro de 1982, e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições 
em contrário. 

        Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renato Souza  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.12.1996 
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(?) PARECER CNE Nº 16/99 – CEB – Aprovado em 5.10.99 
ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 
Técnico 
INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 
RELATORES: Conselheiros (Comissão Especial) – Fábio Luiz Marinho Aidar 
(Presidente), Francisco Aparecido Cordão (Relator) e Guiomar Namo de Mello 
PROCESSOS CNE Nºs 23001.000365/98-06 
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I - HISTÓRICO 
II - PARECER 



  

1. Introdução 
2. Educação e trabalho 
3. Trajetória histórica da educação profissional no Brasil 
4. Educação profissional na LDB 
5. Educação profissional de nível técnico 
6. Princípios da educação profissional 
6.1 Articulação da educação profissional técnica com o ensino médio 
6.2 Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos 
6.3 Princípios específicos 
7. Organização da educação profissional de nível técnico 
III - RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 04/99 
Quadros anexos à Resolução CNE/CEB nº 04/99 
I - HISTÓRICO 
Desde o encaminhamento dos avisos ministeriais de nºs 382 e 383, em 15 de 
outubro de 1998, foram doze meses de trabalho da Comissão Especial instituída 
pela Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, para definir 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. 
A Comissão foi instalada formalmente em 23/10/98, quando também foi organizado 
plano de trabalho específico para a definição das Diretrizes Curriculares Nacionais. 
Em cumprimento do mandato conferido pela Câmara de Educação Básica, a 
Comissão Especial realizou mais de uma dezena de reuniões com especialistas da 
área da educação profissional, com educadores e pesquisadores, representantes de 
trabalhadores e de empregadores, de universidades e de organizações do 
magistério. Em Além dessas reuniões, onde foram coletados importantes subsídios, 
houve participação de membros da Comissão Especial em três reuniões do Fórum 
de Conselhos Estaduais de Educação, em novembro de 1998 ( Belém do Pará), em 
junho de 1999 ( Brasília) e em setembro de 1999 (Foz do Iguaçu). O Relator do 
parecer participou, ainda, de debates com os secretários estaduais de educação em 
reunião do CONSED – Conselho de Secretários Estaduais de Educação - realizada 
em Natal, em junho do corrente ano. Debates específicos foram realizados, também, 
em Conselhos Estaduais de Educação e em eventos organizados por Secretarias 
Estaduais de Educação em Fortaleza, Salvador, Foz do Iguaçu, São Paulo, Vitória e 
Rio de Janeiro. Merecem destaque especial as três audiências públicas realizadas 
pela Câmara de Educação Básica: em Recife (19/04/99), especialmente para 
representantes das regiões Norte e Nordeste; em São Paulo (17/05/99), 
especialmente para representantes das regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste; e a 
audiência pública nacional de Brasília (08/06/99), onde todos os interessados 
tiveram a oportunidade de encaminhar suas críticas, sugestões e recomendações. 
Todas as contribuições foram atentamente analisadas pela Comissão Especial e 
devidamente consideradas na redação final do Parecer e da minuta de Resolução. 
Deve ser destacada, também, reunião ocorrida em São Paulo, com a relevante 
participação da SEMTEC – Secretaria de Educação Média e Tecnológica do 
Ministério da Educação, nos dias 12 e 13 de maio do corrente, onde mais de setenta 
especialistas das várias áreas profissionais trabalharam com afinco na identificação 
e na caracterização das áreas profissionais e respectivas competências profissionais 
gerais para o nível técnico. As vinte áreas profissionais constantes de quadros 
anexos à minuta de resolução representam o consenso obtido com a participação de 
especialistas das várias áreas, tanto da universidade, quanto de escolas técnicas e 
do mercado de trabalho. Merece destaque especial, ainda, uma pesquisa de 
validação do projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional de Nível Técnico, encaminhada para 167 escolas de todo o País, 



  

buscando-se garantir uma representatividade mínima de duas escolas por Unidade 
da Federação e de duas escolas por área profissional. A pesquisa constou de um 
exercício-tarefa (construção de um plano de curso de técnico de nível médio em 
área previamente especificada) e de questionário complementar para identificação 
da clareza dos documentos trabalhados e de críticas, sugestões e recomendações. 
As respostas a esse questionário acabaram se configurando como excelente 
subsídio ao trabalho da Comissão Especial. Além dessas providências, o relator da 
matéria participou de reuniões em escolas, conselhos de fiscalização do exercício 
profissional, associações de profissionais, sindicatos e debates com especialistas da 
área e com técnicos e docentes de educação profissional. Participou, também, do 
ciclo de teleconferências promovido pelo MEC – Ministério da Educação - sobre as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Profissional, bem como de 
programas especiais na TV Educativa e na TV SENAC, os quais deram ampla 
divulgação às Diretrizes Curriculares Nacionais em elaboração. A simples 
enumeração das providências adotadas retratam o caráter participativo e 
democrático de elaboração das diretrizes. Os documentos em questão foram 
amplamente debatidos na Câmara de Educação Básica do colegiado, com efetiva 
participação de representantes e do próprio Secretário de Educação Média e 
Tecnológica do MEC. O resultado final integra o Parecer e a Resolução que 
instituemas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 
Técnico. 
II - PARECER 
1. Introdução 
A proposta do Ministério da Educação de novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional de Nível Técnico, encaminhada a este Conselho 
Nacional de Educação (CNE) pelos Avisos Ministeriais nºs 382 e 383, de 15 de 
outubro de 1998, e nº 16, de 21 de janeiro de 1999, cumpre o que estabelece a 
legislação em vigor, especialmente o que dispõe o inciso I, do artigo 6º, do Decreto 
Federal nº 2.208/97, oferecendo subsídios para este Colegiado deliberar sobre a 
matéria, de acordo com a competência que lhe é atribuída pela Lei Federal nº 
9.131/95, artigo 9º , § 1º, alínea “c”. 
Cabe, portanto, analisar e apreciar esses documentos na elaboração das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Estas 
diretrizes dizem respeito somente ao nível técnico da educação 
profissional, uma vez que o Decreto nº 2.208/97 não dispõe sobre diretrizes para o 
nível básico, que é uma modalidade de educação não formal e não está sujeito a 
regulamentação curricular. O nível tecnológico está sujeito a regulamentação própria 
da educação superior. Neste Parecer, duas indicações do Aviso Ministerial n.º 
382/98 são consideradas premissas básicas: as diretrizes devem possibilitar a 
definição de metodologias de elaboração de currículos a partir de competências 
profissionais gerais do técnico por área; e cada instituição deve poder construir seu 
currículo pleno de modo a considerar as peculiaridades do desenvolvimento 
tecnológico com flexibilidade e a atender às demandas do cidadão, do mercado de 
trabalho e da sociedade. Nessa construção, a escola deve conciliar as demandas 
identificadas, sua vocação institucional e sua capacidade de atendimento. Além 
disso, as diretrizes não devem se esgotar em si mesmas, mas conduzir ao contínuo 
aprimoramento do processo da formação de técnicos de nível médio, assegurando 
sempre a construção de currículos que, atendendo a princípios norteadores, 
propiciem a inserção e a reinserção profissional desses técnicos no mercado de 
trabalho atual e futuro. 



  

O estabelecimento de diretrizes curriculares nacionais tem se constituído numa 
prioridade deste Colegiado, em especial desta Câmara de Educação Básica (CEB), 
desde a aprovação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 
Já foram fixadas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o ensino 
fundamental, o ensino médio e a formação de professores na modalidade normal em 
nível médio. Em relação à educação profissional, a CEB pronunciou-se sobre o 
assunto primeiramente pelo Parecer CNE/CEB nº 5, de 7 de maio de 1997, 
e,posteriormente, pelo Parecer CNE/CEB nº 17, de 3 de dezembro de 1997, que 
estabeleceu diretrizes operacionais para a educação profissional e orientou os 
sistemas de ensino e as escolas sobre a questão curricular dos cursos técnicos. Na 
definição das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível 
técnico há que se enfatizar o que dispõe a LDB em seus artigos 39 a 42, quando 
concebe “a educação profissional integrada às diferentes formas de educação, ao 
trabalho, à ciência e à tecnologia”, conduzindo “ao permanente desenvolvimento de 
aptidões para a vida produtiva”, a ser “desenvolvida em articulação com o ensino 
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada”, na perspectiva do 
exercício pleno da cidadania. Considerando, portanto, essa concepção de educação 
profissional consagrada pela LDB e, em sintonia com as diretrizes curriculares 
nacionais já definidas por este Colegiado para a educação básica, as presentes 
diretrizes caracterizam-se como um conjunto articulado de princípios, critérios, 
definição de competências profissionais gerais do técnico por área profissional e 
procedimentos a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas escolas na 
organização e no planejamento da educação profissional de nível técnico. 
2. Educação e trabalho 
A educação para o trabalho não tem sido tradicionalmente colocada 
na pauta da sociedade brasileira como universal. O não entendimento da 
abrangência da 
educação profissional na ótica do direito à educação e ao trabalho, associando-a 
unicamente à “formação de mão–de-obra”, tem reproduzido o dualismo existente na 
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sociedade brasileira entre as “elites condutoras” e a maioria da população, levando, 
inclusive, a se considerar o ensino normal e a educação superior como não tendo 
nenhuma relação com educação profissional. 
A formação profissional, desde as suas origens, sempre foi 
reservada às classes menos favorecidas, estabelecendo-se uma nítida distinção 
entre 
aqueles que detinham o saber (ensino secundário, normal e superior) e os que 
executavam tarefas manuais (ensino profissional). Ao trabalho, freqüentemente 
associado ao esforço manual e físico, acabou se agregando ainda a idéia de 
sofrimento. Aliás, etimologicamente o termo trabalho tem sua origem associada ao 
“tripalium”, instrumento usado para tortura. A concepção do trabalho associado a 
esforço físico e sofrimento inspira-se, ainda, na idéia mítica do "paraíso perdido". 
Por exemplo, no Brasil, a escravidão, que perdurou por mais de 
três séculos, reforçou essa distinção e deixou marcas profundas e preconceituosas 
com relação à categoria social de quem executava trabalho manual. 
Independentemente da boa qualidade do produto e da sua importância na cadeia 
produtiva, esses trabalhadores sempre foram relegados a uma condição social 
inferior. 
A herança colonial escravista influenciou preconceituosamente as 



  

relações sociais e a visão da sociedade sobre a educação e a formação profissional. 
O 
desenvolvimento intelectual, proporcionado pela educação escolar acadêmica, era 
visto 
como desnecessário para a maior parcela da população e para a formação de 
“mãode- 
obra”. Não se reconhecia vínculo entre educação escolar e trabalho, pois a 
atividade econômica predominante não requeria educação formal ou profissional. 
O saber, transmitido de forma sistemática através da escola, e 
sua universalização, só foi incorporado aos direitos sociais dos cidadãos bem 
recentemente, já no século XX, quando se passou a considerar como condições 
básicas para o exercício da cidadania a educação, a saúde, o bem-estar econômico 
e a 
profissionalização. 
Até meados da década de setenta, deste século, a formação 
profissional limitava-se ao treinamento para a produção em série e padronizada, 
com a 
incorporação maciça de operários semi-qualificados, adaptados aos postos de 
trabalho, 
desempenhando tarefas simples, rotineiras e previamente especificadas e 
delimitadas. 
Apenas uma minoria de trabalhadores precisava contar com competências em níveis 
de maior complexibilidade, em virtude da rígida separação entre o planejamento e a 
execução. Havia pouca margem de autonomia para o trabalhador, uma vez que o 
monopólio do conhecimento técnico e organizacional cabia, quase sempre, apenas 
aos 
níveis gerenciais. A baixa escolaridade da massa trabalhadora não era considerada 
entrave significativo à expansão econômica. 
A partir da década de 80, as novas formas de organização e de 
gestão modificaram estruturalmente o mundo do trabalho. Um novo cenário 
econômico e 
produtivo se estabeleceu com o desenvolvimento e emprego de tecnologias 
complexas 
agregadas à produção e à prestação de serviços e pela crescente 
internacionalização das 
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relações econômicas. Em conseqüência, passou-se a requerer sólida base de 
educação geral para todos os trabalhadores; educação profissional básica aos não 
qualificados; qualificação profissional de técnicos; e educação continuada, para 
atualização, aperfeiçoamento, especialização e requalificação de trabalhadores. 
Nas décadas de 70 e 80 multiplicaram-se estudos referentes aos 
impactos das novas tecnologias, que revelaram a exigência de profissionais mais 
polivalentes, capazes de interagir em situações novas e em constante mutação. 
Como 
resposta a este desafio, escolas e instituições de educação profissional buscaram 
diversificar programas e cursos profissionais, atendendo novas áreas e elevando os 
níveis de qualidade da oferta. 
As empresas passaram a exigir trabalhadores cada vez mais 
qualificados. À destreza manual se agregam novas competências relacionadas com 
a 



  

inovação, a criatividade, o trabalho em equipe e a autonomia na tomada de 
decisões, 
mediadas por novas tecnologias da informação. A estrutura rígida de ocupações 
alterase. 
Equipamentos e instalações complexas requerem trabalhadores com níveis de 
educação e qualificação cada vez mais elevados. As mudanças aceleradas no 
sistema 
produtivo passam a exigir uma permanente atualização das qualificações e 
habilitações 
existentes e a identificação de novos perfis profissionais. 
Não se concebe, atualmente, a educação profissional como 
simples instrumento de política assistencialista ou linear ajustamento às demandas 
do 
mercado de trabalho, mas sim, como importante estratégia para que os cidadãos 
tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade. Impõe-
se 
a superação do enfoque tradicional da formação profissional baseado apenas na 
preparação para execução de um determinado conjunto de tarefas. A educação 
profissional requer, além do domínio operacional de um determinado fazer, a 
compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, 
a 
valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada 
de decisões. 
3 - Trajetória histórica da educação profissional no Brasil 
Os primórdios da formação profissional no Brasil registram 
apenas decisões circunstanciais especialmente destinadas a “amparar os órfãos e 
os 
demais desvalidos da sorte”, assumindo um caráter assistencialista que tem 
marcado 
toda sua história. 
A primeira notícia de um esforço governamental em direção à 
profissionalização data de 1809, quando um Decreto do Príncipe Regente, futuro D. 
João 
VI, criou o “Colégio das Fábricas”, logo após a suspensão da proibição de 
funcionamento 
de indústrias manufatureiras em terras brasileiras. Posteriormente, em 1816, era 
proposta 
a criação de uma “Escola de Belas Artes”, com o propósito de articular o ensino das 
ciências e do desenho para os ofícios mecânicos. Bem depois, em 1861, foi 
organizado, 
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por Decreto Real, o “Instituto Comercial do Rio de Janeiro”, cujos diplomados tinham 
preferência no preenchimento de cargos públicos das Secretarias de Estado. 
A partir da década de 40 do século XIX foram construídas dez 
“Casas de Educandos e Artífices” em capitais de província, sendo a primeira delas 
em 
Belém do Pará, para atender prioritariamente os menores abandonados, objetivando 
“a diminuição da criminalidade e da vagabundagem”. Posteriormente, Decreto 
Imperial 



  

de 1854 criava estabelecimentos especiais para menores abandonados, os 
chamados 
“Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos”, onde os mesmos aprendiam as 
primeiras 
letras e eram, a seguir, encaminhados às oficinas públicas e particulares, mediante 
contratos fiscalizados pelo Juizado de Órfãos. 
Na segunda metade do século passado foram criadas, ainda, 
várias sociedades civis destinadas a “amparar crianças órfãs e abandonadas”, 
oferecendo-lhes instrução teórica e prática, e iniciando-as no ensino industrial. As 
mais 
importantes delas foram os “Liceus de Artes e Ofícios”, dentre os quais os do Rio de 
Janeiro (1858), Salvador (1872), Recife (1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e 
Ouro Preto (1886). 
No início do século XX o ensino profissional continuou mantendo, 
basicamente, o mesmo traço assistencial do período anterior, isto é, o de um ensino 
voltado para os menos favorecidos socialmente, para os “órfãos e desvalidos da 
sorte”. 
A novidade será o início de um esforço público de organização da formação 
profissional, migrando da preocupação principal com o atendimento de menores 
abandonados para uma outra, considerada igualmente relevante, a de preparar 
operários para o exercício profissional. 
Em 1906, o ensino profissional passou a ser atribuição do 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Consolidou-se, então, uma política 
de 
incentivo ao desenvolvimento do ensino industrial, comercial e agrícola. Quanto ao 
ensino comercial, foram instaladas escolas comerciais em São Paulo, como a 
“Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado”, e escolas comerciais públicas no 
Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, entre outras. 
Nilo Peçanha, em 1910, instalou dezenove “Escolas de 
Aprendizes Artífices” destinadas “aos pobres e humildes”, distribuídas em várias 
Unidades da Federação. Eram escolas similares aos Liceus de Artes e Ofícios, 
voltadas basicamente para o ensino industrial, mas custeadas pelo próprio Estado. 
No 
mesmo ano foi reorganizado, também, o ensino agrícola no País, objetivando formar 
“chefes de cultura, administradores e capatazes”. 
Nessa mesma década foram instaladas várias escolas-oficina 
destinadas à formação profissional de ferroviários. Essas escolas desempenharam 
importante papel na história da educação profissional brasileira, ao se tornarem os 
embriões da organização do ensino profissional técnico na década seguinte. 
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Na década de 20 a Câmara dos Deputados promoveu uma série 
de debates sobre a expansão do ensino profissional, propondo a sua extensão a 
todos, 
pobres e ricos, e não apenas aos “desafortunados”. Foi criada, então, uma comissão 
especial, denominada “Serviço de Remodelagem do Ensino Profissional Técnico”, 
que 
teve o seu trabalho concluído na década de 30, à época da criação dos Ministérios 
da 
Educação e Saúde Pública e do Trabalho, Indústria e Comércio. 
Ainda na década de 20, um grupo de educadores brasileiros 



  

imbuídos de idéias inovadoras em matéria de educação criava, em 1924, na cidade 
do 
Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Educação (ABE), que acabou se 
tornando 
importante pólo irradiador do movimento renovador da educação brasileira, 
principalmente através das Conferências Nacionais de Educação, realizadas a partir 
de 
1927. Em 1931 foi criado o Conselho Nacional de Educação e, nesse mesmo ano, 
também foi efetivada uma reforma educacional, conhecida pelo nome do Ministro 
Francisco Campos e que prevaleceu até 1942, ano em que começou a ser aprovado 
o 
conjunto das chamadas “Leis Orgânicas do Ensino”, mais conhecidas como Reforma 
Capanema. 
Destaque-se da reforma Francisco Campos os Decretos Federais 
nºs 19.890/31 e 21.241/32, que regulamentaram a organização do ensino 
secundário, 
bem como o Decreto Federal nº 20.158/31, que organizou o ensino profissional 
comercial e regulamentou a profissão de contador. A importância deste último deve-
se 
ao fato de ser o primeiro instrumento legal a estruturar cursos já incluindo a idéia de 
itinerários de profissionalização. 
Em 1932 foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação 
Nova, buscando diagnosticar e sugerir rumos às políticas públicas em matéria de 
educação. Preconizava a organização de uma escola democrática, que 
proporcionasse 
as mesmas oportunidades para todos e que, sobre a base de uma cultura geral 
comum, de forma flexível, possibilitasse especializações "para as atividades de 
preferência intelectual (humanidades e ciências) ou de preponderância manual e 
mecânica (cursos de caráter técnico)". Estas foram assim agrupadas: a) extração de 
matérias primas (agricultura, minas e pesca); b) elaboração de matérias primas 
(indústria); c) distribuição de produtos elaborados (transportes e comércio). Nesse 
mesmo ano, realizou-se a “V Conferência Nacional de Educação”, cujos resultados 
refletiram na Assembléia Nacional Constituinte de 1933. A Constituição de 1934 
inaugurou objetivamente uma nova política nacional de educação, ao estabelecer 
como 
competências da União “traçar Diretrizes da Educação Nacional” e “fixar o Plano 
Nacional de Educação”. 
Com a Constituição outorgada de 1937 muito do que fora definido 
em matéria de educação em 1934 foi abandonado. Entretanto, pela primeira vez, 
uma 
Constituição tratou das “escolas vocacionais e pré-vocacionais”, como um “dever do 
Estado” para com as “classes menos favorecidas” (Art. 129). Essa obrigação do 
Estado 
deveria ser cumprida com “a colaboração das indústrias e dos sindicatos 
econômicos”, 
as chamadas “classes produtoras”, que deveriam “criar, na esfera de sua 
especialidade, 
escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus 
associados”. 



  

Esta era uma demanda do processo de industrialização desencadeado na década 
de 30, 
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que estava a exigir maiores e crescentes contingentes de profissionais 
especializados, 
tanto para a indústria quanto para os setores de comércio e serviços. 
Em decorrência, a partir de 1942, são baixadas, por Decretos-Lei, 
as conhecidas “Leis Orgânicas da Educação Nacional": 
1942 – Leis Orgânicas do Ensino Secundário (Decreto-Lei nº 
4.244/42) e do Ensino Industrial (Decreto-Lei nº4.073/42); 
1943 – Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei nº 
6.141/43); 
1946 – Leis Orgânicas do Ensino Primário (Decreto-Lei nº 
8.529/46), do Ensino Normal (Decreto-Lei nº 8.530/46) e do Ensino Agrícola 
(Decreto- 
Lei nº 9.613/46). 
A determinação constitucional relativa ao ensino vocacional e prévocacional 
como dever do Estado, a ser cumprido com a colaboração das empresas e 
dos sindicatos econômicos, possibilitou a definição das referidas Leis Orgânicas do 
Ensino Profissional e propiciou, ainda, a criação de entidades especializadas como o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, e o Serviço 
Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC), em 1946, bem como a transformação das 
antigas escolas de aprendizes artífices em escolas técnicas federais. Ainda em 
1942, o 
Governo Vargas, por um Decreto-Lei, estabeleceu o conceito de menor aprendiz 
para 
os efeitos da legislação trabalhista e, por outro Decreto-Lei, dispôs sobre a 
“Organização da Rede Federal de Estabelecimentos de Ensino Industrial”. Com 
essas 
providências, o ensino profissional se consolidou no Brasil, embora ainda 
continuasse a 
ser preconceituosamente considerado como uma educação de segunda categoria. 
No conjunto das Leis Orgânicas da Educação Nacional, o objetivo 
do ensino secundário e normal era o de "formar as elites condutoras do país” e o 
objetivo do ensino profissional era o de oferecer “formação adequada aos filhos dos 
operários, aos desvalidos da sorte e aos menos afortunados, aqueles que 
necessitam 
ingressar precocemente na força de trabalho”. A herança dualista não só perdurava 
como era explicitada. 
No início da República, o ensino secundário, o normal e o 
superior, eram competência do Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores e o 
ensino profissional, por sua vez, era afeto ao Ministério da Agricultura, Indústria e 
Comércio. A junção dos dois ramos de ensino, a partir da década de 30, no âmbito 
do 
mesmo Ministério da Educação e Saúde Pública foi apenas formal, não ensejando, 
ainda, a necessária e desejável "circulação de estudos" entre o acadêmico e o 
profissional. O objetivo primordial daquele era propriamente educacional, e deste, 
primordialmente assistencial, embora já se percebesse a importância da formação 
profissional dos trabalhadores para ocupar os novos postos de trabalho que estavam 



  

sendo criados, com os crescentes processos de industrialização e de urbanização. 
Apenas na década de 50 é que se passou a permitir a eqüivalência 
entre os estudos acadêmicos e profissionalizantes, quebrando em parte a rigidez 
entre 
os dois ramos de ensino e entre os vários campos do próprio ensino profissional. A 
Lei 
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Federal nº 1.076/50 permitia que concluintes de cursos profissionais pudessem 
continuar estudos acadêmicos nos níveis superiores, desde que prestassem exames 
das disciplinas não estudadas naqueles cursos e provassem “possuir o nível de 
conhecimento indispensável à realização dos aludidos estudos”. A Lei Federal nº 
1.821/53 dispunha sobre as regras para a aplicação desse regime de eqüivalência 
entre os diversos cursos de grau médio. Essa Lei só foi regulamentada no final do 
mesmo ano, pelo Decreto nº 34.330/53, produzindo seus efeitos somente a partir do 
ano de 1954. 
A plena eqüivalência entre todos os cursos do mesmo nível, sem 
necessidade de exames e provas de conhecimentos, só veio a ocorrer a partir de 
1961, 
com a promulgação da Lei Federal nº 4.024/61, a primeira Lei de Diretrizes e Bases 
da 
Educação Nacional, classificada por Anísio Teixeira como “meia vitória, mas vitória”. 
Essa primeira LDB equiparou o ensino profissional, do ponto de 
vista da eqüivalência e da continuidade de estudos, para todos os efeitos, ao ensino 
acadêmico, sepultando, pelo menos do ponto de vista formal, a velha dualidade 
entre 
ensino para “elites condutoras do país” e ensino para “desvalidos da sorte”. Todos 
os 
ramos e modalidades de ensino passaram a ser eqüivalentes, para fins de 
continuidade 
de estudos em níveis subseqüentes. 
Na década de sessenta, estimulados pelo disposto no artigo 100 
da Lei Federal nº 4.024/61, uma série de experimentos educacionais, orientados 
para a 
profissionalização de jovens, foi implantada no território nacional, tais como o GOT 
(Ginásios Orientados para o Trabalho) e o PREMEN (Programa de Expansão e 
Melhoria do Ensino). 
A Lei Federal nº 5.692/71, que reformulou a Lei Federal nº 
4.024/61 no tocante ao então ensino de primeiro e de segundo graus, também 
representa um capítulo marcante na história da educação profissional, ao 
generalizar a 
profissionalização no ensino médio, então denominado segundo grau. Grande parte 
do 
quadro atual da educação profissional pode ser explicada pelos efeitos dessa Lei. 
Desse quadro não podem ser ignoradas as centenas e centenas de cursos ou 
classes 
profissionalizantes sem investimentos apropriados e perdidos dentro de um segundo 
grau supostamente único. Dentre seus efeitos vale destacar: a introdução 
generalizada 
do ensino profissional no segundo grau se fez sem a preocupação de se preservar a 
carga horária destinada à formação de base; o desmantelamento, em grande parte, 



  

das redes públicas de ensino técnico então existentes, assim como a 
descaracterização das redes do ensino secundário e normal mantidas por estados e 
municípios; a criação de uma falsa imagem da formação profissional como solução 
para os problemas de emprego, possibilitando a criação de muitos cursos mais por 
imposição legal e motivação político-eleitoral que por demandas reais da sociedade. 
A educação profissional deixou de ser limitada às instituições 
especializadas. A responsabilidade da oferta ficou difusa e recaiu também sobre os 
sistemas de ensino público estaduais, os quais estavam às voltas com a 
deterioração 
acelerada que o crescimento quantitativo do primeiro grau impunha às condições de 
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funcionamento das escolas. Isto não interferiu diretamente na qualidade da 
educação 
profissional das instituições especializadas, mas interferiu nos sistemas públicos de 
ensino, que não receberam o necessário apoio para oferecer um ensino profissional 
de 
qualidade compatível com as exigências de desenvolvimento do país. 
Esses efeitos foram atenuados pela modificação trazida pela Lei 
Federal nº 7.044/82, de conseqüências ambíguas, que tornou facultativa a 
profissionalização no ensino de segundo grau. Se, por um lado, tornou esse nível de 
ensino livre das amarras da profissionalização, por outro, praticamente restringiu a 
formação profissional às instituições especializadas. Muito rapidamente as escolas 
de 
segundo grau reverteram suas “grades curriculares” e passaram a oferecer apenas o 
ensino acadêmico, às vezes, acompanhado de um arremedo de profissionalização. 
Enfim, a Lei Federal nº 5.692/71, conquanto modificada pela de nº 
7.044/82, gerou falsas expectativas relacionadas com a educação profissional ao se 
difundirem, caoticamente, habilitações profissionais dentro de um ensino de segundo 
grau sem identidade própria, mantido clandestinamente na estrutura de um primeiro 
grau agigantado. 
A Lei Federal nº 9.394/96, atual LDB – Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - configura a identidade do ensino médio como uma etapa de 
consolidação da educação básica, de aprimoramento do educando como pessoa 
humana, de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental 
para continuar aprendendo e de preparação básica para o trabalho e a cidadania. A 
LDB dispõe, ainda, que "a educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. 
Essa concepção representa a superação dos enfoques 
assistencialista e economicista da educação profissional, bem como do preconceito 
social que a desvalorizava. 
Após o ensino médio, a rigor, tudo é educação profissional. 
Nesse contexto, tanto o ensino técnico e tecnológico quanto os cursos seqüenciais 
por 
campo de saber e os demais cursos de graduação devem ser considerados como 
cursos de educação profissional. A diferença fica por conta do nível de exigência das 
competências e da qualificação dos egressos, da densidade do currículo e 
respectiva 
carga horária. 
4 - Educação profissional na LDB 



  

Tanto a Constituição Federal quanto a nova LDB situam a 
educação profissional na confluência dos direitos do cidadão à educação e ao 
trabalho. 
A Constituição Federal, em seu artigo 227, destaca o dever da família, da sociedade 
e 
do Estado em “assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à 
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. O 
parágrafo 
único do artigo 39 da LDB define que “o aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, contará com a 
possibilidade de acesso à educação profissional”. 
A composição dos níveis escolares, nos termos do artigo 21 da 
LDB, não deixa margem para diferentes interpretações: são dois os níveis de 
educação 
escolar no Brasil – a educação básica e a educação superior. Essa educação, de 
acordo com o § 1º do artigo 1º da Lei, “deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social”. 
A educação básica, nos termos do artigo 22, “tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 
desenvolvimento da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 
estudos posteriores”, tanto no nível superior quanto na educação profissional e em 
termos de educação permanente. A educação básica tem como sua etapa final e de 
consolidação o ensino médio, que objetiva a “preparação básica para o trabalho e a 
cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 
adaptar 
com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”. 
A educação profissional, na LDB, não substitui a educação básica 
e nem com ela concorre. A valorização de uma não representa a negação da 
importância da outra. A melhoria da qualidade da educação profissional pressupõe 
uma 
educação básica de qualidade e constitui condição indispensável para o êxito num 
mundo pautado pela competição, inovação tecnológica e crescentes exigências de 
qualidade, produtividade e conhecimento. 
A busca de um padrão de qualidade, desejável e necessário para 
qualquer nível ou modalidade de educação, deve ser associada à da eqüidade, 
como 
uma das metas da educação nacional. A integração entre qualidade e eqüidade será 
a 
via superadora dos dualismos ainda presentes na educação e na sociedade. 
A preparação para profissões técnicas, de acordo com o § 2º do 
artigo 36 da LDB, poderá ocorrer, no nível do ensino médio, após “atendida a 
formação 
geral do educando”, onde o mesmo se aprimora como pessoa humana, desenvolve 
autonomia intelectual e pensamento crítico, bem como compreende os fundamentos 
científicos e tecnológicos dos processos produtivos, dando nova dimensão à 
educação 



  

profissional, como direito do cidadão ao permanente desenvolvimento de aptidões 
para 
a vida social e produtiva. 
A prioridade educacional do Brasil, para os próximos anos, é a 
consolidação da universalização do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, na 
idade 
própria e, progressivamente, a universalização da educação infantil, gratuita, e de 
responsabilidade prioritária dos municípios, e do ensino médio, como 
progressivamente 
obrigatório, gratuito e de responsabilidade primeira dos Estados. É essencial que se 
concentrem esforços na instauração de um processo de contínua melhoria da 
qualidade 
da educação básica, o que significa, sobretudo, preparar crianças e jovens para um 
mundo regido, fundamentalmente, pelo conhecimento e pela mudança rápida e 
constante. 
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Importa, portanto, capacitar os cidadãos para uma aprendizagem autônoma e 
contínua, 
tanto no que se refere às competências essenciais, comuns e gerais, quanto no 
tocante 
às competências profissionais. 
O momento, portanto, é o de se investir prioritariamente na 
educação básica e, ao mesmo tempo, diversificar e ampliar a oferta de educação 
profissional. A LDB e o Decreto Federal nº 2.208/97 possibilitam o atendimento 
dessas 
demandas. 
A LDB reservou um espaço privilegiado para a educação 
profissional. Ela ocupa um capítulo específico dentro do título amplo que trata dos 
níveis e modalidades de educação e ensino, sendo considerada como um fator 
estratégico de competitividade e desenvolvimento humano na nova ordem 
econômica 
mundial. Além disso, a educação profissional articula-se, de forma inovadora, à 
educação básica. Passa a ter um estatuto moderno e atual, tanto no que se refere à 
sua importância para o desenvolvimento econômico e social, quanto na sua relação 
com os níveis da educação escolar. 
O Decreto Federal nº 2.208/97 estabelece uma organização 
curricular para a educação profissional de nível técnico de forma independente e 
articulada ao ensino médio, associando a formação técnica a uma sólida educação 
básica e apontando para a necessidade de definição clara de diretrizes curriculares, 
com o objetivo de adequá-las às tendências do mundo do trabalho. 
A independência entre o ensino médio e o ensino técnico, como já 
registrou o Parecer CNE/CEB nº 17/97, é vantajosa tanto para o aluno, que terá 
mais 
flexibilidade na escolha de seu itinerário de educação profissional, não ficando preso 
à 
rigidez de uma habilitação profissional vinculada a um ensino médio de três ou 
quatro 
anos, quanto para as instituições de ensino técnico que podem, permanentemente, 
com maior versatilidade, rever e atualizar os seus currículos. O cidadão que busca 
uma 



  

oportunidade de se qualificar por meio de um curso técnico está, na realidade, em 
busca do conhecimento para a vida produtiva. Esse conhecimento deve se alicerçar 
em sólida educação básica que prepare o cidadão para o trabalho com 
competências 
mais abrangentes e mais adequadas às demandas de um mercado em constante 
mutação. 
As características atuais do setor produtivo tornam cada vez mais 
tênues as fronteiras entre as práticas profissionais. Um técnico precisa ter 
competências para transitar com maior desenvoltura e atender as várias demandas 
de 
uma área profissional, não se restringindo a uma habilitação vinculada 
especificamente 
a um posto de trabalho. Dessa forma, as habilitações profissionais, atualmente 
pulverizadas, deverão ser reorganizadas por áreas profissionais. 
A possibilidade de adoção de módulos na educação profissional 
de nível técnico, bem como a certificação de competências, representam 
importantes 
inovações trazidas pelo Decreto Federal nº 2.208/97. 
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A modularização dos cursos deverá proporcionar maior 
flexibilidade às instituições de educação profissional e contribuir para a ampliação e 
agilização do atendimento das necessidades dos trabalhadores, das empresas e da 
sociedade. Cursos, programas e currículos poderão ser permanentemente 
estruturados, renovados e atualizados, segundo as emergentes e mutáveis 
demandas 
do mundo do trabalho. Possibilitarão o atendimento das necessidades dos 
trabalhadores na construção de seus itinerários individuais, que os conduzam a 
níveis 
mais elevados de competência para o trabalho. 
Quanto à certificação de competências, todos os cidadãos 
poderão, de acordo com o artigo 41 da LDB, ter seus conhecimentos adquiridos “na 
educação profissional, inclusive no trabalho”, avaliados, reconhecidos e certificados 
para fins de prosseguimento e de conclusão de estudos. 
A LDB, considerando que a educação profissional deve se 
constituir num direito de cidadania, preconiza a ampliação do atendimento, ao 
prescrever, para tanto, em seu artigo 42, que “as escolas técnicas e profissionais, 
além 
dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, 
condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente 
ao 
nível de escolaridade”. 
Finalmente, é essencial estabelecer, em norma regulamentadora, 
processo permanente para atualizar a organização da educação profissional de nível 
técnico que conte com a participação de educadores, empregadores e 
trabalhadores. 
5 - Educação profissional de nível técnico 
O exercício profissional de atividades de nível técnico vem 
sofrendo grande mutação. Ao técnico formado com base nas diretrizes curriculares 
apoiadas no Parecer CFE nº 45/72 era exigida, predominantemente, formação 
específica. Em geral, um técnico não precisaria transitar por outra atividade ou setor 



  

diverso do de sua formação, mesmo que pertencesse à mesma área profissional. O 
mundo do trabalho está se alterando contínua e profundamente, pressupondo a 
superação das qualificações restritas às exigências de postos delimitados, o que 
determina a emergência de um novo modelo de educação profissional centrado em 
competências por área. Torna-se cada vez mais essencial que o técnico tenha um 
perfil de qualificação que lhe permita construir itinerários profissionais, com 
mobilidade, ao longo de sua vida produtiva. Um competente desempenho 
profissional exige domínio do seu "ofício" associado à sensibilidade e à prontidão 
para mudanças e uma disposição para aprender e contribuir para o seu 
aperfeiçoamento. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 
de Nível Técnico, portanto, estão centradas no conceito de competências por área. 
Do técnico será exigida tanto uma escolaridade básica sólida, quanto uma educação 
profissional mais ampla e polivalente. A revolução tecnológica e o processo de 
reorganização do trabalho demandam uma completa revisão dos currículos, tanto 
da educação básica quanto da educação profissional, uma vez que é exigido dos 
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trabalhadores, em doses crescentes, maior capacidade de raciocínio, autonomia 
intelectual, pensamento crítico, iniciativa própria e espírito empreendedor, bem como 
capacidade de visualização e resolução de problemas. 
É preciso alterar radicalmente o panorama atual da educação 
profissional brasileira, superando de vez as distorções herdadas pela 
profissionalização 
universal e compulsória instituída pela Lei Federal nº 5.692/71 e posteriormente 
regulamentada pelo Parecer CFE nº 45/72. Essa legislação, na medida em que não 
se 
preocupou em preservar uma carga horária adequada para a educação geral, a ser 
ministrada no então segundo grau, facilitou a proliferação de classes ou cursos 
profissionalizantes soltos, tanto nas redes públicas de ensino quanto nas escolas 
privadas. Realizada em geral no período noturno, essa profissionalização 
improvisada 
e de má qualidade confundiu-se, no imaginário das camadas populares, com a 
melhoria da empregabilidade de seus filhos. Com isso, a oferta de curso único 
integrando a habilitação profissional e o segundo grau, com carga horária reduzida, 
passou a ser estimulada como resposta política local às pressões da população. Pior 
ainda, na falta de financiamento de que padece o ensino médio há décadas, tais 
cursos 
profissionalizantes concentraram-se quase em sua totalidade em cursos de menor 
custo, sem levar em conta as demandas sociais e de mercado, bem como as 
transformações tecnológicas. 
O então ensino de segundo grau perdeu, nesse processo, 
qualquer identidade que já tivera no passado – acadêmico-propedêutica ou 
terminalprofissional. 
O tempo dedicado à educação geral foi reduzido e o ensino 
profissionalizante foi introduzido dentro da mesma carga horária antes destinada às 
disciplinas básicas. 
É de se destacar, entretanto, que cursos técnicos de boa 
qualidade continuavam a ser oferecidos em instituições ou escolas especializadas 
em 
formação profissional. Tais cursos, também regulados pelo mesmo Parecer CFE nº 



  

45/72 e outros posteriores, oferecendo um currículo misto, de disciplinas de 
educação 
geral e de disciplinas profissionalizantes, conviveram com a oferta de cursos 
especiais 
de qualificação profissional, de objetivos estritamente profissionalizantes, mais 
flexíveis 
e atentos às exigências e demandas de trabalhadores e empresas, alguns deles já 
organizados com a adoção do sistema modular nos seus cursos e programas. 
Nas regiões em que a oferta de bom ensino de segundo grau 
preparatório para o vestibular era escassa, as escolas técnicas tradicionais 
acabaram 
se tornando a opção pessoal de estudos propedêuticos, distorcendo a missão 
dessas 
escolas técnicas. 
A separação entre educação profissional e ensino médio, bem 
como a rearticulação curricular recomendada pela LDB, permitirão resolver as 
distorções apontadas. Em primeiro lugar, eliminando uma pseudo-integração que 
nem 
preparava para a continuidade de estudos nem para o mercado de trabalho. Em 
segundo lugar, focando na educação profissional a vocação e missão das escolas 
técnicas e instituições especializadas, articuladamente com escolas de nível médio 
responsáveis por ministrar a formação geral, antes a cargo da então “dupla” missão 
das boas escolas técnicas. 
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A rearticulação curricular entre o ensino médio e a educação 
profissional de nível técnico orienta-se por dois eixos complementares: devolver ao 
ensino médio a missão e carga horária mínima de educação geral, que inclui a 
preparação básica para o trabalho, e direcionar os cursos técnicos para a formação 
profissional em uma sociedade em constante mutação. 
Assim sendo, o ensino médio é etapa de consolidação da 
educação básica e, mais especificamente, de desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico. Objetiva a compreensão dos fundamentos 
científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Visa a preparação básica para o 
trabalho e a cidadania do educando. Capacita para continuar aprendendo e para 
adaptar-se com flexibilidade às novas condições de trabalho e às exigências de 
aperfeiçoamentos posteriores. 
A preparação básica para o trabalho, no ensino médio, deve 
incluir as competências que darão suporte para a educação profissional específica. 
Esta é uma das fortes razões pelas quais as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio (Parecer CNE/CEB nº 15/98) insistem na flexibilidade curricular e 
contextualização dos conteúdos das áreas e disciplinas – sendo a vida produtiva um 
dos contextos mais importantes – para permitir às escolas ou sistemas ênfases 
curriculares que facilitem a articulação com o currículo específico da educação 
profissional de nível técnico. Para dar apenas três exemplos: uma escola de ensino 
médio pode decidir, em sua proposta pedagógica, constituir as competências 
básicas 
que são obrigatórias nas áreas de ciências da natureza, relacionadas com as 
ciências 
da vida – biologia, química orgânica etc. Com tal ênfase, essa escola média estará 



  

avançando na preparação básica de seus alunos para o trabalho nas áreas da 
saúde 
ou da química, sem introduzir disciplinas estritamente profissionalizantes. Uma outra 
escola média poderá decidir acentuar as áreas de linguagens e convivência social, 
enfatizando mais línguas estrangeiras, história e geografia da região, artes e 
sociologia, 
avançando assim na preparação básica de seus alunos para o trabalho nas áreas de 
turismo, lazer, artes ou comunicação. Outra escola média, ainda, pode incluir o 
desenvolvimento de projeto de estudo da gestão pública de sua cidade, que poderá 
vir 
a ser aproveitado num curso técnico da área de gestão. 
Assim, a articulação entre a educação básica e técnica deve 
sinalizar às escolas médias quais as competências gerais que as escolas técnicas 
esperam que os alunos levem do ensino médio. Nesse sentido, tanto a LDB, em 
especial no artigo 41, quanto o Decreto Federal nº 2.208/97, estabelecem que 
disciplinas de caráter profissionalizante cursadas no ensino médio podem ser 
aproveitadas no currículo de habilitação profissional de técnico de nível médio. Os 
Pareceres CNE/CEB nºs 17/97 e 15/98 reafirmam essas disposições. Com isso 
ficam 
mantidas as identidades curriculares próprias, preservando-se a necessária 
articulação. 
A iniciativa de articulação é de responsabilidade das próprias 
escolas na formulação de seus projetos pedagógicos, objetivando uma passagem 
fluente e ajustada da educação básica para a educação profissional. Nas redes 
públicas cabe aos seus gestores estimular e criar condições para que a articulação 
curricular se efetive entre as escolas. 
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A duração da educação profissional de nível técnico, para o aluno, 
dependerá: a) do perfil profissional de conclusão que se pretende e das 
competências 
exigidas, segundo projeto pedagógico da escola; b) das competências constituídas 
no 
ensino médio; c) das competências adquiridas por outras formas, inclusive no 
trabalho. 
Assim, a duração do curso poderá variar para diferentes indivíduos, ainda que o 
plano 
de curso tenha uma carga horária mínima definida para cada qualificação ou 
habilitação, por área profissional. 
6. Princípios da educação profissional 
As diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional 
de nível técnico regem-se por um conjunto de princípios que incluem o da sua 
articulação com o ensino médio e os comuns com a educação básica, também 
orientadores da educação profissional, que são os referentes aos valores estéticos, 
políticos e éticos. 
Outros princípios definem sua identidade e especificidade, e se 
referem ao desenvolvimento de competências para a laborabilidade, à flexibilidade, 
à 
interdisciplinaridade e à contextualização na organização curricular, à identidade dos 
perfis profissionais de conclusão, à atualização permanente dos cursos e seus 
currículos, e à autonomia da escola em seu projeto pedagógico. 



  

A educação profissional é, antes de tudo, educação. Por isso 
mesmo, rege-se pelos princípios explicitados na Constituição Federal e na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assim, a igualdade de condições para o 
acesso e a permanência na escola, a liberdade de aprender e ensinar, a valorização 
dos profissionais da educação e os demais princípios consagrados pelo artigo 3º da 
LDB devem estar contemplados na formulação e no desenvolvimento dos projetos 
pedagógicos das escolas e demais instituições de educação profissional. 
6.1. Articulação da educação profissional técnica com o ensino médio 
“A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 
ensino regular, ou por diferentes estratégias de educação continuada”. O termo 
articulação, empregado no artigo 40 da LDB, indica mais que complementaridade: 
implica em intercomplementaridade mantendo-se a identidade de ambos; propõe 
uma 
região comum, uma comunhão de finalidades, uma ação planejada e combinada 
entre 
o ensino médio e o ensino técnico. Nem separação, como foi a tradição da educação 
brasileira até os anos 70, nem conjugação redutora em cursos profissionalizantes, 
sucedâneos empobrecidos da educação geral, tal qual a propiciada pela Lei Federal 
nº 
5.692/71. 
Quando competências básicas passam a ser cada vez mais 
valorizadas no âmbito do trabalho, e quando a convivência e as práticas sociais na 
vida 
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cotidiana são invadidas em escala crescente por informações e conteúdos 
tecnológicos, ocorre um movimento de aproximação entre as demandas do trabalho 
e 
as da vida pessoal, cultural e social. É esse movimento que dá sentido à articulação 
proposta na lei entre educação profissional e ensino médio. A articulação das duas 
modalidades educacionais tem dois significados importantes. De um lado afirma a 
comunhão de valores que, ao presidirem a organização de ambas, compreendem 
também o conteúdo valorativo das disposições e condutas a serem constituídas em 
seus alunos. De outro, a articulação reforça o conjunto de competências comuns a 
serem ensinadas e aprendidas, tanto na educação básica quanto na profissional. 
Mas sobre essa base comum – axiológica e pedagógica – é 
indispensável destacar as especificidades da educação profissional e sua identidade 
própria. Esta se expressa também em dois sentidos. O primeiro diz respeito ao modo 
como os valores que comunga com a educação básica operam para construir uma 
educação profissional eficaz no desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 
O 
segundo refere-se às competências específicas a serem constituídas para a 
qualificação e a habilitação profissional nas diferentes áreas. A identidade da 
educação 
profissional não prescinde, portanto, da definição de princípios próprios que devem 
presidir sua organização institucional e curricular. Mas, na sua articulação com o 
ensino 
médio a educação técnica deve buscar como expressar, na sua especificidade, os 
valores estéticos, políticos e éticos que ambos comungam. 
6.2. Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos 
Estética da sensibilidade 



  

Antes de ter o sentido tradicional de expressão ou produto da 
linguagem artística, a palavra arte diz respeito ao fazer humano, à prática social. A 
estética, sinônimo de sensibilidade, qualifica o fazer humano na medida em que 
afirma 
que a prática deve ser sensível a determinados valores. Estética da sensibilidade é, 
portanto, um pleonasmo que este Parecer e o Parecer CNE/CEB 15/98, que institui 
as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, utilizam para dar força à 
expressão. 
Por se referir ao fazer, é pelos valores estéticos que convém 
iniciar quando se trata de buscar paradigmas axiológicos para práticas – no caso 
deste 
parecer, a prática institucional e pedagógica da educação profissional. Embora 
contrarie a lógica mais comum, quando se começa pelo fazer, reconhece-se que a 
prática social é o substrato concreto sobre o qual se constituem os valores mais 
abstratos da política e da ética. Afirmar os valores estéticos que devem inspirar a 
organização pedagógica e curricular da educação profissional é afirmar aqueles 
valores 
que aqui devem impregnar com maior força todas as situações práticas e ambientes 
de 
aprendizagem. 
O primeiro deles diz respeito ao “ethos” profissional. Cada profissão 
tem o seu ideário, que é o que a valoriza, imprimindo o respeito, o orgulho genuíno 
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e a dignidade daqueles que a praticam. Nas profissões, a idéia de perfeição é 
absolutamente essencial. A obra malfeita não é obra do principiante, mas sim de 
quem 
nega os valores da profissão, resultado da falta de identificação com a profissão, da 
falta de “ethos” profissional. A estética da sensibilidade está portanto diretamente 
relacionada com os conceitos de qualidade e respeito ao cliente. Esta dimensão de 
respeito pelo cliente exige o desenvolvimento de uma cultura do trabalho centrada 
no 
gosto pelo trabalho bem feito e acabado, quer na prestação de serviços, quer na 
produção de bens ou de conhecimentos, não transigindo com o trabalho mal feito e 
inacabado. A incorporação desse princípio se insere em um contexto mais amplo 
que é 
o do respeito pelo outro e que contribui para a expansão da sensibilidade, 
imprescindível ao desenvolvimento pleno da cidadania. 
A sensibilidade neste caso será cada vez mais importante porque 
num mundo de mutações tecnológicas aceleradas o conceito e os padrões pelos 
quais 
se aquilata a qualidade do resultado do trabalho estão também em constante 
mutação. 
Adquirir laborabilidade nesse mundo é apreender os sinais da reviravolta dos 
padrões 
de qualidade e é, inclusive, intuir sua direção. Um exemplo disso pode ser 
encontrado 
na diferença entre o conceito de qualidade na produção em larga escala e na 
tendência 
contemporânea de produção que atenda a nichos específicos de mercado para 



  

oferecer produtos ou serviços que sirvam a segmentos determinados de 
consumidores. 
A estética da sensibilidade valoriza a diversidade e, na educação 
profissional, isso significa diversidade de trabalhos, de produtos e de clientes. 
Ultrapassado o modelo de preparação profissional para postos ocupacionais 
específicos, a estética da sensibilidade será uma grande aliada dos educadores da 
área profissional que quiserem constituir em seus alunos a dose certa de 
empreendedorismo, espírito de risco e iniciativa para gerenciar seu próprio percurso 
no 
mercado de trabalho, porque a estética da sensibilidade é antes de mais nada 
antiburocrática 
e estimuladora da criatividade, da beleza e da ousadia, qualidades ainda 
raras mas que se tornarão progressivamente hegemônicas. 
A estética da sensibilidade está em consonância com o 
surgimento de um novo paradigma no mundo do trabalho, que se contrapõe àquele 
caracterizado como industrial, operário, assalariado, masculino, repetitivo, 
desqualificante, poluidor e predatório dos recursos naturais. Identifica-se, dentre 
outros, 
por aspectos como a valorização da competência profissional do trabalhador, o 
ingresso generalizado da mulher na atividade produtiva, a crescente preponderância 
do 
trabalho sobre o emprego formal, a polivalência de funções em contraposição a 
tarefas 
repetitivas, a expansão de atividades em comércio e serviços, o uso intensivo de 
tecnologias digitais aplicadas a todos os campos do trabalho e de técnicas 
gerenciais 
que valorizam a participação do trabalhador na solução dos problemas, o trabalho 
coletivo e partilhado como elemento de qualidade, a redução significativa dos níveis 
hierárquicos nas empresas, a ênfase na qualidade como peça chave para a 
competitividade num universo globalizado e a gestão responsável dos recursos 
naturais. 
Essa mudança de paradigma traz em seu bojo elementos de uma 
nova sensibilidade para com as questões que envolvem o mundo do trabalho e os 
seus 
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agentes, os profissionais de todas as áreas. A educação profissional, fundada na 
estética da sensibilidade, deverá organizar seus currículos de acordo com valores 
que 
fomentem a criatividade, a iniciativa e a liberdade de expressão, abrindo espaços 
para 
a incorporação de atributos como a leveza, a multiplicidade, o respeito pela vida, a 
intuição e a criatividade, entre outros. Currículos inspirados na estética da 
sensibilidade 
são mais prováveis de contribuir para a formação de profissionais que, além de 
tecnicamente competentes, percebam na realização de seu trabalho uma forma 
concreta de cidadania. Esta ótica influencia decisivamente na mudança de 
paradigmas 
de avaliação dos alunos dos cursos profissionalizantes, conduzindo o docente a 
avaliar 
seus alunos como um cliente exigente, que cobra do aprendiz qualidade profissional 



  

em seu desempenho escolar. 
Torna-se, assim, evidente que, se a estética da sensibilidade for 
efetivamente inspiradora das práticas da educação profissional, ela deverá se 
manifestar também e sobretudo na cobrança da qualidade do curso pelos alunos e 
no 
inconformismo com o ensino improvisado, encurtado e enganador, que não prepara 
efetivamente para o trabalho, apesar de conferir certificados ou diplomas. 
Política da igualdade 
A contribuição da educação escolar em todos os níveis e 
modalidades para o processo de universalização dos direitos básicos da cidadania é 
valorizada pela sociedade brasileira cujos representantes aprovaram a LDB. A 
educação profissional, particularmente, situa-se na conjunção do direito à educação 
e 
do direito ao trabalho. Se for eficaz para aumentar a laborabilidade contribui para a 
inserção bem sucedida no mercado de trabalho, ainda que não tenha poder, por si 
só, 
para gerar emprego. 
Dentre todos os direitos humanos a educação profissional está 
assim convocada a contribuir na universalização talvez do mais importante: aquele 
cujo 
exercício permite às pessoas ganharem sua própria subsistência e com isso 
alcançarem dignidade, auto-respeito e reconhecimento social como seres 
produtivos. 
O direito de todos à educação para o trabalho é por esta razão o principal eixo da 
política da igualdade como princípio orientador da educação profissional. 
Para não ser apenas formal, esse direito deve concretizar-se em 
situações e meios de aprendizagem eficientes, que assegurem a todos a 
constituição 
de competências laborais relevantes, num mundo do trabalho cada vez mais 
competitivo e em permanente mutação. Isso requer que a educação profissional 
incorpore o princípio da diversidade na sua organização pedagógica e curricular. 
A qualidade da preparação para o trabalho dependerá cada vez 
mais do reconhecimento e acolhimento de diferentes capacidades e necessidades 
de 
aprendizagem; de interesses, trajetos e projetos de vida diferenciados, entre outros 
fatores, por sexo, idade, herança étnica e cultural, situação familiar e econômica e 
pertinência a ambientes sócio-regionais próprios de um país muito diverso. 
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Na educação profissional, respeito ao bem comum, solidariedade 
e responsabilidade manifestam-se sobretudo nos valores que ela deve testemunhar 
e 
constituir em seus alunos no que respeita à relação com o trabalho. 
A preparação para a vida produtiva orientada pela política da 
igualdade deverá constituir uma relação de valor do próprio trabalho e do trabalho 
dos 
outros, conhecendo e reconhecendo sua importância para o bem comum e a 
qualidade 
da vida. Tais valores subentendem a negação de todas as formas de trabalho que 
atentam contra a vida e a dignidade, como por exemplo: a exploração da mão-de-
obra 



  

de crianças e mulheres, a degradação física ou mental do trabalhador, a atividade 
predatória do meio ambiente, entre outras. 
A educação profissional orientada pela política da igualdade não 
desconhece as diferenças de importância entre as tarefas produtivas nem mesmo a 
permanência de hierarquias determinadas pela natureza do trabalho. No entanto, ela 
deverá criticar sempre o fato ainda presente na sociedade de que a posições 
profissionais ou tarefas distintas correspondam graus hierárquicos superiores ou 
inferiores de valorização social da pessoa. 
Numa visão prospectiva, a política da igualdade deve tornar 
presente na pauta de toda instituição ou programa de preparação profissional que na 
sociedade da informação a divisão entre trabalho manual e intelectual, entre 
concepção 
e execução tende a desaparecer ou a assumir outras formas. Mesclam-se numa 
mesma atividade a dimensão criativa e executiva do trabalho; mudam as pessoas ou 
posições em que se executam ora uma ora outra; um mesmo profissional é 
convocado 
tanto para ser criativo como para ser operativo e eficiente. Esse padrão, ainda 
insinuado, tenderá a ser hegemônico. 
A política da igualdade na educação profissional terá, portanto, 
que buscar a construção de uma nova forma de valorizar o trabalho, superando 
preconceitos próprios das sociedades pré-industrial e industrial contra o trabalho 
manual e as tarefas consideradas inferiores. Neste sentido, vale observar que o 
tempo 
dedicado ao trabalho será menor e, provavelmente, menos importante que o tempo 
dedicado a outras atividades como o lazer, a produção espontânea de bens ou 
serviços, a criação de bens imateriais, o trabalho voluntário. Isso fará com que a 
valorização social de uma pessoa dependa menos de sua profissão, no sentido que 
hoje damos a esse termo, do que daquilo que ela faz em outros âmbitos ou tempos 
de 
sua vida. 
A política da igualdade impõe à educação profissional a 
constituição de valores de mérito, competência e qualidade de resultados para 
balizar a 
competição no mercado de trabalho. Neste sentido ela requer a crítica permanente 
dos 
privilégios e discriminações que têm penalizado vários segmentos sociais, no acesso 
ao trabalho, na sua retribuição financeira e social e no desenvolvimento profissional: 
mulheres, crianças, etnias minoritárias, pessoas com necessidades especiais e, de 
um 
modo geral, os que não pertencem às entidades corporativas ou às elites culturais e 
econômicas. 
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A superação de discriminações e privilégios no âmbito do trabalho 
é sobremaneira importante numa sociedade como a brasileira, que ainda apresenta 
traços pré-industriais no que se refere aos valores que orientam as relações de 
trabalho e a relação das pessoas com o trabalho: clientelismo, corporativismo, 
nepotismo, coronelismo, machismo, marcam muitos dos processos pelos quais os 
profissionais – competentes ou não – acedem a postos, cargos, atividades, posições 
e 
progridem – ou não – nas distintas carreiras e atividades. 



  

Esse padrão, dominante em algumas regiões ou áreas de 
atividade produtiva e já minoritário em outras, vai perdendo hegemonia na medida 
em 
que a sociedade se moderniza. Uma educação profissional comprometida com os 
direitos da cidadania deverá contribuir para a superação dessas formas arcaicas de 
relação com o trabalho que, em geral, se associam a relações de trabalho também 
arcaicas e discriminatórias, até mesmo em ambientes tecnologicamente avançados 
de 
produção. 
Finalmente, a política da igualdade deverá incentivar situações de 
aprendizagem nas quais o protagonismo do aluno e o trabalho de grupo sejam 
estratégias para a contextualização dos conteúdos curriculares no mundo da 
produção. Nesse sentido, a política da igualdade está sintonizada com as mudanças 
na 
organização do trabalho pelas quais as relações hierarquizadas estão sendo 
substituídas pela equipe, pela ilha de produção, pelo acolhimento de várias 
lideranças 
em lugar do único feitor ou supervisor, pela solidariedade e companheirismo na 
realização das tarefas laborais. 
A ética da identidade 
A ética da identidade será o coroamento de um processo de 
permanente prática de valores ao longo do desenvolvimento do projeto pedagógico 
da 
escola técnica de nível médio, assumidos os princípios inspirados na estética da 
sensibilidade e na política da igualdade. Seu principal objetivo é a constituição de 
competências que possibilitem aos trabalhadores ter maior autonomia para 
gerenciar 
sua vida profissional. Partindo da autonomia intelectual e ética constituída na 
educação 
básica, a educação profissional terá de propiciar ao aluno o exercício da escolha e 
da 
decisão entre alternativas diferentes, tanto na mera execução de tarefas laborais 
como 
na definição de caminhos, procedimentos ou metodologias mais eficazes para 
produzir 
com qualidade. 
Nas novas formas de gestão do trabalho, os trabalhadores 
autômatos serão substituídos cada vez mais por trabalhadores autônomos, que 
possam trabalhar em equipe, tomar decisões em tempo real durante o processo de 
produção, corrigindo problemas, prevenindo disfunções, buscando qualidade e 
adequação ao cliente. 
A ética da identidade assume como básicos os princípios da política 
da igualdade e por isso requer o desenvolvimento da solidariedade e da 
responsabilidade. 
Estes últimos, em mercados de trabalho cada vez mais competitivos, só podem ser 
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concretizados pelo respeito às regras, o reconhecimento de que ninguém tem 
direitos 
profissionais adquiridos por causa de origem familiar, indicações de pessoas 
poderosas 



  

ou privilégios de corporações. 
A ética da identidade na educação profissional deve trabalhar 
permanentemente as condutas dos alunos para fazer deles defensores do valor da 
competência, do mérito, da capacidade de fazer bem feito, contra os favoritismos de 
qualquer espécie, e da importância da recompensa pelo trabalho bem feito que inclui 
o 
respeito, o reconhecimento e a remuneração condigna. 
A ética da identidade, no testemunho da solidariedade e da 
responsabilidade, é a motivação intrínseca, independentemente das recompensas 
externas, para o trabalho de qualidade. Quem, por decisão autônoma, integra o 
trabalho em sua vida como um exercício de cidadania, sente-se responsável pelo 
resultado perante e com sua equipe de trabalho, e diante do cliente, de sua família, 
da 
comunidade próxima e da sociedade. 
É importante observar que o conceito de competência adotado 
neste parecer subentende a ética da identidade que, por sua vez, sub-assume a 
sensibilidade e a igualdade. A competência não se limita ao conhecer, mas vai além 
porque envolve o agir numa situação determinada: não é apenas saber mas saber 
fazer. Para agir competentemente é preciso acertar no julgamento da pertinência ou 
seja, posicionar-se diante da situação com autonomia para produzir o curso de ação 
mais eficaz. A competência inclui o decidir e agir em situações imprevistas, o que 
significa intuir, pressentir arriscar com base na experiência anterior e no 
conhecimento. 
Ser competente é ser capaz de mobilizar conhecimentos, 
informações e até mesmo hábitos, para aplicá-los, com capacidade de julgamento, 
em 
situações reais e concretas, individualmente e com sua equipe de trabalho. Sem 
capacidade de julgar, considerar, discernir e prever os resultados de distintas 
alternativas, eleger e tomar decisões, não há competência. Sem os valores da 
sensibilidade e da igualdade não há julgamentos ou escolhas autônomas que 
produzam práticas profissionais para a democracia e a melhoria da vida. 
Parafraseando o Parecer CNE/CEB 15/98, sem conhecimento não há constituição 
da 
virtude, mas sozinhos os conhecimentos permanecem apenas no plano intelectual. 
São 
inúteis como orientadores das práticas humanas. 
6.3. Princípios específicos 
Em sintonia com os princípios gerais e comuns, as instituições de 
educação profissional deverão observar, na organização curricular, na prática 
educativa e na gestão, os seguintes princípios específicos, na perspectiva da 
implementação de uma nova estrutura para a educação profissional de nível técnico. 
Competências para a laborabilidade 
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O conceito de competência vem recebendo diferentes 
significados, às vezes contraditórios e nem sempre suficientemente claros para 
orientar 
a prática pedagógica das escolas. Para os efeitos deste Parecer, entende-se por 
competência profissional a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação 
valores, conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e 
eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. 



  

O conhecimento é entendido como o que muitos denominam 
simplesmente saber. A habilidade refere-se ao saber fazer relacionado com a prática 
do trabalho, transcendendo a mera ação motora. O valor se expressa no saber ser, 
na 
atitude relacionada com o julgamento da pertinência da ação, com a qualidade do 
trabalho, a ética do comportamento, a convivência participativa e solidária e outros 
atributos humanos, tais como a iniciativa e a criatividade. 
Pode-se dizer, portanto, que alguém tem competência profissional 
quando constitui, articula e mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a 
resolução de problemas não só rotineiros, mas também inusitados em seu campo de 
atuação profissional. Assim, age eficazmente diante do inesperado e do inabitual, 
superando a experiência acumulada transformada em hábito e liberando o 
profissional 
para a criatividade e a atuação transformadora. 
O desenvolvimento de competências profissionais deve 
proporcionar condições de laborabilidade, de forma que o trabalhador possa manter-
se 
em atividade produtiva e geradora de renda em contextos sócio-econômicos 
cambiantes e instáveis. Traduz-se pela mobilidade entre múltiplas atividades 
produtivas, imprescindível numa sociedade cada vez mais complexa e dinâmica em 
suas descobertas e transformações. Não obstante, é necessário advertir que a 
aquisição de competências profissionais na perspectiva da laborabilidade, embora 
facilite essa mobilidade, aumentando as oportunidades de trabalho, não pode ser 
apontada como a solução para o problema do desemprego. Tampouco a educação 
profissional e o próprio trabalhador devem ser responsabilizados por esse problema 
que depende fundamentalmente do desenvolvimento econômico com adequada 
distribuição de renda. 
A vinculação entre educação e trabalho, na perspectiva da 
laborabilidade, é uma referência fundamental para se entender o conceito de 
competência como capacidade pessoal de articular os saberes (saber, saber fazer, 
saber ser e conviver) inerentes a situações concretas de trabalho. O desempenho no 
trabalho pode ser utilizado para aferir e avaliar competências, entendidas como um 
saber operativo, dinâmico e flexível, capaz de guiar desempenhos num mundo do 
trabalho em constante mutação e permanente desenvolvimento. 
Este conceito de competência amplia a responsabilidade das 
instituições de ensino na organização dos currículos de educação profissional, na 
medida em que exige a inclusão, entre outros, de novos conteúdos, de novas formas 
de 
organização do trabalho, de incorporação dos conhecimentos que são adquiridos na 
prática, de metodologias que propiciem o desenvolvimento de capacidades para 
resolver 
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problemas novos, comunicar idéias, tomar decisões, ter iniciativa, ser criativo e ter 
autonomia intelectual, num contexto de respeito às regras de convivência 
democrática. 
Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização 
Flexibilidade é um princípio que se reflete na construção dos 
currículos em diferentes perspectivas: na oferta dos cursos, na organização de 
conteúdos por disciplinas, etapas ou módulos, atividades nucleadoras, projetos, 
metodologias e gestão dos currículos. Está diretamente ligada ao grau de autonomia 



  

das instituições de educação profissional. E nunca é demais enfatizar que a 
autonomia 
da escola se reflete em seu projeto pedagógico elaborado, executado e avaliado 
com a 
efetiva participação de todos os agentes educacionais, em especial os docentes. 
Na vigência da legislação anterior e do Parecer CFE nº 45/72, a 
organização dos cursos esteve sujeita a currículos mínimos padronizados, com 
matérias obrigatórias, desdobradas e tratadas como disciplinas. A flexibilidade agora 
prevista abre um horizonte de liberdade, no qual a escola construirá o currículo do 
curso a ser oferecido, estruturando um plano de curso contextualizado com a 
realidade 
do mundo do trabalho. A concepção curricular é prerrogativa e responsabilidade de 
cada escola e constitui meio pedagógico essencial para o alcance do perfil 
profissional 
de conclusão. 
Essa concepção de currículo implica, em contrapartida, maior 
responsabilidade da escola na contextualização e na adequação efetiva da oferta às 
reais demandas das pessoas, do mercado e da sociedade. Essa contextualização 
deve 
ocorrer, também, no próprio processo de aprendizagem, aproveitando sempre as 
relações entre conteúdos e contextos para dar significado ao aprendido, sobretudo 
por 
metodologias que integrem a vivência e a prática profissional ao longo do curso. 
Assim, a organização curricular da escola deverá enfocar as 
competências profissionais gerais do técnico de uma ou mais áreas, acrescidas das 
competências profissionais específicas por habilitação, para cada perfil de conclusão 
pretendido, em função das demandas individuais, sociais, do mercado, das 
peculiaridades locais e regionais, da vocação e da capacidade institucional da 
escola. 
A flexibilidade permite ainda agilidade da escola na proposição, atualização e 
incorporação de inovações, correção de rumos, adaptação às mudanças, buscando 
a 
contemporaneidade e a contextualização da educação profissional. 
A flexibilidade curricular atende igualmente à individualidade dos 
alunos, permitindo que esses construam itinerários próprios, segundo seus 
interesses e 
possibilidades, não só para fases circunscritas de sua profissionalização, mas 
também 
para que se insiram em processos de educação continuada, de permeio ou em 
alternância com fases de exercício profissional. 
Muitas são as formas de flexibilizar os currículos. Sem a intenção 
de propor uma metodologia única, aponta-se aqui uma possibilidade, que é a 
modularização, já destacada pelo Decreto Federal nº 2.208/97. 
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Para os efeitos deste parecer, módulo é um conjunto didáticopedagógico 
sistematicamente organizado para o desenvolvimento de competências 
profissionais significativas. Sua duração dependerá da natureza das competências 
que 
pretende desenvolver. Módulos com terminalidade qualificam e permitem ao 
indivíduo 



  

algum tipo de exercício profissional. Outros módulos podem ser oferecidos como 
preparatórios para a qualificação profissional. 
A organização curricular flexível traz em sua raiz a 
interdisciplinaridade. Devem ser buscadas formas integradoras de tratamento de 
estudos de diferentes campos, orientados para o desenvolvimento das 
competências 
objetivadas pelo curso. 
Na organização por disciplinas, estas devem se compor de modo 
a romper com a segmentação e o fracionamento, uma vez que o indivíduo atua 
integradamente no desempenho profissional. Conhecimentos interrelacionam-se, 
contrastam-se, complementam-se, ampliam-se, influem uns nos outros. Disciplinas 
são 
meros recortes organizados de forma didática e que apresentam aspectos comuns 
em 
termos de bases científicas, tecnológicas e instrumentais. 
O Parecer CNE/CEB nº 15/98 tratou amplamente da questão, 
sendo que aqui apenas se destaca que a “interdisciplinaridade deve ir além da mera 
justaposição de disciplinas”, abrindo-se à "possibilidade de relacionar as disciplinas 
em 
atividades ou projetos de estudos, pesquisa e ação”. 
Identidade dos perfis profissionais 
A propriedade dos cursos de educação profissional de nível 
técnico depende primordialmente da aferição simultânea das demandas das 
pessoas, 
do mercado de trabalho e da sociedade. A partir daí, é traçado o perfil profissional 
de 
conclusão da habilitação ou qualificação prefigurada, o qual orientará a construção 
do 
currículo. 
Este perfil é definidor da identidade do curso. Será estabelecido 
levando-se em conta as competências profissionais gerais do técnico de uma ou 
mais 
áreas, completadas com outras competências específicas da habilitação profissional, 
em função das condições locais e regionais, sempre direcionadas para a 
laborabilidade 
frente às mudanças, o que supõe polivalência profissional. 
Por polivalência aqui se entende o atributo de um profissional 
possuidor de competências que lhe permitam superar os limites de uma ocupação 
ou 
campo circunscrito de trabalho, para transitar para outros campos ou ocupações da 
mesma área profissional ou de áreas afins. Supõe que tenha adquirido 
competências 
transferíveis, ancoradas em bases científicas e tecnológicas, e que tenha uma 
perspectiva evolutiva de sua formação, seja pela ampliação, seja pelo 
enriquecimento e 
transformação de seu trabalho. Permite ao profissional transcender a fragmentação 
das 
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tarefas e compreender o processo global de produção, possibilitando-lhe, inclusive, 
influir em sua transformação. 



  

A conciliação entre a polivalência e a necessária definição de um 
perfil profissional inequívoco e com identidade é desafio para a escola. Na 
construção 
do currículo correspondente à habilitação ou qualificação, a polivalência para trânsito 
em áreas ou ocupações afins deve ser garantida pelo desenvolvimento das 
competências gerais, apoiadas em bases científicas e tecnológicas e em atributos 
humanos, tais como criatividade, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa 
e 
capacidade para monitorar desempenhos. A identidade, por seu lado, será garantida 
pelas competências diretamente concernentes ao requerido pelas respectivas 
qualificações ou habilitações profissionais. 
Para a definição do perfil profissional de conclusão, a escola 
utilizará informações e dados coletados e trabalhados por ela, servindo-se dos 
referenciais curriculares por área profissional e dos planos de cursos já aprovados 
para 
outros estabelecimentos, ambos divulgados pelo MEC. 
Atualização permanente dos cursos e currículos 
As habilitações correspondentes às diversas áreas profissionais, 
para que mantenham a necessária consistência, devem levar em conta as 
demandas 
locais e regionais, considerando, inclusive, a possibilidade de surgimento de novas 
áreas. Contudo, é fundamental desconsiderar os modismos ou denominações de 
cursos com finalidades exclusivamente mercadológicas. Ressalte-se que a nova 
legislação, ao possibilitar a organização curricular independente e flexível, abre 
perspectivas de maior agilidade por parte das escolas na proposição de cursos. A 
escola deve permanecer atenta às novas demandas e situações, dando a elas 
respostas adequadas, evitando-se concessões a apelos circunstanciais e 
imediatistas. 
Num mundo caracterizado por mudanças cada vez mais rápidas, 
um dos grandes desafios é o da permanente atualização dos currículos da educação 
profissional. Para isso as competências profissionais gerais serão atualizadas, pelo 
CNE, por proposta do MEC, que, para tanto, estabelecerá processo permanente 
com a 
participação de educadores, empregadores e trabalhadores, garantida a participação 
de técnicos das respectivas áreas profissionais. As escolas serão subsidiadas na 
elaboração dos perfis profissionais de conclusão e no planejamento dos cursos, por 
referenciais curriculares por área profissional, a serem produzidos e divulgados pelo 
MEC. 
Autonomia da escola 
A LDB, incorporando o estatuto da convivência democrática, 
estabelece que o processo de elaboração, execução e avaliação do projeto 
pedagógico 
é essencial para a concretização da autonomia da escola. O processo deve ser 
democrático, contando necessariamente com a participação efetiva de todos, 
especialmente dos docentes e deve ser fruto e instrumento de trabalho da 
comunidade 
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escolar. Do projeto pedagógico devem decorrer os planos de trabalho dos docentes, 
numa perspectiva de constante zelo pela aprendizagem dos alunos. Além de 
atender 



  

às normas comuns da educação nacional e às específicas dos respectivos sistemas, 
o 
projeto pedagógico deve atentar para as características regionais e locais e para as 
demandas do cidadão e da sociedade, bem como para a sua vocação institucional. 
A 
escola deverá explicitar sua missão educacional e concepção de trabalho, sua 
capacidade operacional e as ações que concretizarão a formação do profissional e 
do 
cidadão, bem como as de desenvolvimento dos docentes. 
A proposta pedagógica é uma espécie de “marca registrada” da 
escola, que configura sua identidade e seu diferencial no âmbito de um projeto de 
educação profissional que se constitui à luz das diretrizes curriculares nacionais e de 
um processo de avaliação, nos termos do que dispõe a legislação educacional 
vigente. 
O exercício da autonomia escolar inclui obrigatoriamente a 
prestação de contas dos resultados. Esta requer informações sobre a aprendizagem 
dos alunos e do funcionamento das instituições escolares. Como decorrência, a 
plena 
observância do princípio da autonomia da escola na formulação e na execução de 
seu 
projeto pedagógico é indispensável e requer a criação de sistemas de avaliação que 
permitam coleta, comparação e difusão dos resultados em âmbito nacional. 
Na educação profissional, o projeto pedagógico deverá envolver 
não somente os docentes e demais profissionais da escola, mas a comunidade na 
qual 
a escola está inserida, principalmente os representantes de empregadores e de 
trabalhadores. A escola que oferece educação profissional deve constituir-se em 
centro 
de referência tecnológica nos campos em que atua e para a região onde se localiza. 
Por certo, essa perspectiva aponta para ambientes de aprendizagem colaborativa e 
interativa, quer se considerem os integrantes de uma mesma escola, quer se elejam 
atores de projetos pedagógicos de diferentes instituições e sistemas de ensino. 
Abrese, 
assim, um horizonte interinstitucional de colaboração que é decisivo para a 
educação profissional. 
7. Organização da educação profissional de nível técnico 
O Decreto Federal nº 2.208/97, ao regulamentar os artigos 39 a 
42 (Capítulo III do Título V) e o § 2º do artigo 36 da Lei Federal nº 9.394/96, 
configurou 
três níveis de educação profissional: básico, técnico e tecnológico, com objetivos de 
formar profissionais, qualificar, reprofissionalizar, especializar, aperfeiçoar e atualizar 
os trabalhadores em seus conhecimentos tecnológicos visando sua inserção e 
melhor 
desempenho no exercício do trabalho. 
O nível técnico é “destinado a proporcionar habilitação profissional 
a alunos matriculados ou egressos do ensino médio” (inciso II do artigo 3º), 
“podendo 
ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este”(artigo 5º), sendo que, a 
expedição do diploma de técnico só poderá ocorrer “desde que o interessado 
apresente o certificado de conclusão do ensino médio”(§ 4º do artigo 8º). 
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Esses cursos técnicos poderão ser organizados em módulos 
(artigo 8º) e, “no caso de o currículo estar organizado em módulos, estes poderão ter 
caráter de terminalidade para efeito de qualificação profissional, dando direito, neste 
caso, a certificado de qualificação profissional” (§ 1º do artigo 8º). E mais: “os 
módulos 
poderão ser cursados em diferentes instituições credenciadas” (§ 3º do artigo 8º) 
com 
uma única exigência: que “o prazo entre a conclusão do primeiro e do último módulo 
não exceda cinco anos” (§ 3º do artigo 8º). 
De acordo com esses dispositivos, a educação profissional de 
nível técnico contempla a habilitação profissional de técnico de nível médio, (artigo 
3º, 
Inciso II e 5º), as qualificações iniciais e intermediárias (artigo 8º e seus parágrafos); 
e, 
complementarmente, a especialização, o aperfeiçoamento e a atualização (inciso III 
do 
artigo 1º). 
A possibilidade de aproveitamento de estudos na educação 
profissional de nível técnico é ampla, inclusive de “disciplinas ou módulos cursados”, 
inter-habilitações profissionais (§ 2º do artigo 8º), desde que “o prazo entre a 
conclusão 
do primeiro e do último módulo não exceda cinco anos” (§ 3º do artigo 8º). Esse 
aproveitamento de estudos poderá ser maior ainda: as disciplinas de caráter 
profissionalizante cursadas no ensino médio poderão ser aproveitadas para 
habilitação 
profissional “até o limite de 25% do total da carga horária mínima” do ensino médio, 
“independente de exames específicos” (parágrafo único do artigo 5.º), desde que 
diretamente relacionadas com o perfil profissional de conclusão da respectiva 
habilitação. Mais ainda: através de exames, poderá haver “certificação de 
competência, 
para fins de dispensa de disciplinas ou módulos em cursos de habilitação do ensino 
técnico” (artigo 11). 
O aproveitamento de estudos mediante avaliação é encarado pela 
LDB de maneira bastante ampla: “o conhecimento adquirido na educação 
profissional, 
inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação 
para prosseguimento ou conclusão de estudos” (artigo 41). 
O diploma de uma habilitação profissional de técnico de nível 
médio, portanto, pode ser obtido por um aluno que conclua o ensino médio e, 
concomitante ou posteriormente, tenha concluído um curso técnico, com ou sem 
aproveitamento de estudos. Esse curso pode ter sido feito de uma vez, por inteiro, 
ou a 
integralização da carga horária mínima, com as competências mínimas exigidas para 
a 
área profissional objeto de habilitação, poderá ocorrer pela somatória de etapas ou 
módulos cursados na mesma escola ou em cursos de qualificação profissional ou 
etapas 
ou módulos oferecidos por outros estabelecimentos de ensino, desde que dentro do 
prazo 



  

limite de cinco anos. Mais ainda: cursos feitos há mais de cinco anos, ou cursos 
livres de 
educação profissional de nível básico, cursados em escolas técnicas, instituições 
especializadas em educação profissional, ONGs, entidades sindicais e empresas, e 
conhecimento adquirido no trabalho também poderão ser aproveitados, mediante 
avaliação 
da escola que oferece a referida habilitação profissional, à qual compete a 
“avaliação, 
reconhecimento e certificação, para prosseguimento ou conclusão de estudos” 
(artigo 41). A 
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responsabilidade, neste caso, é da escola que avalia, reconhece e certifica o 
conhecimento adquirido alhures, considerando-o equivalente a componentes do 
curso 
por ela oferecido, respeitadas as diretrizes e normas dos respectivos sistemas de 
ensino. 
Isto significa que o aluno, devidamente orientado pelas escolas e 
pelas entidades especializadas em educação profissional, que oferecem ensino 
técnico 
de nível médio, poderá organizar seus próprios itinerários de educação profissional. 
Os 
alunos dos cursos de nível básico, para terem aproveitamento de estudos no nível 
técnico, deverão ter seus conhecimentos avaliados, reconhecidos e certificados pela 
escola recipiendária, enquanto os dos cursos de nível técnico, de escolas 
devidamente 
autorizadas, independem de exames de avaliação obrigatória para que seus 
conhecimentos sejam aproveitados em outra escola, à qual caberá decidir sobre a 
necessidade de possível adaptação em função do seu currículo. 
A aquisição das competências profissionais exigidas pela 
habilitação profissional definida pela escola e autorizada pelo respectivo sistema de 
ensino, com a respectiva carga horária mínima por área profissional, acrescida da 
comprovação de conclusão do ensino médio, possibilita a obtenção do diploma de 
técnico de nível médio. 
Aquele que concluir um ou mais cursos de qualificação 
profissional, de forma independente ou como módulo de curso técnico, fará jus 
apenas 
aos respectivos certificados de qualificação profissional, para fins de exercício 
profissional e continuidade de estudos. Os certificados desses cursos deverão 
explicitar, em histórico escolar, quais são as competências profissionais objeto de 
qualificação que estão sendo certificadas, explicitando também o título da ocupação. 
No caso das profissões legalmente regulamentadas será necessário explicitar o 
título 
da ocupação prevista em lei, bem como garantir a aquisição das competências 
requeridas para o exercício legal da referida ocupação. A área é a referência 
curricular 
básica para se organizar e se orientar a oferta de cursos de educação profissional 
de 
nível técnico. Os certificados e diplomas, entretanto, deverão explicitar títulos 
ocupacionais identificáveis pelo mercado de trabalho, tanto na habilitação e na 
qualificação profissional, quanto na especialização. Por exemplo, na Área de Saúde: 



  

Diploma de Técnico de Enfermagem, Certificado de Qualificação Profissional de 
Auxiliar de Enfermagem, Certificado de Especialização Profissional em Enfermagem 
do 
Trabalho. 
Os cursos referentes a ocupações que integrem itinerários 
profissionais de nível técnico poderão ser oferecidos a candidatos que tenham 
condições de matrícula no ensino médio. Esses alunos receberão o respectivo 
certificado de conclusão da qualificação profissional de nível técnico. Para a 
obtenção 
de diploma de técnico na continuidade de estudos será necessário concluir o ensino 
médio. Os alunos deverão ser devidamente orientados quanto a essa exigência. 
Cabe aqui um alerta em relação às qualificações profissionais 
referentes ao auxiliar técnico. O Parecer CFE nº 45/72 reservava o termo “auxiliar 
técnico” 
para as chamadas “habilitações parciais”. Estas habilitações parciais não subsistem 
mais no contexto da atual LDB e respectivo decreto regulamentador. O termo 
“habilitação 
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profissional”, de ora em diante, tem um único sentido: habilitação profissional de 
técnico de nível médio. Não existe mais aquela distinção entre habilitação plena e 
parcial, o que significa dizer que, ou a habilitação profissional é plena ou não é 
habilitação profissional. Com isto, cessa aquela possibilidade de fornecer certificado 
de 
habilitação profissional parcial para quem não concluiu todos os componentes 
curriculares da habilitação profissional plena ou não realizou o exigido estágio 
profissional supervisionado. 
Essa fictícia habilitação profissional parcial só fazia sentido no 
contexto da Lei Federal nº 5.692/71, que exigia uma habilitação profissional como 
condição para a obtenção de certificado de conclusão do então 2º grau, necessária 
para o prosseguimento de estudos em nível superior. Atualmente, com uma 
organização própria do ensino técnico, independente do ensino médio, aquela 
exigência não subsiste e, em conseqüência, não há mais sentido de se criarem 
habilitações parciais atreladas às habilitações profissionais de técnico de nível 
médio. 
A não existência daquela “habilitação parcial” prevista pelo 
Parecer CFE nº 45/72 como “habilitação diferente da do técnico”, no âmbito da Lei 
Federal nº 5.692/71, associada à figura do auxiliar técnico, não é impeditiva, no 
entanto, de que uma escola possa oferecer, como módulo ou etapa de um curso 
técnico de nível médio ou como curso de qualificação profissional nesse nível, um 
curso ou módulo de auxiliar técnico, desde que essa ocupação efetivamente exista 
no 
mercado de trabalho. A legislação atual não desconsiderou a figura do auxiliar 
técnico 
que existe no mercado de trabalho, como ocupação reconhecida e necessária. O 
que 
não subsiste mais, frente à legislação educacional atual, é a habilitação profissional 
parcial de auxiliar técnico sem correspondência no mercado de trabalho. 
A educação profissional de nível técnico abrange a habilitação 
profissional e as correspondentes especializações e qualificações profissionais, 
inclusive para atendimento ao menor na condição de aprendiz, conforme disposto na 



  

Constituição Federal e em legislação específica. Para os aprendizes, torna-se 
efetiva a 
possibilidade descortinada pelo Parecer CNE/CEB nº 17/97, de cumprimento da 
aprendizagem também no nível técnico da educação profissional, considerando-se a 
flexibilidade preconizada na atual legislação educacional, associada à 
universalização 
do ensino fundamental e à progressiva regularização do fluxo nessa etapa da 
educação básica. 
Além de englobar a habilitação e correspondentes qualificações e 
especializações, a educação profissional de nível técnico compreende, também, 
etapas 
ou módulos sem terminalidade e sem certificação profissional, os quais objetivam 
apenas proporcionar adequadas condições para um melhor proveito nos estudos 
subseqüentes de uma ou de mais habilitações profissionais, em estreita articulação 
com o ensino médio. 
A educação profissional de nível técnico abrange, ainda, cursos 
ou módulos complementares de especialização, aperfeiçoamento e atualização de 
pessoal já qualificado ou habilitado nesse nível de educação profissional. São 
formas 
de complementação da própria qualificação ou habilitação profissional de nível 
médio, 
intimamente vinculadas às exigências e realidades do mercado de trabalho. 
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Eventualmente, competências requeridas no nível técnico, 
adquiridas em módulos ou etapas, ou em cursos de qualificação profissional, em 
habilitação de técnico de nível médio ou em especialização, aperfeiçoamento e 
atualização se equiparam a competências requeridas no nível tecnológico. Nesse 
caso, 
normas específicas deverão ser definidas para possibilitar efetivo aproveitamento 
dessas competências em estudos e cursos superiores, nos termos do artigo 41 da 
LDB. 
Os cursos de educação profissional de nível técnico, quaisquer 
que sejam, em sua organização, deverão ter como referência básica no 
planejamento 
curricular o perfil do profissional que se deseja formar, considerando-se o contexto 
da 
estrutura ocupacional da área ou áreas profissionais, a observância destas diretrizes 
curriculares nacionais e os referenciais curriculares por área profissional, produzidos 
e 
difundidos pelo Ministério da Educação. Essa referência básica deverá ser 
considerada 
tanto para o planejamento curricular dos cursos, quanto para a emissão dos 
certificados e diplomas, bem como dos correspondentes históricos escolares, os 
quais 
deverão explicitar as competências profissionais obtidas. A concepção curricular, 
consubstanciada no plano de curso, é prerrogativa e responsabilidade de cada 
escola e 
constitui meio pedagógico essencial para o alcance do perfil profissional de 
conclusão. 
Outro aspecto que deve ser destacado para o planejamento 



  

curricular é o da prática. Na educação profissional, embora óbvio, deve ser repetido 
que não há dissociação entre teoria e prática. O ensino deve contextualizar 
competências, visando significativamente a ação profissional. Daí, que a prática se 
configura não como situações ou momentos distintos do curso, mas como uma 
metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado. 
Nesse sentido, a prática profissional supõe o desenvolvimento, ao 
longo de todo o curso, de atividades tais como, estudos de caso, conhecimento de 
mercado e das empresas, pesquisas individuais e em equipe, projetos, estágios e 
exercício profissional efetivo. 
A prática profissional constitui e organiza o currículo, devendo ser 
a ele incorporada no plano de curso. Inclui, quando necessário, o estágio 
supervisionado realizado em empresas e outras instituições. Assim, as situações ou 
modalidades e o tempo de prática profissional deverão ser previstos e incluídos pela 
escola na organização curricular e, exceto no caso do estágio supervisionado, na 
carga 
horária mínima do curso. A duração do estágio supervisionado deverá ser acrescida 
ao 
mínimo estabelecido para o curso. 
O planejamento dos cursos deve contar com a efetiva participação 
dos docentes e ter presente estas diretrizes curriculares nacionais, com os quadros 
anexos à Resolução, e os referenciais por área profissional definidos e divulgados 
pelo 
MEC. Este conjunto substitui e derroga o Parecer CFE nº 45/72 e atos normativos 
subseqüentes, da mesma matéria, e será o ponto de partida para o delineamento e 
a caracterização do perfil do profissional a ser definido pela escola, o qual deverá 
ficar 
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claramente identificado no respectivo plano de curso, determinando a 
correspondente 
organização curricular. 
No delineamento do perfil profissional de conclusão a escola 
utilizará dados e informações coletados e trabalhados por ela e, também, com os 
referenciais curriculares por área profissional e com os planos de curso já aprovados 
para outros estabelecimentos, divulgados, via Internet, pelo MEC. Para tanto, o MEC 
organizará cadastro nacional de cursos de educação profissional de nível técnico, 
específico para registro e divulgação dos mesmos em âmbito nacional. 
Cumpre ressaltar, ainda, o papel reservado aos docentes da 
educação profissional. Não se pode falar em desenvolvimento de competências em 
busca da polivalência e da identidade profissional se o mediador mais importante 
desse 
processo, o docente, não estiver adequadamente preparado para essa ação 
educativa. 
Pressupondo que este docente tenha, principalmente, experiência 
profissional, seu preparo para o magistério se dará em serviço, em cursos de 
licenciatura ou em programas especiais. Em caráter excepcional, o docente não 
habilitado nestas modalidades poderá ser autorizado a lecionar, desde que a escola 
lhe 
proporcione adequada formação em serviço para esse magistério. Isto porque, em 
educação profissional, quem ensina deve saber fazer. Quem sabe fazer e quer 
ensinar 



  

deve aprender a ensinar. A mesma orientação cabe ao docente da educação 
profissional de nível básico, sendo recomendável que as escolas técnicas e 
instituições 
especializadas em educação profissional preparem docentes para esse nível. 
A formação inicial deve ser seguida por ações continuadas de 
desenvolvimento desses profissionais. Essa educação permanente deverá ser 
considerada não apenas com relação às competências mais diretamente voltadas 
para 
o ensino de uma profissão. Outros conhecimentos e atributos são necessários, tais 
como: conhecimento das filosofias e políticas da educação profissional; 
conhecimento 
e aplicação de diferentes formas de desenvolvimento da aprendizagem, numa 
perspectiva de autonomia, criatividade, consciência crítica e ética; flexibilidade com 
relação às mudanças, com a incorporação de inovações no campo de saber já 
conhecido; iniciativa para buscar o autodesenvolvimento, tendo em vista o 
aprimoramento do trabalho; ousadia para questionar e propor ações; capacidade de 
monitorar desempenhos e buscar resultados; capacidade de trabalhar em equipes 
interdisciplinares. 
Para o desenvolvimento dos docentes a escola deve incorporar 
ações apropriadas no seu projeto pedagógico. Outras instâncias de cada sistema de 
ensino deverão, igualmente, definir estratégias de estímulo e cooperação para esse 
desenvolvimento, além da própria formação inicial desses docentes. 
Finalmente, um exercício profissional competente implica em um 
efetivo preparo para enfrentar situações esperadas e inesperadas, previsíveis e 
imprevisíveis, rotineiras e inusitadas, em condições de responder aos novos 
desafios 
profissionais, propostos diariamente ao cidadão trabalhador, de modo original e 
criativo, 
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de forma inovadora, imaginativa, empreendedora, eficiente no processo e eficaz nos 
resultados, que demonstre senso de responsabilidade, espírito crítico, auto-estima 
compatível, autoconfiança, sociabilidade, firmeza e segurança nas decisões e ações, 
capacidade de autogerenciamento com autonomia e disposição empreendedora, 
honestidade e integridade ética. 
Estas demandas em relação às escolas que oferecem educação 
técnica são, ao mesmo tempo, muito simples e muito complexas e exigentes. Elas 
supõem pesquisa, planejamento, utilização e avaliação de métodos, processos, 
conteúdos programáticos, arranjos didáticos e modalidades de programação em 
função 
de resultados. Espera-se que essas escolas preparem profissionais que tenham 
aprendido a aprender e a gerar autonomamente um conhecimento atualizado, 
inovador, criativo e operativo, que incorpore as mais recentes contribuições 
científicas 
e tecnológicas das diferentes áreas do saber. 
Brasília, 8 de dezembro de 1999. 
Consº Ulysses de Oliveira Panisset – Relator 
_____ 
NOTA: 
Vide Res. CNE/CEB nº 4/99. 
________________ 
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APÊNDICE B 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59.072-970. Fone: 3215-3196. 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES 

PARTE I 

A. Dados de caracterização pessoal 

      A.1. Iniciais (Nome)  

      A.2. Idade  

      A.3. Sexo                                (  ) Feminino            (   )Masculino 

 

      A.4. Estado Civil                   (   ) Solteira(o)          (  ) Casada(o) 

 

                                                      (   ) Divorciada(o)    (   ) Outro:________ 

 

     A.5. Tem filhos                       (   ) Sim. Quantos: ____          (   ) Não.                          

 

     A.6. Grau de instrução          (   ) Ensino médio incompleto    (  ) Ensino médio 

 

                                                      (   ) Nível superior incompleto    (   ) Nível superior  

 

                                                      (   ) Outro:________             

 

B. Dados profissionais  

      B.1. Houve conclusão do curso técnico em enfermagem       

                                                    (   ) Sim. Qual período?       (   ) Não                                



  

 

      B.2. Tempo de estágio no HUOL     (  ) 1 a 6 meses      (   ) 6 a 12 meses  

 

                                                     (   ) 12 a 24 meses      (   ) acima de 24 meses 

 

     B.3. Tempo de bolsa no HUOL     (   ) 1 a 6 meses      (   ) 6 a 12 meses  

 

                                                  (   ) 12 a 24 meses         (   ) acima de 24 meses 

 

 

PARTE II 

 

1) Você poderia nos contar sobre sua vida profissional desde que você começou na 

enfermagem, até agora?  

2) Que atividades você realiza no seu trabalho?  

3) Como você se sente com relação ao trabalho de enfermagem:    

 (  ) Satisfeito(a) (   ) Insatisfeito (   ) Outro:  

4) Fale que motivo levou você a escolher o curso técnico de enfermagem? 

(   ) Gostar da área (   ) Conseguir um emprego rápido (   ) Outro: _________ 

5) Você já teve outra(s) experiência(s) de trabalho que não foi de enfermagem? 

(   ) Sim. Qual?   (   ) Não 

6)  Descreva o que você já aprendeu durante a realização do estágio. 

7) Com quem você aprende as atividades realizadas no estágio? 

(   ) Auxiliar/Técnico(a) de enfermagem (   ) Enfermeira(o) ( ) Estudantes de  

nível superior  (   ) Outros profissionais da saúde  (    ) Outro. ________  

8) Como ocorre seu relacionamento com a enfermeira(o) durante a realização das 

atividades no ambiente de trabalho?  

9) Como ocorre seu relacionamento com os outros estagiários e profissionais da equipe 

de saúde do hospital? 

10) Em sua opinião você considera que o estágio traz conseqüências positivas para sua 

vida e formação profissional? 

(   ) Sim (   ) Não Como?  

11) O que você não gosta no seu estágio?   



  

12) Fale como se dá a relação entre o estágio, sua vida social, familiar, afetiva e a sua saúde.   

13) Se pudesse, você optaria por estagiar/trabalhar em outra função? Por quê?  

14) Como é a sua jornada de trabalho como estagiário(a)? 

15) Pela sua experiência de vida e de trabalho, você considera que existe diferença no 

trabalho, por ser homem ou mulher?   

16) Você faz algum curso de especialização/aperfeiçoamento técnico? 

(   ) Urgência e Emergência (   ) Enfermagem do Trabalho   (   ) Instrumentação  

Cirúrgica    (   ) Hemodiálise    (    ) UTI     (    ) Biodiagnóstico (    ) Outro 

17) Como você avalia seu rendimento nos estudos? 

(   ) Muito Bom (   ) Bom (   ) Razoável         (   ) Insuficiente.  

18)  Dá pra estudar e fazer o estágio? 

(   ) Sim (  ) Sim mais é bem difícil  (   ) Não (   ) Outro: _____________ 

19) Você consegue descansar após as jornadas do estágio e estudo? 

(   ) Sim (   ) Não (  ) Às vezes.       (   ) Nunca 

20) A remuneração em forma de bolsa que você recebe ao realizar o estágio ajuda na 

continuidade dos seus estudos? 

(   ) Sim  (   ) Não. 

21) Em quê você costuma utilizar o dinheiro que ganha através dessa bolsa?  

22) Houve mudança na sua vida após com a realização do estágio remunerado?  

 
 

 



  

APÊNDICE C 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59.072-970. Fone: 3215-3196. 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A INSTITUIÇÃO ONDE SERÁ REALIZADA A 
PESQUISA, AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA ENFERMAGEM E OS 

AGENTES DE INTEGRAÇÃO 
 

Parte I  

• Como a instituição vê a participação de bolsistas remunerados na instituição? 

• Como os estudantes têm acesso as bolsas de estágio? 

• Como se dá o processo seletivo dessa modalidade de bolsa? 

• Como o HUOL disponibiliza, divulgam o número de vagas e recrutam estagiários? 

• O COREn/RN tem acesso ao quantitativo de bolsista remunerados nas instituições? 

• A ABEn/RN tem conhecimento do percentual de bolsista remunerados no HUOL? 

• Como o COREn/RN realiza a fiscalização de bolsistas remunerados nas empresas onde 

ocorre a colaboração destes na força de trabalho de enfermagem?  

 



  

APÊNDICE D 
 

 
 
Gráfico 1:  Distribuição da faixa etária dos bolsistas entrevistados no HUOL. 
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Fonte: Questionário da pesquisa. 
 
 
Gráfico 2:  Distribuição dos cursos de especialização e aperfeiçoamento realizados 
pelos bolsistas entrevistados no HUOL. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Questionário da pesquisa. 
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