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RESUMO 

A visão do aluno sobre o estágio: emprego ou qualificação profissional? 

 

A Lei nº 11.788, cuja entrada em vigor se deu em 25 de setembro de 2008, é 

conhecida também como a “Nova Lei do Estágio”. A partir da sua entrada em 

vigor suscitou novas discussões sobre uma questão ainda não pacificada: o 

estágio de estudantes. Trouxe também dispositivos inovadores quanto à 

disciplina do estágio. Dessa forma, especificou as partes integrantes dessa 

relação, além do estudante e da parte concedente, incluiu como parte a 

instituição de ensino e conferiu-lhe papel protetor e fiscalizador dessa relação; 

aumentou o rol de destinatários e de partes concedentes do estágio; classificou 

o estágio de estudantes em obrigatório ou não obrigatório; modificou a duração 

da jornada da atividade exercida pelo estagiário. Tal lei traz em seu âmago a 

promessa de modernizar e ao mesmo tempo proteger a atividade de estágio no 

Brasil. No entanto, a realidade demonstra que esta relação de trabalho muitas 

vezes não envolve apenas a contratação de alunos em busca de aprimorar sua 

formação profissional, mas também alunos que exercem atividades de 

similares às de qualquer outro empregado. É esta desvirtuação do intuito da 

atividade de estágio que é o objeto principal desta pesquisa, que será 

demonstrado empiricamente por meio de entrevistas em amostras de grupos 

de estagiários de todo o Brasil, baseadas no método survey de pesquisa. 

Trata-se de uma forma de obtenção de dados, informações ou opiniões de 

determinados grupo de pessoas por meio de um instrumento de pesquisa 

predefinido, normalmente um questionário. Dessa forma, por meio de 

questionários feitos aos alunos, pode-se analisar: qual a sua respectiva visão 

sobre a atividade de estágio (se emprego ou qualificação profissional); se a 

caracterização doutrinária do instituto do estágio é observada na prática; e se 

as disposições legais vêm sendo efetivamente cumpridas. A pesquisa de 

Iniciação Científica intitulada “A visão do aluno sobre o estágio: emprego ou 

qualificação profissional?” é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP). 
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