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Solução
ou entrave?

POR CELSO MARCONDES

P
romulgada em setembro de
2008, a nova Lei do Estágio
ainda provoca dúvidas entre
empresários c estudantes. Fru-
to de um longo debate, seu

maior objetivo, segundo o ministro do
Trabalho, Carlos Lupi, era: "Proporcio-
nar a milhões de jovens estudantes
brasileiros os instrumentos que facili-
tem sua passagem do ambiente escolar
para o mundo do trabalho". A lei reco-
nhece o estágio como um ''vínculo
educativo-profissionalizante, supervi-
sionado e desenvolvido como parte do
projeto pedagógico e do itinerário for-
mativo do educando". Isso quer dizer,
com todas as letras, que estágio não é
emprego. É o ponto de partida para
qualquer discussão sobre o tema.

O Brasil não dispunha de uma lei que
regulamentasse claramente os direitos

TRABALHO O apoio

à nova lei do estágio
não é unânime.
Empresários
querem mudá-la,
estudantes, não.
Enquanto isso,
a oferta de vagas
caiu fortemente
e deveres das empresas, das escolas e
dos estagiários. Em entrevista à Carta-
Capital, Luiz Gonzaga Bertelli, presi-
dente do Centro de Integração Empre-
sa-Escola (Ciee), explica que, até o ano
passado, as regras eram balizadas por
decretos, normas e portarias, que co-
meçaram a entrar em vigor há 45 anos.
Foi quando nasceu o Ciee, responsável
por realizar "a ponte entre o mundo do

trabalho e o mundo do saber", como de-
fine Bertelli. Ele trabalhou ativamente
pela aprovação da lei e a considera "um
grande avanço".

Mantido por contribuições das empre-

sas associadas e com mais de 300 escri-
tórios espalhados pelo País, o Ciee lan-
çou o Guia Prático para Entender a Nova
Lei do Estágio, com respostas a mais de
30 perguntas sobre as mudanças e nor-
mas mais importantes. Entre elas, des-
tacam-se a limitação da jornada diária
para seis horas, a obrigatoriedade de pa-
gamento de auxílio-transporte, a con-
cessão do recesso obrigatório de 30 dias
após um ano de estágio e o limite máxi-
mo de dois anos de permanência em
uma mesma empresa.

A nova lei não recebeu mais questio-
namentos quando foi apresentada em
setembro de 2008. Algumas poucas vo-
zes se levantaram à época, temendo que

RESTRIÇÕES As empresas reclamam que o limite de seis horas na jornada
diária, estabelecido em setembro de 2008, é um impeditivo às contratações
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mais encargos às empresas inibissem a
oferta de vagas. Mas, era geral, foi sau-
dada, principalmente pelos estudantes,
cansados de passar o dia em atividades
banais pouco instrutivas ou de trabalha-
rem mais de oito horas diárias, fazendo
o que um trabalhador celetista faria.
Sem 13°, INSS, FGTS, férias. Sem sin-
dicato nem instrumentos para reclamar
das intempéries.

Lúcia Stumpf, presidente da União
Nacional dos Estudantes (UNE), afirma:
"Era uma reivindicação antiga do movi-
mento estudantil. Consideramos a lei e
toda a garantia de direitos que ela dá aos
estudantes um avanço importante. An-
tes, o estágio era utilizado como forma
de precarização do trabalho dos jovens".

Bárbara Kilpp, coordenadora-geral
do Diretório Central dos Estudantes da
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, concorda com a colega. A militan-
te estudantil diz que a lei "em muitos

sentidos é um avanço". Cita "as férias, a
limitação da jornada de trabalho, o au-
xílio-transporte e o limite no número
de estagiários por empresa" como as
principais conquistas.

A vida de estagiário nunca foi fácil no
Brasil. A oferta de vagas é muito menor
do que a procura. Hoje, só no ensino
superior, o Brasil tem mais de 5 milhões
de estudantes matriculados em mais de
2 mil instituições. No ensino médio, são
mais de 8 milhões de jovens matricula-
dos. Em setembro de 2008, havia cerca
de 550 mil estudantes fazendo estágio.

Os que tiveram a sorte de conseguir
urna vaga iniciam uma fase difícil da
vida: a de adaptação em um novo mun-
do, o ensaio para o início da carreira
profissional. Há os que encontram uma
empresa que os entende, que olha para
o jovem e vê a chance de ensinar e for-
mar um novo profissional útil a ela ou

ao mercado. Urna companhia que con-
segue vislumbrar seu potencial e ao
mesmo tempo respeitar suas limita-
ções, suas dificuldades para conciliar es-
tudo e trabalho, namoro e família, inse-
gurança e sonhos de liberdade.

Boa parte, porém, sai frustrada de um
estágio. Principalmente por ser subme-
tida a funções que nada têm a ver com a
sua futura profissão, como tirar xerox
ou servir o cafezinho. Ou, pior, por per-
ceberem que o único objetivo do con-
tratante é obter mão de obra mais bara-
ta e à margem dos direitos básicos das
leis trabalhistas.

A intenção da nova lei veio coibir abu-
sos e distorções. Entretanto, até o mo-
mento, tem tido o efeito de reduzir o
número de vagas de estágio. Segundo o
Ciee, a oferta caiu mais de 10%, o equi-
valente a menos 55 mil postos. Para
Bertelli, não se podem minimizar os
efeitos da crise econômica mundial,

mas não só. O Ciee,
diz o presidente da en-
tidade, resolveu mo-
nitorar, mês a mês, a
abertura ou o encerra-
mento de vagas para
tentar medir qual o

impacto da nova legislação.
Lúcia Stumpf não se assusta com a

queda na oferta. "Havia mais vagas, por-
que a contratação era fácil e barata ao
empregador, uma vez que dispensava os
direitos trabalhistas", afirma a presiden-
te da UNE. E completa: "Culpar a regu-
lamentação pela diminuição da oferta é
uma tentativa de mascarar a exploração
velada que existia antes".

Quase 50% dos jovens entre 15 e 24
anos estão desempregados, segundo
dados do Dieese. De acordo com o
Censo da Educação Básica, perto de
660 mil jovens, a maioria entre 18 e 19
anos, abandonaram os estudos no en-
sino médio de 2005 a 2007. Segundo o
MEC, a maior parte teve de optar pelo
trabalho. Isso antes de a crise econô-
mica bater à nossa porta.

Diante da pressão de parte do empre-
sariado, o Ciee alerta que uma reforma
na lei pode ser cobrada já no meio deste

QUEDA LIVRE Em seis meses, mais de 50 mil postos de estágio deixaram de ser
oferecidos no Brasil. Não se deve desprezar o efeito da crise econômica



ano. O ponto principal, diz Bertelli, é
aquele que determina em seis horas o
máximo da jornada de trabalho diária.
As empresas querem manter a flexibili-
dade anterior, sem o estabelecimento
de limite fixo, a jornada podendo ser
definida caso a caso, dependendo da
carga horária do curso. A UNE não
aceita negociar este item e não admite
a possibilidade de uma reforma preco-
ce da legislação. "Os estagiários e os
empregados celetistas possuem de fato
responsabilidades e possibilidades di-
ferentes de aproveitamento pelas em-
presas. Não é possível cobrar do esta-
giário, que é antes de tudo um estudan-
te, mais do que seis horas de trabalho",
afirma Lúcia Stumpf.

O Ciee mantém o otimismo e avalia que
a situação vai se normalizar em breve.
Mas admite que a pressão por mudan-
ças é real. Se a perda de 50 mil ofertas
de vagas para estudantes do ensino mé-
dio e superior é mais motivada pela cri-
se global ou pela nova lei, ninguém
pode responder. O fato incontestável é

que para os estudantes as mudanças são
boas e garantem melhores condições. A
rigor, para perceber isso não seria im-
prescindível falar com as suas entidades
representativas, bastaria conversar di-

retamente com quem faz estágio hoje
para obter respostas esperançosas. E
constatar que, mesmo depois da nova
lei, muitos dos seus pontos continuam
sem ser respeitados.

Outro fato é que a somatória dos resul-
tados nefastos da crise global com os
efeitos da Lei do Estágio criou um novo
perfil desejável de estagiário, mais pre-
parado e fazendo cursos mais generalis-
tas, que facilitem sua utilização dentro
das áreas da empresa (quadro abaixo).

A vida continua difícil para os esta-
giários. A nova legislação vai diminuir o
número daqueles que se autodenomi-
nam "escraviários", no linguajar irônico
da juventude, mas os empresários pre-
cisam entender que formar futuros pro-
fissionais competentes é missão muito
mais fácil do que usá-los de modo pre-
cário. Mais fácil e mais lucrativa.

Leia no www.cartacapital.com.br os entre-
vistas completas de Lúcia Stumpf e Bárbara
Kilpp. E um artigo de Manuela Azenha e An-
dré Oliveira, estagiários de CartaCapital

PLURIVALENTE TRILÍNGUE E LEITOR Eis o perfil do superestagiário em dias
de turbulências financeiras mundiais e de acordo com a nova legislação

EMPOBRECIMENTO CULTURAL Apenas um em cada dez jovens ainda lê jornais
regularmente. Por ano, a média de leitura é de dois livros, contabiliza o Ciee
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