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Luças Machado cursa o terceiro ano do ensino mé-
dio. De olho no Enem, no vestibular e em concursos,
faz o que tem de fazer. Estuda. Estuda muito. Ele sa-
be que não basta sair-se bem nas provas. Precisa so-
bressair - ter desempenho melhor que o dos concor-
rentes. Pra chegar lá, não se satisfaz com os conteú-
dos apresentados nas salas de aula. Vai além. A con-
sulta que faz serve de exemplo.
Ele escreve: "Meu professor costuma dizer que o in-
finitivo é a chave do verbo. Mas para aí. Não explica
o porquê da importância. Já consultei gramáticas e
dicionários. Há explicações aqui e ali. Mas, disper-
sas, pouco ajudam. Você tem falado no assunto.
Que tal juntar as partes para formar um todo? Se
for atendido, vou emoldurar a resposta".

Primeira mãozinha
Lucas, seu professor tem razão. O infinitivo não é
pouca coisa.  Além de nomear o  verbo,  dá um
montão de informações. Uma delas: diz a conju-
gação a que o danado pertence. A terminação -ar
(amar, cantar, dançar) marca a primeira. A -er
(ver, vender, conter), a segunda. A -ir (partir, sen-
tir, dormir), a terceira. Com ela, formam-se para-
digmas. Cada turma segue o próprio modelo de
flexão. Se fugir a ele, entra no time dos rebeldes -
os irregulares.
Partir, por exemplo, é paradigma da 3ª conjuga-
ção. Os que se flexionam como ele são regulares.
Dividir serve de exempo: parto (divido), parte (di-
vide), partimos (dividimos), partiram (dividiram).
Sentir foge à regra. Na 1ª pessoa do singular do
presente do indicativo, abre o jogo. O e do infiniti-
vo vira i: sentir, sinto. É irregular.

Segunda mãozinha
O infinitivo, temente a Deus, respeita o 4º manda-
mento. "Honrar pai e mãe", ordena o Senhor. O do-
no das possibilidades do verbo diz amém. Na conju-
gação, põe a família acima de tudo. Eis quatro casos:
1. Se o infinitivo tem j no nome, sempre que o gê
soar, o j pede passagem: viajar (viajo, viaja, viajamos,
viajam; que eu viaje, ele viaje, viajemos, viajem).
2. Se o infinitivo tem g no nome, sempre que o gê
soar, o g ganha banda de música e tapete verme-
lho. Pra manter a pronúncia, se necessário, o g vi-
ra j: agir (ajo, age, agimos, agem; se eu agisse, ele
agisse, agíssemos, agissem), dirigir (dirijo, dirige,
dirigimos, dirigem).
3. Se o infinitivo tem z no nome, sempre que o z
soar, escreve-se a lanterninha do alfabeto: fazer
(fiz, fez, fizemos, fizeram), dizer (ele diz, dizemos,
dizem), trazer (traz, trazemos, trazem).
4. Se o infinitivo não tem z no nome, quando soar
z, escreve-se s: querer (eu quis, quisemos, quise-
ram; quiser, quisermos, quiserem; quisesse, qui-
séssemos, quisessem), pôr (pus, pôs, pusemos,
puseram, puser, pusermos, puserem; pusesse, pu-
séssemos, pusessem).

Terceira mãozinha
Há mais. Muito mais. O infinitivo vai além da fa-
mília. Ele dá dicas sobre a formação de palavras:
1. verbos terminados em -dir formam substanti-
vos escritos com s: dividir (divisão), confundir
(confusão), aludir (alusão), iludir (ilusão).
2. verbos terminados em -uzir formam substanti-
vos terminados em -ção: seduzir (sedução), con-
duzir (condução), traduzir (tradução).
3. verbos terminados em -ar ora se grafam com s,
ora com z. Por quê? A desinência formadora de
verbos é -ar: martelo (martelar), casa (casar), Dil-
ma (dilmar).
Se o nome tem s no radical, o -ar se cola a ele: aná-
lise (analisar), catálise (catalisar), camisa (enca-
misar), casa (casar).
Se o -ar não se cola ao s, o -izar, com z, entra em
cartaz: humano (humanizar), catequese (catequi-
zar), civil (civilizar), canal (canalizar).
Viu? Não existe o sufixo -isar, com s. Só existe -
izar, com z.

Moral da história
O infinitivo é uma das portas que se abrem para os
segredos da língua. Há outras. Transpô-las amplia
o domínio das possibilidades que se oferecem ao
falante. Com elas, ganha-se o poder de escolha.
Viva! É a liberdade.

Lição de José Lins do Rego
"A gramática, como os andaimes, tem grande uti-
lidade enquanto se está construindo a casa ou
adestrando o estilo. Depois, a sua grande serven-
tia é a ausência."
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O estilo é uma maneira muito
simples de dizer coisas

complicadas."
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» ANA PAULA SILVEIRA

O estágio é a porta de
entrada para o mer-
cado de trabalho,
sendo o primeiro

contato de muitos jovens
com a profissão escolhida.
Em 2013, a Lei do Estágio –
norma nº11.788/08 – com-
pleta cinco anos e, desde que
se tornou a regulamentação
normativa da função, houve
avanços para estudantes, que
passaram a ter quase todos
os mesmos direitos e benefí-
cios de qualquer trabalhador,
e para empresas, que ganha-
ram incentivos tributários
para ampliar  o número de
contratações. Ainda assim,
parte considerável da popu-
lação ainda não tem acesso a
esse tipo de programa.

Atualmente, existem mais
de 1 milhão de estagiários no
País, dos quais 740 mil cur-
sam o ensino superior e 260
mil estão nos níveis médio e
técnico, de acordo com le-
vantamento da Associação
Brasileira de Estágios (Abres).
Apenas podem estagiar estu-
dantes a partir de 16 anos,
detentores de Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) e car-
teira de identidade. A lei diz
que a jornada de atividade
no estágio é definida de co-
mum acordo entre a institui-
ção de ensino, a parte conce-
dente e o estudante.  “A lei
trouxe não só mais respeito,
como motivação, aos estu-
dantes brasileiros”, analisa o
presidente do Núcleo Brasi-
leiro de Estágios (Nube), Se-
me Arone Júnior. 

A norma prevê ainda uma
carga horária de seis horas
diárias ou 30 semanais.  “A
formalização da carga horá-
ria foi um grande ganho para
os estagiário e, hoje, o aluno
tem mais tempo para se de-
dicar à vida acadêmica", co-
menta o presidente do Nube.
“Além disso, a legislação tor-
nou obrigatória a concessão
da bolsa-auxíl io,  auxíl io-
transporte e recesso remune-
rado”, acrescenta Arone Jú-
nior, destacando que a fun-
ção tem como foco a prepa-
ração de estudantes para o
mercado de trabalho. “O es-
tágio é educação e serve co-
mo experiência para que ele
aprenda um pouco da profis-
são que deseja seguir para ter
o mínimo de empregabilida-
de no futuro.”

Os benefícios da norma
não se restringem aos estu-
dantes. Para as empresas, en-
tre os principais ganhos, está
a maior segurança jurídica, já
que o estágio não caracteriza
nenhum tipo de vínculo em-
pregatício. “É apenas um ato

educativo escolar supervisio-
nado e não um trabalho”, ex-
plica Arone Junior. “As orga-
nizações também ficaram as-
seguradas com benefícios
fiscais,  como a isenção do
pagamento de fundo de ga-
rantia, INSS e verbas rescisó-
rias na contratação de esta-
giários”, completa o presi-
dente do Nube.

Presidente da Abres, Car-
los Henrique Mencaci reco-
nhece que, no início, a Lei do
Estágio causou certa insegu-
rança nas empresas. Com o
passar dos anos, houve ma-
turação da lei. Assim, o nú-
mero de estagiários nas orga-
nizações começou a crescer.
Só em 2012,  o  Brasi l  cr iou
cerca de 840 mil vagas, se-
gundo dados da entidade.
Dessas, 690 mil colocações
foram destinadas ao ensino
superior e tecnólogo e 150
mil para o médio e técnico.

Cinco anos depois, o
que mudou desde então? 

LEI DO ESTÁGIO

“As alterações vieram para
beneficiar e, quando isso fi-
cou claro, a situação se rever-
teu a favor dos estudantes. É
preciso dar chance a eles,
porque a inserção desses jo-
vens ainda não é ideal”, ava-
lia Mencari.

Oportunidade

De acordo com o Censo
2011 do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (In-
ep), vinculado ao Ministério
da Educação (MEC), existem
8.400.689 jovens matricula-
dos no ensino médio. Já no
nível superior, os dados do
Censo Inep/MEC 2012, di-
vulgados em setembro, mos-
tram que há 7.037.688 alu-
nos, dos quais 5.923.838 são
de cursos presenciais  e
1.113.850 de ensino à distân-
cia. “Se analisarmos mais a
fundo esses números, obser-
vamos uma situação preocu-
pante, pois desses 15,4 mi-
lhões, somente 6,66% conse-
guem estagiar”, diz o presi-
dente do Nube.

Do ponto de vista educa-
cional, entretanto, Arone Jú-
nior só vê benefícios para os
jovens nos programas de es-
tágio, que se veem mais esti-
mulados a concluir os estu-
dos. “Só a educação transfor-
ma e estagiar é uma das for-
mas de mudar o País, dando
acesso ao conhecimento.” 

Segundo ele, a lei apresen-
ta o estágio como ato educa-
tivo escolar supervisionado,
realizado no ambiente de tra-
balho. Nele, explica Arone Jú-
nior, o foco é preparar o jo-
vem para o mercado de tra-
balho. “Hoje em dia, os esta-
giários têm seus direitos mui-
to mais reconhecidos. As em-
presas passaram a contratar
mais jovens para seus qua-

dros. Ainda assim, trata-se de
algo recente,  que precisa
crescer ainda mais.” 

Com 22 anos e cursando o
quarto período de jornalismo
na faculdade UniRitter, em
Porto Alegre (RS),  Vanessa
Cutruneo é uma das benefi-
ciárias da norma. Desde o iní-
cio do curso, a jovem conse-
guiu estagiar em veículos de
comunicação de destaque na
capital gaúcha e, hoje, atua
na Agência Stampa Design,
escrevendo matérias para re-
vistas empresariais. Para ela,
a oportunidade apareceu gra-
ças ao seu currículo,  que
apresentava boas experiên-
cias na área.

"Entrei na empresa há cin-
co meses. Está sendo muito
bom, pois estou adquirindo
experiência em uma área que
nunca havia cogitado, de co-
municação empresarial.  É
importante começar a atuar
cedo no mercado que esco-
lhi”, avalia. Para a estudante,
a lei  garante acesso ao co-
nhecimento prático, além de
assegurar direitos importan-
tes ao trabalhador, como a
bolsa-auxílio, vale-transpor-
te, férias remuneradas e car-
ga máxima de seis horas. “As-
sim, o horário não compro-
mete os estudos.”

Como é de praxe entre os
estagiários, Vanessa almeja
ter mais êxito na empresa.
"Penso em ser efetivada, até
porque, depois das experiên-
cias de estágio, estou muito
mais  segura para atuar na
minha profissão", afirma.

Porta de entrada

A taxa média de desem-
prego no País foi de 5,8% de
maio a julho, contra 5,7% em
igual período do ano passa-
do, de acordo com dados da
Pesquisa Mensal de Emprego
(PME), do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE).  O resultado é  um
pouco pior entre os jovens
na faixa  etár ia  de 15 a  24
anos. O presidente da Abres
ressalta,  entretanto, que a
experiência do estágio vem
transformando esta realida-
de nos últimos anos, facili-
tando a inserção no mercado
de trabalho. 

“A maior porta de inserção
do jovens no mercado de tra-
balho é o estágio. Tanto que
uma média de 40% a 60% dos
estagiários são efetivados an-
tes mesmo de completarem o
tempo máximo de dois anos
nas empresas”, destaca.

Casos de sucesso não fal-
tam no mercado.  Diretora
comercial da Total IP, espe-
cializada em soluções de te-
lefonia  para cal l  centers,
Ariane Traverzim iniciou a
carreira profissional como
estagiária, passou pelo apre-
dizado, desenvolveu-se e ra-
pidamente foi efetivada. Aos
30 anos, comanda uma dire-
toria estratégica na empresa. 

"O estágio me ensinou pon-
tos essenciais para o mundo
corporativo. Aprendi a me
portar, a reconhecer valores
como o da ética, do bom por-
tuguês e a forma correta de
exercer a liderança”, enfatiza.
Segundo a executiva, a lição é
utilizada diariamente para
dar chance aos novatos.

“Fazemos questão de con-
tratar estagiários e, depois da
adoção da lei, estamos dan-
do maior aproveitamento a
eles”, diz Ariane, acrescen-
tando que a maioria dos ges-
tores da Total  IP começou
dessa maneira. “Nós os trei-
namos e, hoje, já foram efeti-
vados e promovidos”, com-
pleta a diretora.

DIVULGAÇÃO

Vanessa: programa está ajudando na sua preparação para o mercado 

Norma trouxe avanços claros para estudantes e empresas. Grande parte dos jovens,
no entanto, ainda não está inserida nos programas desenvolvidos pelo mercado

ESTUDANTES

– Carga horária máxima de seis horas diárias ou
30 horas semanais
– Bolsa-auxílio
– Seguro contra acidentes pessoais 
– Recesso numerado
– Auxílio-transporte 

EMPRESAS

– Isentas de encargos trabalhistas como INSS,
FGTS, 13º salário
– Liberada de verbas rescisórias

VANTAGENS DA LEGISLAÇÃO
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