
Com a lei a favor do estágio 
Paulo Nathanael Pereira de Souza 
   
Reivindicação antiga dos setores mais modernos da sociedade, a flexibilização das leis trabalhistas 
pode tardar, mas não falhará, apesar dos interesses corporativistas, sindicalistas e até mesmo 
ideológicos, que funcionam como barreiras - felizmente, cada vez mais frágeis - às reformas 
necessárias para assegurar a sustentabilidade e a competitividade da economia.  
 
Com as mudanças, o chamado "contrato CLT" deixará de ter o monopólio sobre as relações entre 
empresa e funcionário. Hoje mesmo já se notam tentativas, ainda tímidas, de se formalizarem 
acordos mais favoráveis tanto para o empregador como para o empregado, ambos 
desinteressados em se submeter aos rígidos e antiquados ditames da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) um instrumento baixado há seis décadas, quando a realidade do país era outra.  
 
A crescente tendência à flexibilização recomenda que, entre as orientações que o estudante 
estagiário deve receber durante seu treinamento, se incluam noções sobre a importância do 
respeito à lei - valor que deve ser sempre cultivado como parte da cidadania, mas que merece 
cuidado especial quando envolve contratos no campo profissional, pois essa é a melhor maneira 
de assegurar direitos, prevenir dissensões e eliminar eventuais pontos de atrito, que poderão 
comprometer a parceria.  
 
Embora constitua uma atividade pedagógica, é inegável que o estágio tem uma forte interface 
com o mundo do trabalho, até porque, caso contrário, não atenderia à sua finalidade maior, que é 
capacitar o jovem para atividades produtivas. E, ponto interessante, a formalização do chamado 
termo de contrato de estágio, o famoso TCE tão ambicionado pelos estudantes, vale por uma boa 
lição para mostrar como as partes devem se relacionar dentro da lei e também preservando os 
interesses de cada um.  
 
Surgido no Brasil nos anos 1960, com o objetivo de atender às necessidades de uma economia 
então em forte ritmo de modernização e expansão, o estágio é reconhecido na Constituição 
Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), sendo regido por legislação específica 
de âmbito federal (Lei 6.494/77, regulamentada pelo Decreto 87.497/82).  
 
Nos estágios que administra em todo o país - em setembro, em torno dos 250 mil - uma das 
grandes preocupações do CIEE, em seu papel de agente de integração, refere-se à correta 
elaboração e à formalização do contrato de estágio, dentro da lei e dos prazos determinados, para 
evitar problemas ao estudante, à escola (que define as condições do estágio) e à empresa (que 
deverá cumprir a lei e o acordo).  
 
Esse aspecto é tão valorizado pelo CIEE que sua equipe técnico-jurídica está à disposição das três 
partes para esclarecer dúvidas e atuar, quando chamada, para solucionar eventuais inadequações. 
Em especial, o CIEE recomenda que os estudantes se inteirem de todos os direitos e deveres 
inerentes a seu papel, a começar pela entrega da chamada quarta vida do TCE, indispensável 
para assegurar a vigência do acordo. Até porque uma das grandes lições para formar um 
verdadeiro cidadão é mostrar que, a essa condição, correspondem não apenas direitos, mas 
também deveres, que se traduzem na participação proativa em benefício da comunidade a que 
pertence.  
 
E é justamente a visão moderna que o CIEE tem do estágio, que deixou de ser apenas a 
capacitação do futuro profissional para operar determinada técnica de produção ou de prestação 
de serviço. Hoje, como o mundo acadêmico e o mundo do trabalho mudaram, o estágio também 
ganhou novas dimensões: é uma atividade que agrega oportunidades de aprendizagem 
profissional, social e cultural, ao mesmo tempo em que contribui para melhorar seu desempenho 
escolar. Exatamente como manda a lei. E exatamente como acredita o CIEE.  
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