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Estágio e inclusão social
Bem planejado, tem melhor resultado que políticas de primeiro emprego

O
estágio, que nasceu como prática profissional
na educação técnica, evoluiu para uma fun-
ção menos vinculada ao currículo dos cur-
sos, mas sempre voltada à complementação

da formação dos alunos e estendeu-se aos estudantes dos
ensinos superior e médio. Tornou-se, assim, um instru-
mento de integração entre a escola e a empresa, entre o sa-
ber teórico e sua aplicação prática nos postos de trabalho
ligados à produção de bens e de serviços. O estágio tem na-
tureza pedagógica, tanto que, por lei, é administrado pe-
la escola. Mas também gera benefícios culturais e sociais.
Culturais, porque propicia ao jovem um mergulho na cul-
tura do trabalho com conseqüências positivas, com a aqui-
sição de competências como pos-
tura disciplinar, comunicação, li-
derança, trabalho em equipe, res-
ponsabilidade e visão realista do
funcionamento da empresa, que
não se confunde nem com a famí-
lia, nem com a escola.

Já os ganhos sociais se prendem a um simples fato: a
maioria dos estágios é concedida a alunos carentes, que
passam a depender da bolsa-auxílio, não só para pagar as
despesas escolares, mas muitas vezes para reforçar a ren-
da da família. Quem, pois, se atém só às características pe-
dagógicas do estágio, sem atentar para outros desdobra-
mentos, impostos pela queda do emprego e da renda, está
fora da realidade e, não raro, propaga tolices sobre o tema.

A propósito, vale lembrar o estudo dos professores Rios
Neto e André Golgher, incluído na publicação "A oferta de
trabalho dos jovens: tendências e perspectivas" (2001,
Ipea/Cedeplar). A juventude brasileira pode ser agrupa-
da em três grandes conjuntos. Um, formado pelos que,
quando estudam, cumprem estágios por imposição cur-
ricular e não dependem de renda própria, porque perten-
cem a estamentos privilegiados da sociedade (são desem-
pregados, porque não querem trabalho e dele não preci-
sam) . Outro, o maior estatisticamente, abrange os que vi-
vem abaixo da linha de pobreza, não estudam, não traba-
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lham, nem têm renda e seriam o público-alvo obrigatório
das políticas governamentais de inclusão social. O tercei-
ro grupo reúne os jovens estudantes estagiários que, não
tendo trabalho formal porque o mercado não os absorve,
dependem da bolsa-auxílio paga pelas empresas e organi-
zações onde treinam. Esses jovens não custam um centa-
vo aos cofres públicos e não há interesse em incluí-los nas
políticas públicas dirigidas aos jovens desempregados em
geral. Como muito bem assinala o estudo do Ipea,"o seg-
mento de jovens que freqüentam escola no ensino médio
e superior deve ser diferenciado. Esse segmento ganharia
mais com um programa de estágios do que com um pro-
grama de primeiro emprego" (...) "Os desempregados que

estudam no ensino médio ou su-
perior representam cerca de 30%
do estoque de desempregados jo-
vens (cerca de l milhão de indiví-
duos), sendo claramente um públi-
co-alvo específico para políticas de
emprego. No caso desse público al-

vo, uma política de estágios pode ser bem mais efetiva do
que uma política de primeiro emprego".

Essa é uma das razões do freqüente insucesso das po-
líticas sociais patrocinadas pelos governos: não distin-
guem entre contingentes mais ou menos necessitados de
inclusão social e partem para um suposto atendimento
global, que não chega a lugar nenhum. Falta pesquisa, fal-
ta conhecimento da realidade. Com isso, despreza-se o
que vem dando certo, como é o caso do estágio, e inven-
tam-se projetos que custam caro demais e não conseguem
decolar, como aconteceu com o Primeiro Emprego, entre
outros. No entanto, o estágio, que não custa um só centa-
vo ao poder público, parece incomodar os mentores das
políticas sociais oficiais, exatamente pelo seu sucesso na in-
clusão social de jovens que estudam e precisam de uma
mínima renda mensal.
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 5, n. 122, p. 51, 4 nov. 2005.




