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É preciso unir esforços para moldar o estudante no perfil exigido no século 21. 
 
Ainda hoje, grande número de pessoas considera que o fundamental é preparar um futuro para os 
jovens. As famílias se sacrificam para pagar uma boa escola. A rede de ensino segue descolada do 
mundo da produção, privilegiando a simples transmissão do conhecimento acumulado há séculos. 
As empresas investem em expansão das fábricas, produtos e processos para se consolidar. Mas os 
ventos mundiais de mudança estão indicando que, daqui para frente, esse esforço não bastará e 
recomendam uma revisão de conceitos para definir qual é o melhor legado para o futuro. 
Analistas mais sensíveis, atilados e sintonizados com as tendências atuais, preconizam uma nova 
visão, tendo como centro a formação do capital humano. Isto é, em vez de preparar um futuro 
para os jovens, devemos, isso sim, preparar os jovens para o futuro.  
 
A diferença é muito maior do que um mero jogo de palavras. Preparar os jovens para o futuro 
significa, em primeiro lugar, lançar sobre o sistema de ensino um olhar livre dos anteparos da 
ideologia, da política partidária, dos privilégios corporativistas e dos interesses pessoais. Enquanto 
a educação não for tratada como a grande prioridade nacional, o País continuará patinando em 
vergonhosos indicadores de desenvolvimento econômico, social e humano. Por exemplo, como 
falar em profissional para o futuro, com alunos saindo do ensino médio incapazes de compreender 
um texto simples ou de realizar uma conta aritmética básica? Como é possível pensar com 
seriedade em "escola de bons resultados", enquanto o ensino superior consome verbas onze (há 
quem fale até em catorze) vezes maiores do que os graus anteriores? Ou enquanto muitas 
reformas se resumem a voltas ao passado, tendo de inovação apenas a troca de nome de alguns 
ciclos e repetindo velhos fracassos? 
 
Quase 60% das vagas não são preenchidas por falta de pessoas qualificadas 
 
Não é preciso ir muito longe para perceber que é mais do que tempo de eliminar essas e outras 
graves distorções do sistema educacional, se o Brasil quiser mesmo preparar os seus jovens - e a 
própria nação - para o futuro. São Paulo, a capital cosmopolita e, portanto, a cidade mais 
sintonizada com as tendências do mundo do trabalho, mostra um quadro paradoxal, pouco 
explorado na mídia, embora seja a perfeita tradução do risco que o País corre. Todos sabem que 
há falta de emprego, com taxas acima dos 17% na Grande São Paulo (dados de julho/pesquisa 
Seade/ Dieese). Mas poucos se dão conta de outro problema, talvez mais grave ainda: nas 
agências públicas de intermediação, de 40 a 60% das vagas de emprego não são preenchidas por 
falta de candidatos minimamente qualificados. Ou seja, as empresas que não conseguem 
preencher suas vagas, porque boa parte dos candidatos se encaixa naquele contingente incapaz 
de entender as instruções de um manual um pouco mais complexo e que, segundo as mais 
recentes estatísticas, corresponde a 75% dos brasileiros em idade produtiva.  
 
Mais do que tudo, vencidos os problemas estruturais da educação, preparar o jovem para 
enfrentar o futuro significa unir os esforços da família, da escola e da empresa, para moldar o 
estudante no perfil exigido pela economia globalizada e competitiva do século 21 - e que não se 
resume em desenvolver a aptidão de leitura e aritmética. Cada vez mais, o mercado pedirá um 
perfil complexo de profissional, forjado na vinculação da teoria acadêmica com a prática do 
trabalho, da qual o melhor instrumento é o estágio, o foco do trabalho do Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE) há 41 anos. Está comprovado que essa experiência prática, de caráter 
pedagógico, é a mais eficiente oportunidade para que o jovem desenvolva habilidades e 
competências atitudinais, como iniciativa, criatividade, espírito de equipe, ética e muitas outras 
qualificações essenciais para iniciar e construir carreiras no mercado de trabalho do século 21.  
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