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Na esteira dos trágicos acontecimentos que imobilizaram São Paulo por três dias, aparece uma 
explicação recorrente, entre várias outras invocadas por autoridades, especialistas e cidadãos 
comuns abalados pela virulência dos ataques de facções criminosas à maior cidade do País. 
Esse motivo é aceito por unanimidade - até porque é incontestavelmente verdadeiro, embora 
não seja o único - e ganhou forte ressonância quando enunciado pelo presidente da República, 
ao apontar a deficiência do sistema educacional e a carência de ensino técnico (o que vale 
dizer de capacitação profissional) para os jovens como causas, entre outras, da situação de 
insegurança social. Causas e, portanto, também soluções para conter a escalada da violência 
no futuro, se forem desde agora tratadas com o cuidado adequado ou, como se diz hoje nos 
círculos políticos, com o "carinho" merecido e reivindicado sem grande sucesso por brasileiros 
responsáveis há décadas e desde muito antes do tema ganhar espaço no noticiário político, 
infelizmente por circunstâncias tão dramáticas.  
 
O tratamento adequado à educação e à capacitação profissional dos jovens constitui uma 
questão tão estratégica que exige a soma dos esforços de toda a sociedade, a mobilização de 
todos os recursos e o emprego de todos os instrumentos hoje disponíveis e comprovadamente 
eficientes para assegurar um futuro melhor e mais digno para as novas gerações, em especial 
o enorme contingente de um milhão de jovens entre 15 e 24 anos que estão hoje sem 
emprego e fora da escola, basicamente concentrados nas periferias das grandes cidades. 
Dessa perspectiva, situada acima de interesses menores, corporativos e eleitoreiros, é de se 
louvar a visão acurada dos legisladores que consagraram na Constituição Federal e na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) o conceito do estágio como ferramenta para 
complementar a formação profissional dos estudantes com a experiência prática, vivenciada 
em condições reais no ambiente de trabalho. E os legisladores foram além, ao estenderem 
essa oportunidade para os alunos do ensino médio, a partir dos 16 anos de idade.  
 
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é testemunha qualificada que a força do 
estágio imprime à inclusão social do jovem dos ensinos médios e superior, atestada pela 
oportunidade de inserção de mais de seis milhões de estudantes no mundo do trabalho 
propiciada por seus 42 anos de atuação na área. Desse total, perto de quatro milhões foram 
efetivados, após um ou dois períodos de treinamento supervisionado, como comprova uma 
pesquisa realizada pelo instituto InterScience. Esses números têm, ainda, um outro sentido 
social, pois dimensiona a contribuição social das 120 mil empresas e também órgãos públicos 
que, ao longo dessas quatro décadas, atuaram como parceiros e colaboradores do CIEE em 
favor das novas gerações.  
 
Esse rápido balanço tem alguns saldos difíceis, se não impossíveis, de dimensionar, mas que 
são facilmente perceptíveis para olhos despidos de preconceitos e dos já citados interesses 
menores. Acon-tece que, por ser restrito a jovens que freqüentam a escola e por ser 
remunerado com bolsas-auxílio concedidas por todos os parceiros do CIEE, o estágio não só 
estimula um melhor desempenho do aluno em sala de aula, como também representa a única 
possibilidade de muitos deles não serem obrigados a deixar a escola, sujeitando-se a 
subempregos que lhes permitam contribuir com sua parcela de renda para o orçamento 
familiar - situação muito comum constatada nas periferias das grandes metrópoles.  
 
Dessa maneira, as empresas encontram no estágio dos estudantes uma eficiente forma de 
cumprirem com sua responsabilidade social, reduzindo as condições de vulnerabilidade, que 
cada vez mais ameaçam o futuro da juventude. Ao mesmo tempo, elas contribuem para o 
futuro, ao propiciar ao estudante uma preparação mais adequada para enfrentar as cada vez 
mais competitivas e complexas exigências do mercado de trabalho. Adicionalmente, as 
empresas podem logo colher benefícios imediatos, decorrentes de seu apoio ao estágio, pois 
este constitui uma das mais eficazes fontes para recrutar novos talentos e capacitá-los para 
atuar no futuro, como profissionais dotados das posturas valorizadas no ambiente corporativo, 
entre as quais se destacam - no cenário em que tecemos estes comentários - a ética e o 
exercício da cidadania.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 maio 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


