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A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo acaba de divulgar uma pesquisa que vale por 
um severo alerta para aqueles que buscam demolir iniciativas bem sucedidas na preparação dos 
jovens para o mercado de trabalho, sob pretextos equivocados ou de má fé - postura que causa 
estranheza porque é adotada por setores que deveriam dedicar seus esforços à construção de um 
futuro melhor para as novas gerações, em especial para aqueles milhões de jovens que vivem em 
situação de risco, privados de emprego e de escolas.  
 
A pesquisa foi realizada em março e ouviu metade dos 23 mil alunos matriculados nos cursos do 
Projeto Escola da Juventude/Ensino Médio, ministrados em 316 escolas do Estado. O primeiro 
ponto que desperta atenção é o perfil desses estudantes: mais de 44% terminaram o ensino 
fundamental há mais de dez anos, quase 40% têm entre 30 e 40 anos, 58,73% são casados e 
30% têm dois filhos. O que leva esses brasileiros de volta aos bancos escolares, freqüentando 
aulas aos sábados e domingos, num tempo roubado ao convívio com a família, para obter o 
certificado de conclusão do ensino médio? A pesquisa revela que 66 % desejam conquistar novas 
oportunidades na vida e quase 50% sonham com a faculdade.  
 
A explicação mais evidente está nas palavras da professora Leila Mallio, coordenadora do Projeto 
Escola da Juventude: "Esses dados demonstram a importância que o estudo tem no mundo de 
hoje. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e o número de empregos, reduzido. 
Portanto, terá mais chance quem estiver melhor preparado e tiver concluído pelo menos o ensino 
médio. Quem não conseguiu estudar na idade própria, por algum motivo, está retornando à 
escola agora." E para que essas 23 mil pessoas (44,7% homens e 55,3% mulheres) deixaram a 
escola? Para cair numa realidade amarga, pois 51% dos pesquisados labutam num trabalho 
informal ou estão desempregados e mais de 40% têm faixa salarial entre 300 e 600 reais por 
mês. E pensar que um terço deles sustenta família com dois filhos!  
 
É essa a realidade e o temor que ela se perpetue, em prejuízo dos milhões de adolescentes que 
hoje estão nos últimos anos do ensino fundamental, que motivam o Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE) a prosseguir na missão que abraçou há 42 anos, quando um grupo de 
educadores e empresários com visão à frente de seu tempo entendeu que os alunos brasileiros 
precisariam complementar seus estudos com a experiência prática, vivenciada em ambiente e 
condições reais de trabalho. Para isso, decidiram que o melhor caminho para esse aprimoramento 
era o estágio, uma prática que já comprovara sua eficiência para a capacitar profissionais em 
muitos países do Primeiro Mundo.  
 
Com o tempo, essa modalidade de treinamento de jovens revelaria todo seu potencial e hoje 
constitui, para os alunos do ensino médio que têm a sorte de conseguir uma oportunidade de 
estágio, a única possibilidade de continuar os estudos enquanto se preparem para ingressar com 
melhores condições de sucesso no mercado formal do emprego. Ou seja, a bolsa-auxílio, paga 
pela totalidade de empresas parceiras do CIEE, evita que algumas dezenas de milhares de alunos 
de 16 a 18 anos sejam obrigados a deixar a escola, para buscar uma renda ínfima na insegura 
economia informal ou até para ficar pelas ruas sem fazer nada, por falta de dinheiro da família até 
para pagar as pequenas despesas escolares, inevitáveis mesmo na rede pública. 
 
Contando com os cursos presenciais e a distância que o CIEE oferece gratuitamente em parceria 
com conceituadas empresas de informática e de idiomas, o estagiário cadastrado na nossa 
entidade chega melhor preparado, tanto em postura como em conhecimentos básicos, para atuar 
proativamente no ambiente corporativo.  
 
 



Como comprova o índice de efetivação acima de 60%, identificado em pesquisa do instituto 
InterScience, o estágio é uma das raras experiências que proporcionam lucro para todos os 
envolvidos. Em especial, para o jovem do ensino médio e superior, que se capacita 
profissionalmente e se livra se ser um futuro aluno do Projeto Escola da Juventude. Em especial 
também para a empresa, que encontra no estágio uma rica fonte de novos talentos, que poderão 
ser moldados de acordo com sua cultura interna e transformados em cidadãos do futuro.  
 
É contra essa perspectiva promissora, que garantirá a inclusão social da parte menos favorecida 
das novas gerações, que investem determinadas "autoridades", muitas das quais movidas por 
interesses corporativos menores. 
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