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Duas reportagens publicadas recentemente pela Folha são um alerta sobre a falta de perspectivas 
da juventude brasileira. A primeira revela a queda do número de matrículas no ensino médio, 
entre 2004 e 2005, em três Estados, na faixa etária de 15 a 17 anos, considerada ideal para esse 
nível de ensino.  
 
Essa queda é um dos fatores que pesaram na redução de 138 mil matrículas no ensino médio no 
país como um todo. A segunda reportagem apresenta os resultados de uma pesquisa realizada em 
oito regiões metropolitanas brasileiras, a qual concluiu que 27% dos jovens de 15 a 24 anos estão 
sem atividades educacionais ou profissionais. 
 
Fundamental é destinar recursos em bolsas de estudo que viabilizem a permanência do jovem na 
escola. 
 
Tomados em conjunto, esses dados suscitam algumas indagações: Por que esses jovens estão 
fora da escola? Eles estão abandonando os estudos ou nem sequer chegaram ao ensino médio? 
De que maneira a exclusão do mercado de trabalho e a da escola se articulam? 
 
Ainda não existe um diagnóstico definitivo sobre os motivos que geraram esse quadro. Contudo, o 
próprio governo declarou que considera a queda do número de matrículas preocupante, na 
medida em que aponta para a reversão da tendência de aumento do acesso a esse nível de 
escolaridade aferida ao longo dos anos anteriores. 
 
Esse sinal de alerta não diz respeito apenas ao acesso à escola mas também às próprias 
possibilidades de desenvolvimento com que os jovens contam. Afinal, o ensino médio, como 
postula a Lei de Diretrizes e Bases, deve ser a instância em que se dá a preparação básica para o 
trabalho e a cidadania. A escolaridade de nível secundário também funciona como uma espécie de 
antídoto contra a pobreza e a exclusão social: vários estudos internacionais concluem que são 
necessários entre 11 e 12 anos de educação formal para que uma pessoa tenha acesso a 
empregos com remuneração suficiente para possibilitar que ela saia da pobreza ou não caia nela. 
 
Assim, não é exagero dizer que a exclusão dos jovens dos bancos escolares e do mercado de 
trabalho compromete -por vezes, irreversivelmente- a integração social dos jovens no seu trânsito 
para papéis adultos, além de gerar conseqüências negativas para a eqüidade socioeconômica, 
para o desenvolvimento do país e para sua inserção mais ativa na economia globalizada. 
 
É por isso que se faz necessária uma reação urgente, corajosa e de impacto no âmbito das 
políticas públicas no sentido de assegurar a permanência do jovem na escola de nível médio. Para 
tanto, é fundamental que a escola seja atrativa, isto é, que o currículo traduza as necessidades e 
demandas da juventude e do mundo contemporâneo. Mas também é fundamental que o jovem 
tenha condições materiais de avançar nos estudos, o que significa, necessariamente, destinar 
recursos para ações voltadas para sua permanência na escola. 
 
Por isso, os recursos não devem ser aplicados somente em infra-estrutura e em tecnologia ou em 
qualificação dos profissionais da educação. Esse tipo de investimento é necessário -mesmo 
fundamental-, mas não suficiente. 
Tão importante quanto isso é destinar recursos em bolsas de estudo que viabilizem a permanência 
do jovem na escola. Em vários países que enfrentaram o mesmo problema, entre eles a 
Argentina, a bolsa se mostrou uma alternativa eficiente no sentido de assegurar o prosseguimento 
dos jovens nos estudos.  
 
No caso do país latino, a bolsa foi financiada com recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. 



 
Na medida em que promove a admissão e a permanência do jovem na escola, a bolsa funciona 
como um mecanismo de inclusão, já que aumenta as chances de uma inserção qualificada no 
mercado de trabalho, além de ampliar as possibilidades de desenvolvimento individual. Em outros 
termos, não se trata de uma estratégia que visa apenas a formação de mão-de-obra. A estratégia 
visa também possibilitar que os jovens exerçam -no presente e no futuro, quando se tornarem 
adultos- plenamente a cidadania. 
 
Funciona, em síntese, como um antídoto às situações e contextos de vulnerabilidade social e 
econômica, promovendo a inclusão. 
 
Pode-se contra-argumentar que a bolsa acarretaria ônus adicionais ao Estado, já sobrecarregado 
pela demanda social do Brasil. Contudo, nunca é demais lembrar o que vários estudos e 
experiências internacionais já demonstraram: custa menos investir em prevenção do que na 
solução dos problemas gerados pela exclusão e pela desigualdade. Exemplo disso são os gastos 
com violência, fenômeno associado à desigualdade com forte impacto sobre os jovens brasileiros -
as principais vítimas da violência em sua forma mais cruel: os homicídios. 
 
De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), no relatório "As dimensões econômicas 
da violência interpessoal", de 2004, os gastos com saúde relacionados à violência no Brasil 
chegaram a 1,9% do PIB. Tomando como base o PIB do ano de 2003, de R$ 1,5 trilhão, isso 
representa cerca de R$ 285 bilhões. Em contraponto, sabe-se que cada ano adicional de 
escolaridade tem um impacto positivo sobre a renda. 
 
É sob esse prisma que a idéia da bolsa ganha sentido e força, possibilitando que a educação 
funcione, efetivamente, como um ativo de mobilidade social, reduzindo a desigualdade e 
possibilitando a melhoria da produtividade.  
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 14 mar. 2006, Tendências & Debates, p. A3. 
 


