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EDUCAÇÃO E DESIGUALDADE NO TEMPO DE JUVENTUDE
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1  INTRODUÇÃO

Diariamente – o que mostra o interesse despertado pelo tema –, é possível encontrar
em algum espaço da mídia, no Brasil e no mundo, comentários sobre as mudanças
revolucionárias verificadas, nas últimas décadas, no ciclo de vida das pessoas.

A interpretação corrente é que, até meados dos anos 1970, os acontecimentos
que marcam os diferentes estágios da vida obedeciam a determinada seqüência,
garantindo à maioria das pessoas uma dose de previsibilidade. Após uma infância
dedicada a desenvolver a sociabilidade, com ampla dependência em relação aos
pais, atingia-se, em torno dos 15 anos, a adolescência – marcada por uma espécie
de autonomia relativa, pela busca de mecanismos de rompimento com os laços de
família e pela busca da própria identidade. Entre os 18 e os 25 anos – numa
categoria que genericamente passou a chamar-se juventude –, a expectativa era de
que aquele jovem completasse sua busca e seu período exploratório, amadurecendo
para entrar na vida adulta. A partir desse período, numa certa ordem, uma série de
acontecimentos balizaria sua existência: o primeiro emprego, o casamento, o primeiro
filho, o ninho vazio, a aposentadoria e a viuvez, até a chegada da morte.

Entretanto, a partir do início dos anos 1980, os balizadores das normas de
infância, juventude e vida adulta começaram a perder nitidez, na sua mescla com
as diferentes categorias etárias, ao mesmo tempo em que os comportamentos “fora
das normas convencionais” passaram a ser cada vez mais aceitos pela sociedade. A
infância se encurta, a adolescência se estica, e torna-se comum que o amadurecimento
e a passagem para a vida adulta aconteçam somente quando o jovem sente segurança
na sua inserção no mercado de trabalho. Essa situação tende a ocorrer depois dos 30
anos. Muitos casais decidem ter filhos em torno de 40 anos, empurrando a chamada
meia-idade para meados dos 60. As mudanças mais citadas são as que ocorrem após
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os 60 anos, já que grande parte das pessoas nessa faixa etária se sente em total falta
de sintonia com sua idade real. As pessoas de 20, 30 e 40 anos estão cada vez mais
parecidas, assim como as de 50, 60 e 70 anos.

A ampliação do espaço de tempo atribuído aos jovens no desenvolvimento
do ciclo vital é um aspecto que desperta grande interesse, tanto na mídia como
nos estudos acadêmicos. Essa expansão constitui um fenômeno genericamente
denominado “prolongamento da juventude” (SHEEHY, 1996).

Diante desse cenário, é no mínimo surpreendente constatar que no espaço de
20 anos, entre 1980 e 2000 – conforme os resultados apresentados no capítulo 2 –, as
idades médias de casamento e do primeiro filho tenham permanecido pratica-
mente estáveis no Brasil, em um patamar que está longe do que poderíamos chamar
de prolongamento da juventude.

Causa ainda mais surpresa a comparação das taxas específicas de fecundidade
por idade da mãe, construídas a partir dos resultados dos Censos Demográficos
de 1980 e 2000. Verifica-se, com tais dados, que o Brasil nesse período seguiu na
contramão do que vem acontecendo nos países emergentes, inclusive na América
Latina. Na verdade, coexistem dois fenômenos. Por um lado, há uma antecipação
na idade do primeiro filho e uma concentração de marcos demográficos que definem
os diferentes momentos do ciclo vital, os quais costumam acontecer de forma
articulada em um período de tempo muito curto – nascimento do primeiro filho,
união, entrada no mercado de trabalho de forma instável e constituição de um
novo domicílio. Por outro, há também uma parcela da população que segue o
modelo do prolongamento com diluição dos marcos demográficos no tempo –
mercado de trabalho, união, constituição de um novo domicílio e nascimento do
primeiro filho. Portanto, a idade média ao casar esconde esse duplo movimento,
que sinaliza igualmente para o fato de que ao longo desse período aumentou, no
Brasil, a desigualdade do tempo de juventude.

Do ponto de vista das pessoas, a antecipação da entrada na vida adulta signi-
fica a eliminação de um importante momento de exploração e experimentação,
tanto no campo da afetividade como na preparação e qualificação para tarefas
mais produtivas e mais bem remuneradas. Do ponto de vista da sociedade, acarreta
menos desenvolvimento, manutenção das desigualdades sociais e persistência da
pobreza. Tem-se, aqui, mais um dos diferentes efeitos indiretos e perversos do
déficit educacional.

A proposta deste capítulo não é eminentemente técnica, mas pretende-se
contribuir para a reflexão sobre as questões colocadas no início da obra. Se a vida
se alongou, suas várias fases também se alongaram? Como a educação se insere
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nesse processo? A maior contribuição será detectar, organizar e articular os argu-
mentos dispersos em diversos trabalhos, inclusive de áreas temáticas diversificadas.
Sempre que possível, números e comparações internacionais contribuem, como
ilustração, para definir processos e metas e sua real dimensão.

Além desta introdução, o texto compreende cinco seções. Na seção 2 o texto
associa o prolongamento do tempo de juventude ao processo de avanço tecnológico
e às decorrentes exigências contínuas de qualificação. Em seguida, a seção 3 discute
os motivos pelos quais, entre 1980 e 2000, o país caminhou na contramão dos
desenvolvidos e emergentes, persistindo durante esses 20 anos no modelo de casa-
mento e maternidade precoces – fato este, afinal, creditado sobretudo às limitações
e distorções do sistema educacional. A seção 4 reúne resultados de pesquisas em
outros países que mostram o forte impacto da massificação do ensino médio nos
processos de desenvolvimento, propiciando saltos de qualidade tanto na economia
como em fenômenos sociais; a subseção 4.1 organiza informações de modo a
tornar mais transparentes os impasses enfrentados pelos jovens dos setores popu-
lares para chegar ao ensino médio e concluí-lo. A seção 5 trata do papel que as
heranças educacionais desempenham no processo de evolução da escolaridade no
Brasil, bem como das políticas educacionais que contribuem para acelerar e me-
lhorar o ensino médio. Esse tópico enfatiza a tensão entre investir na demanda ou
na oferta de educação. Na seção 6, encontram-se as considerações finais.

2  DESENVOLVIMENTO: JUVENTUDE PROLONGADA

Para uma grande parcela de jovens dos países desenvolvidos, os anos que se estendem
dos 18 aos 30 são de extrema importância, marcados por grandes mudanças. É
nesse período que eles avançam na formação educacional e obtêm treinamento,
construindo os alicerces para a definição das suas ocupações futuras e, portanto,
de seu nível de rendimento. Em torno dos 30 anos, a maioria dos jovens já fez suas
escolhas. Trata-se efetivamente de uma fase marcante para as pessoas, tanto que,
quando já adultas, ao refletirem sobre eventos que marcaram suas vidas, é comum
que elas se lembrem, principalmente, de sua juventude.

As mudanças demográficas profundas que tiveram lugar naqueles países desde
o início do século XX – aliadas à expansão da escolaridade demandada por uma
sociedade que se industrializava e tornava-se mais complexa –, foi crescentemente
configurando esse período, não como uma simples transição para a vida adulta,
mas como uma fase distinta no ciclo da vida. Sua especificidade maior seria uma
espécie de “legitimidade” para explorar possibilidades nos relacionamentos afetivos,
no trabalho e nas visões de mundo em geral (ARNETT, 2000). O prolongamento
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do espaço “juvenil” de uma sociedade pode ser detectado pelo adiamento da idade
de casamento.

Em 1970, a idade média do casamento nos Estados Unidos era de cerca de
21 anos para as mulheres e 23 para os homens; em 1996, já havia passado para 25
para as mulheres e 27 para os homens. A idade do primeiro filho seguiu o mesmo
comportamento. Adicionalmente, desde meados do século passado, a proporção
daqueles que tinham um nível educacional acima do médio subiu de 14%, em
1940, para mais de 60%, em meados dos anos 1990. Esse conjunto das mudanças,
que naturalmente estão interligadas, alterou a natureza do grupo entre os 18 e os
30 anos nas sociedades industrializadas. Nesse período da vida, são aceitas e espe-
radas constantes mudanças decorrentes de diferentes experiências legítimas para a
idade. Constitui, assim, uma fase do ciclo de vida diferenciada da adolescência e
da vida adulta.

Uma das características dessa fase reside na grande heterogeneidade nos
momentos de realização dos diferentes eventos demográficos, o que reflete as amplas
possibilidades de escolha pessoal. Assim, nada é demograficamente normativo.
Durante a adolescência (antes dos 18 anos), inúmeras chaves demográficas mostram
pouca variabilidade. A maioria dos jovens vive com seus pais, quase todos são
solteiros, poucos têm filhos e perto de 98% estão na escola. Já na nova fase, à
medida que as pessoas se aproximam dos 30 anos, aumenta a proporção de casados,
daqueles que têm filhos e dos que moram em domicílio próprio. Em contrapartida,
diminui, progressivamente, a proporção dos que freqüentam escola. Entretanto,
nas diferentes idades que constituem esse período, é difícil fazer previsões, já que
qualquer um desses estados é possível. Na verdade, a própria diversidade demográfica
reflete o traço experimental e altamente exploratório dessa fase.

Uma das situações demográficas que reflete, em especial, a natureza exploratória
dessa coorte etária é o status residencial. Nos Estados Unidos, muitos jovens saem
de casa entre 18 e 19 anos, mas é comum fazerem saídas e voltas intermitentes,
para períodos de coabitação seja com parceiros sexuais, seja com companheiros,
ou ainda para morarem sozinhos ou com amigos.

Nesse período de amadurecimento para a vida adulta, é possível detectar
diferenças com relação à adolescência em três importantes áreas de constituição
da identidade: amor, trabalho e visão de mundo. Os adolescentes começam a
procurar grupos fora da família e marcar encontro com colegas e parceiros em
torno dos 12 anos. Os encontros visam, sobretudo, à aprendizagem cultural dos
códigos de relacionamento de amizade, de valores e comportamentos relativos à
sexualidade. À medida que a idade avança, a exploração do amor torna-se mais
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íntima. Entretanto, no período de prolongamento da juventude e/ou da emergência
para a vida adulta, os relacionamentos afetivos tendem a privilegiar menos a recreação,
enfatizando a exploração de potencial para encontrar parceiros com maior identi-
dade para intimidades emocionais e físicas. É possível também detectar diferenças
entre a adolescência e o período de emergência da vida adulta nas formas de encarar
o sentido do trabalho. Os adolescentes tendem a ver o trabalho não como uma
preparação para a sua atividade ocupacional na vida adulta, mas como um meio
de obter dinheiro para ganhar liberdade de escolhas para seu lazer e consumo de
seus símbolos – comprar CDs, roupas, freqüentar shows etc. Após os 18 anos,
cada vez mais, o trabalho torna-se uma experiência focada no aperfeiçoamento e
na preparação dos papéis ocupacionais futuros.

Essa característica de intermitência na busca de trabalho, própria da adoles-
cência, e o caráter exploratório dos jovens, com vários trabalhos, explicam as altas
taxas de desemprego dos adolescentes e a redução dessa taxa para a coorte ime-
diatamente seguinte, embora ela continue alta se comparada às taxas dos adultos.
Enfim, a alta rotatividade explica mais as taxas elevadas de desemprego comum
nessas idades e não a dificuldade de encontrar emprego. Entretanto, os defensores
dessa tese alertam para o grupo de escolaridade abaixo do ensino fundamental,
que realmente encontra dificuldade de obter um trabalho estável, mesmo na sua
fase adulta (MADEIRA, 2004).

3  BRASIL: JUVENTUDE ROUBADA

Torna-se fundamental destacar que a emergência desse período rico na exploração
de possibilidades e escolhas e na vivência de variadas experiências só tem sido
possível em países que democratizaram de forma massiva o acesso ao ensino médio,
pari passu ao prolongamento da esperança de vida. Assim, na medida em que as
sociedades são mais afluentes, e exigem mais qualificação para obtenção de me-
lhores rendas, tornam-se mais propensas a dar aos jovens a oportunidade de estender
o período de moratória da juventude, até porque nesses países, com o avanço da
tecnologia, as famílias vão perdendo a necessidade de envolver crianças e adoles-
centes no processo produtivo. Essa tendência deve acentuar-se com o maior
envolvimento dos países no processo de globalização da economia mundial.

Em alguns dos países emergentes – China e Coréia, na Ásia; Chile e México,
na América Latina –, a proporção de jovens que concluíram o ensino médio e já
podem aspirar ao nível universitário vem crescendo rapidamente. Simultanea-
mente, vêm se deslocando as idades médias de casamento e do primeiro filho. Isso
ocorre porque, à medida que os países emergentes integram-se mais à economia
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global, há um incremento no número de ocupações que demandam a assimilação
das novas tecnologias. São tarefas que requerem nível de instrução mais elevado e
conhecimentos em informática, por exemplo. Atendidas tais exigências pelos jovens,
eles podem, assim, almejar progressões nos seus níveis educacionais e salariais.

Comparando-se as taxas específicas de fecundidade por idade de 1980 e
2000, no Brasil e em outras partes do mundo, Berquó e Cavenaghi (2004) cons-
tataram que nos países desenvolvidos e emergentes, mais bem-sucedidos no ritmo
de desenvolvimento econômico, houve um contínuo prolongamento do espaço
da juventude no ciclo vital. Já o Brasil, nas últimas décadas, fez o caminho oposto:
encurtou o espaço da juventude e/ou antecipou a vida adulta, já que houve rejuve-
nescimento da fecundidade. De fato, as taxas específicas de fecundidade de todos
os grupos etários diminuíram, exceto a do grupo de 15-19 anos, que representava
9,2% da taxa de fecundidade total, em 1980, passou para 13%, em 1991, e para
19,9% da fecundidade total, em 2000. Nada menos do que 20% da fecundidade
total de 2000 corresponde a mães adolescentes. Na faixa de 20-24 anos, embora a
taxa tenha se mantido razoavelmente estável, a participação no conjunto dos nas-
cimentos aumentou, ou seja, os nascimentos concentraram-se nas idades jovens.

Trata-se efetivamente de um resultado surpreendente, já que nesse período
aconteceu uma razoável transferência da população rural para áreas urbanas, além do
aumento do tempo de permanência na escola. Como explicar tal rejuvenescimento?

Uma das hipóteses seria a de que o processo da antecipação da vida adulta
tenha ocorrido pela novidade explorada por Heilborn e Cabral no capítulo 8
deste livro – a transferência da iniciação da sexualidade dos rapazes para o namoro,
ao contrário da tradição de iniciação fora do namoro. Nesse sentido, é importante
pensar, como também sugerem as autoras, numa política de informação que torne
pais e professores mais conscientes das mudanças de normas e valores da iniciação
sexual, e do complementar provimento de serviços de planejamento familiar des-
tinados a adolescentes, para que possam postergar tanto a maternidade como o
início da união. Entretanto, será essa política suficiente para instalar um processo
de transição capaz de mudar o sentido da antecipação e avançar na direção da
postergação de entrada na vida adulta? Baseando-se em um conjunto de estudos,
Rios-Neto (2005) conclui que o movimento de postergação do primeiro filho e do
casamento só ocorrerá quando houver um substancial aumento na prevalência de
mulheres com maior educação na população, sobretudo quando o acesso ao ensino
médio estiver mais disseminado. Esta é também a hipótese defendida neste artigo.

De fato, nos estudos citados pelo autor, verifica-se uma pequena diferença nas
idades médias à época da parturição das mulheres com baixa e média escolaridades; a
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diferença só se acentua no grupo de mulheres com escolaridade acima do ensino
médio – com nove ou mais anos de escolaridade.

Dados do Registro Civil do Estado de São Paulo (gráfico 1) confirmam que
uma transição para o modelo dos países desenvolvidos e dos emergentes bem-
sucedidos só ocorrerá no Brasil quando a escolaridade passar por um processo
acentuado de democratização do ensino médio.

As curvas do ciclo vital mostram que as condições de vida no Brasil melho-
raram, já que a esperança de vida avançou substancialmente no período de 1980 a
2000, mas a educação ficou para trás, não acompanhou esse processo como acon-
teceu em outros países. É sobretudo por esse motivo que o Brasil, em vez de
propiciar uma prorrogação da entrada na vida adulta, um processo de amadureci-
mento através da exploração de possibilidades, caracteriza-se por uma passagem
antecipada e concentrada, conforme termo cunhado por Heilborn e Cabral no
capítulo 8 desta coletânea.

No entanto, não são todos os brasileiros que seguem o modelo de transição
antecipada para a vida adulta. Uma pequena parcela, que detém os maiores rendi-
mentos e níveis de escolaridade, já apresenta um comportamento bem próximo
ao daqueles países desenvolvidos. Na verdade, o Brasil é também extremamente
desigual no espaço concedido à moratória juvenil, e essa desigualdade certamente
aumentou no decorrer das últimas décadas.

A comparação entre as taxas de fecundidade do Registro Civil do Estado de
São Paulo, por nível de escolaridade das mães (gráfico 1), evidencia um desloca-
mento dos marcos demográficos de quase dez anos, entre os picos com menos e
com mais escolaridade. Ou seja, adquirir 12 anos ou mais de estudo significa dez
anos a mais de juventude.

A progressão na educação é fator decisivo na constituição da própria identi-
dade juvenil. No Brasil, entre os mais bem colocados na estrutura de rendimentos,
o termo educação continuada já é recorrente e faz parte do projeto de vida das
pessoas. Os jovens que estão adiando a entrada na vida adulta encontraram uma
boa justificativa para esse comportamento: continuar estudando. Homens e mu-
lheres com mais de 60 anos dão significados às suas vidas freqüentando cursos que
resultam em profissões liberais.

Comenta-se muito que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo no
que diz respeito à estrutura de salários e que essa característica persiste no tempo.
A literatura já é bastante robusta no sentido de apontar que a desigualdade educa-
cional mostra-se fundamental para o entendimento desse traço perverso e persistente,
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explicando entre 30% e 50% do desequilíbrio da renda salarial. Seria importante
também conhecer quanto da desigualdade do espaço de moratória juvenil no Brasil
explica-se também pelo injusto sistema educacional do país. Ademais, qual seria o
seu papel na persistência da pobreza?

A despeito da baixa taxa de fecundidade brasileira detectada pelo Censo de
2000, os segmentos de extrema pobreza ainda mostram níveis bem mais elevados
de fecundidade. Berquó e Cavenaghi (2004) constatam que as mulheres sem ins-
trução e aquelas com 1 a 3 anos de estudo apresentam fecundidade total de 4,2
filhos e 3,6 filhos, respectivamente, enquanto as mulheres com mais de 9 anos de
estudo não atingem a taxa de reposição, 1,4 filho. Os dois fatores associados,
maternidade precoce e alta fecundidade, têm sido apontados, de maneira recor-
rente, como uma das principais causas da pobreza do passado, da atual e futura.

É fundamental desfazer uma crença ainda bastante difundida.

O senso comum aponta a maternidade precoce e o número elevado de crianças
na família como responsáveis pela menor renda per capita familiar e, portanto,
pela pobreza. Mas, na realidade, a injustiça educacional por trás desses processos é
que marca a pobreza. Para entender melhor esse argumento, basta supor que um
jovem casal, com baixa escolaridade e residente em uma periferia distante, em vez
de apenas um filho, tenha gêmeos. O que os manteria ou os tornaria mais pobres?
O fato de ter um filho a mais ou todas as dificuldades que enfrentam para ter
acesso a um emprego estável e com bom rendimento? É claro que são as dificuldades
impostas por sua formação educacional precária. Assim, mães jovens e com baixos
níveis educacionais, com 3 ou 4 filhos, como apontam os dados médios para o Brasil,
teriam mais chances de contribuir para o aumento ou persistência da pobreza

GRÁFICO 1

Estado de São Paulo: taxas de fecundidade por idade,
segundo anos de estudo da mãe – 2000
(Por mil mulheres)

Fonte: Fundação Seade.
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futura, mas não seriam pobres ou muito mais pobres por esse motivo. Talvez por
isso a pobreza persista, apesar da diminuição constante dos níveis de fecundidade
no Brasil.

Infelizmente, estudos sérios e bem fundamentados sobre esse tema ainda
não existem no país, até porque informações sobre a trajetória de jovens com
baixa escolaridade, com e sem filhos, são difíceis de construir. Entretanto, alguns
estudos sobre maternidade precoce apontam que, da perspectiva dessas jovens, o
fato de ter um filho simplesmente não muda a sua vida. Como apontam Heilborn
e Cabral no capítulo 8 deste livro, parte significativa de mães adolescentes e seus
parceiros já estava fora da escola quando ocorreu a gravidez. Várias delas já cuidavam
dos irmãos, portanto, sabiam que não podiam aspirar a um futuro muito diferente
daquele que vivenciavam. Como já foi comentado na introdução ao capítulo 2,
diferentemente do que ocorre nos outros países, as mulheres no Brasil entram no
mercado já com filhos – o que não poderia ser diferente, visto que a união e o
nascimento do primeiro filho ocorrem tão cedo. Será que a natureza do trabalho
delas seria diferente caso não tivessem filhos? Também nesse caso não existem dados
e/ou estudos que forneçam uma resposta convincente.

Mas por que só com o nível médio, no Brasil e no mundo, acontece esse
salto de comportamento que acaba por prolongar a juventude? É o assunto
analisado a seguir.

4  A IMPORTÂNCIA DO ENSINO MÉDIO

A educação tem sido citada de forma recorrente como indispensável tanto para
avançar no desenvolvimento do país como para enfrentar a persistente desigual-
dade social. Essa discussão tem se concentrado nos efeitos econômicos diretos
sobre a educação. Porém, como colocado no item anterior, há a questão dos efeitos
indiretos da educação. Ou seja, independentemente dos seus efeitos econômicos
mais diretos, a educação traz diversas outras implicações relevantes que atuam de
forma indireta e colaboram para a compreensão dos mecanismos que entravam o
desenvolvimento e atuam na persistência da pobreza e da desigualdade.

Quanto aos reflexos sobre a economia, as pesquisas têm enfatizado que o
efeito da educação se dá principalmente pelo aumento na qualificação dos traba-
lhadores, o que, por sua vez, eleva a produtividade tanto do trabalhador como
daqueles que atuam no seu entorno. Destacam ainda que o ensino médio exerce
impacto importante no crescimento, enquanto o ensino fundamental em geral
não é significativo, embora sua qualidade seja indispensável para um bom apro-
veitamento dos níveis  posteriores. Os estudos têm mostrado ainda a importância
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do ensino médio para a efetivação de saltos de qualidade no desenvolvimento,
uma vez que facilita muito a absorção de novas tecnologias. Já a elevada desigual-
dade de renda salarial na força de trabalho, em grande medida, é fruto da desi-
gualdade educacional. Um conjunto significativo de estudos, entre eles os de Ferreira
e Veloso (2006), conclui que a desigualdade educacional explica quase a metade
da iniqüidade de renda. Como a parcela da população que conclui o ensino médio
e universitário é pequena, a taxa de retorno da educação no Brasil ainda é alta, ou
seja, o aumento de salário que resulta de um ano a mais de escolaridade é extrema-
mente alto quando comparado a outros países, mesmo na América Latina.

Como comentado anteriormente, o nível educacional de um jovem afeta a
dimensão de seu espaço na trajetória do ciclo vital. À medida que a sociedade
demanda mais qualificação, o espaço da juventude se prolonga. Como os dados do
Censo de 2000 mostraram, no caso do Brasil, as limitações e distorções do sistema
educacional, ao contrário, acabaram por antecipar e concentrar a entrada na vida
adulta. Também nesse caso – como ocorre no impacto da produtividade do traba-
lhador –, enquanto o crescimento do ensino fundamental interfere pouco no pro-
cesso de adiamento da união, induzida ou não pelo nascimento do primeiro filho, a
freqüência ao ensino secundário e, sobretudo, a conclusão desse ciclo deslocam de
forma significativa a curva de tendência ao prolongamento do espaço da juventude.

Por que a mudança clara de patamar ocorre na passagem para o nível médio?
Não há na literatura qualquer tentativa de explicação para isso, apenas sua recor-
rente constatação. A hipótese é que essa etapa do processo de progressão escolar
costuma ser entendida como ponte necessária para chegar aos mais altos níveis
educacionais, e, por isso, atua como um estímulo importante na ampliação do
período de exploração das possibilidades, na área dos relacionamentos afetivos e
de aperfeiçoamento pessoal. Somente após atravessar essa ponte, é viável desenhar
planos e dar mais tempo na busca de um futuro melhor. Nesse contexto, vale
lembrar um dado conhecido por aqueles que tratam da questão educacional: parte
substancial dos jovens que optam pela escola técnica de nível médio, concebida
como uma preparação rápida e eficiente para o mercado de trabalho, tem como
objetivo o ensino superior. Nas famílias dos setores mais populares, a escola
técnica é vista como uma oportunidade de o jovem prosseguir nos estudos,
trabalhando para se manter na escola. Até o momento não existe um estudo
robusto que permita concluir que a escola técnica, que é minoritária, seja mais
eficiente como porta de entrada para o mercado de trabalho do que o ensino
médio, agora reestruturado pela nova lei que aumenta a flexibilidade no cum-
primento dos créditos e oferece possibilidades de complementação de cursos de
natureza mais profissionalizante.
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Além do seu impacto no adiamento da entrada na vida adulta, uma série de
estudos também já mostrou que a educação tem vários outros efeitos indiretos.
Algumas pesquisas mostram forte correlação entre participação política e nível de
escolaridade. Um maior nível educacional também contribui para a redução da
criminalidade. Lochener e Moretti (apud FERREIRA; VELOSO, 2006) mostram que,
nos Estados Unidos, a conclusão do ensino médio reduz significativamente a pro-
babilidade de crimes contra as pessoas e o patrimônio. Recentemente, Néri (2006),
utilizando dados do Censo de 2000, constatou que jovens com escolaridade de até
seis anos de estudo têm 2,2 vezes mais chances de estarem presos do que aqueles
com maior escolaridade. Enfim, a educação, em geral, e o nível médio, em particular,
têm reflexos importantes em diversas dimensões que, direta ou indiretamente,
influenciam a persistência da desigualdade social e o desenvolvimento do país.

Embora a educação tenha efeito importante sobre vários aspectos que implicam
o desenvolvimento, sabe-se que, embora necessária, não é suficiente. Há exemplos
de países em que o avanço educacional colaborou fortemente para seu crescimento;
outros não cresceram, embora a educação tivesse avançado. Diferentes variáveis,
como a cultura local, entraves institucionais e até atitudes preconceituosas de raça
e de gênero interferem no ritmo desse processo. São temas importantes, mas que
fogem ao objetivo do presente texto.

4.1  O perfil do crescimento do ensino médio no Brasil

É bastante conhecido o fato de que, no Brasil, nas últimas décadas, aumentou
significativamente o número de crianças matriculadas no ensino fundamental,
praticamente universalizando o acesso a esse nível. O ensino médio teve aceleração
surpreendente a partir de 1995, o número de matrículas praticamente dobrou,
alcançando, em 2005, mais de 9 milhões de estudantes. Expansão similar experi-
mentou o ensino superior: de 1 milhão de alunos, em 1980, passou para mais de
4 milhões, em 2005.

Não se pode subestimar o tamanho desse esforço, especialmente no que diz
respeito ao ensino básico. É preciso lembrar que, em 1950, mais da metade da
população do país era analfabeta (50,6%) e, na faixa de 7 a 14 anos, apenas pouco
mais de 1/3 freqüentava a escola (38,2%). A expansão se deu, basicamente, no
ensino público e gratuito.

Embora existam taxas elevadas de crescimento, a situação educacional da
população na faixa de 15 a 30 anos de idade (conforme os gráficos 2, 3 e 4)
mostra o quanto ainda é preciso percorrer e quanto já ficou perdido, mesmo
entre os jovens.
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O sistema educacional brasileiro preconiza a conclusão do ensino funda-
mental aos 14 anos e do ensino médio, aos 17 anos.

O gráfico 2 destaca o avanço educacional da população de 18 e 25 anos,
entre 1980 e 2000. Os dados revelam melhorias na proporção de concluintes do
ensino fundamental, mas os avanços no ensino médio ainda são muito recentes,
de tal forma que o impacto é diferente para cada uma das idades consideradas.

A percentagem da população de 18 anos com ensino fundamental completo
é um pouco maior do que a verificada entre aqueles com 25 anos de idade, respec-
tivamente, 52% e 49%, indicando que a coorte mais jovem foi beneficiada por
um sistema educacional com eficiência maior do que a existente no caso da coorte
mais velha. Já o fato de o percentual da população que completa o ensino médio
ser bem superior no grupo de 25 anos (35%) do que no de 18 anos (17%) signi-
fica que a maioria dos estudantes que concluem a educação média tem mais de 18
anos, confirmando a extensão e a persistência da distorção idade-série.

A expansão da cobertura do ensino médio e o aumento de concluintes nesse
nível de ensino dependem, em grande parte, da correção dos índices de repetência
e evasão, que permanecem elevados. Os efeitos combinados desses dois fenômenos
podem ser sintetizados na taxa de distorção idade-série. Segundo os dados coletados
pelo Censo Escolar da Educação Básica de 2005, 30% dos alunos matriculados
no ensino fundamental têm idade superior à considerada adequada. As maiores
taxas de distorção são constatadas nas classes de 5ª a 8ª séries. A taxa mais elevada
corresponde à 5ª série, em que alcança 38,6%. No ensino médio, as taxas de
distorção idade-série alcançam 46,3% dos estudantes.

Tais são as resultantes dos problemas de eficiência interna que afetam atual-
mente a educação básica no Brasil: apenas 62% das crianças que ingressam na 1ª

GRÁFICO 2

Brasil: proporção da população com 18 e 25 anos de idade
por nível de ensino concluído – 1980 e 2000
(Em %)

Fonte: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000.
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série podem esperar concluir o ensino fundamental, gastando em média dez anos
nesse processo; ao passo que apenas 41,6% dos alunos da 1ª série do fundamental
chegarão ao fim do ensino médio, despendendo, em média, 13,7 anos nesse per-
curso (ver tabela 1).

Assim, o aumento da cobertura do ensino médio passa, necessariamente,
pela redução da repetência e evasão. A repetência permanece como fenômeno
arraigado no sistema educacional, em especial nas séries de transição. Estudos
mostram que o aproveitamento do estudante afeta a probabilidade de evasão por
meio da probabilidade de repetência. Aqueles que repetem um ano apresentam
risco maior de futuras repetições e a evasão aparece, assim, como resultado de um
frustrante risco de repetições.

Os gráficos 3 e 4 trazem a distribuição da população de 15 a 30 anos, segundo
nível escolaridade e freqüência à escola, por idade, e permitem visualizar a dinâ-
mica e o ritmo desse processo que acontece por um deslocamento constante da
universalização do acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio. Cada uma
das idades foi distribuída segundo sete categorias:

a) não concluiu e não freqüenta o ensino fundamental;

b) freqüenta o ensino fundamental;

c) concluiu o ensino fundamental e não freqüenta escola;

d) freqüenta o ensino médio;

e) conclui o ensino médio e não freqüenta o ensino superior;

f ) freqüenta o ensino superior; e

g) concluiu o superior.

TABELA 1

Brasil: indicadores de produtividade escolar, segundo nível de ensino – 1995 e 2001

Tempo médio esperado

de permanência

(em anos)

Tempo médio esperado

para conclusão

(em anos)

Número médio

esperado de séries

concluídas

Taxa esperada

de conclusão

(%)Nível de ensino

1995 2001 1995 2001 1995 2001 1995 2001

Educação básica 10,7 10,3 15,4 13,7 7,2 8,0 32,5 41,6

Ensino fundamental 9,1 8,5 11,3 10,0 6,2 6,6 51,9 62,3

Ensino médio 3,5 3,3 4,0 3,7 2,3 2,5 71,4 74,9

Fonte: Ministério da Educação (MEC)/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)/Sistema de Estatística Educacional
(EdudataBrasil).
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Na comparação do perfil educacional da população de 15 a 30 anos de idade,
entre 1980 e 2000, pode-se destacar:

� A sensível redução, em todos os segmentos etários considerados, da parcela
que estava fora da escola sem ter concluído o ensino fundamental. Tal desempenho,
no entanto, traduz-se ainda em resultado muito desfavorável para os indivíduos
na faixa etária considerada. No início do século XXI, quase metade dos jovens não
havia concluído os oito anos de escolaridade obrigatória.

� Assim, é possível começar a entender por que, ainda em 2000, apesar do
avanço da escolaridade, as idades médias de união permanecem praticamente
estáveis. O surpreendente resultado mostrado pelo Censo de 2000, com o aumento
da concentração de nascimentos nas idades jovens, parece resultar de uma perversa
combinação de erros do passado na implementação de um sistema educacional

GRÁFICO 3

Brasil: distribuição da população de 15 a 30 anos de idade, segundo condição de
freqüência à escola e nível de escolaridade – 1980
(Anos)

Fonte: IBGE/Censo Demográfico de 1980.
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GRÁFICO 4

Brasil: distribuição da população de 15 a 30 anos de idade, segundo condição de
freqüência à escola e nível de escolaridade – 2000
(Anos)

Fonte: IBGE/Censo Demográfico de 2000.
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eficiente com a modernidade, que aceita a iniciação da sexualidade antes do casa-
mento sem oferecer uma reflexão para a proteção do jovem.

� Os aumentos expressivos dos jovens de 15 a 19 anos que freqüentavam o
ensino médio.

� A ampliação, entre os indivíduos com idade entre 20 e 30 anos, daqueles
que concluem o ensino médio, mas não têm continuidade em sua trajetória escolar.

Observa-se, portanto, que a despeito dos avanços registrados no período,
um estoque de população jovem com baixos níveis de instrução vai-se acomodando
como produto dos efeitos combinados de repetência e evasão. Em contrapartida,
fica patente a progressão, em especial entre as gerações mais novas, aumentando a
parcela com ensino médio completo, para a qual devem ser abertas novas possibi-
lidades de avanço na trajetória escolar.

As diferenças de desenvolvimento do sistema educacional entre as unidades
da federação refletem dificuldades específicas para a expansão do ensino médio.
Embora os indicadores de desempenho educacional nos estados do Sul e Sudeste
sejam comparáveis ou superiores às médias regionais para a América Latina e
Caribe, os dos estados mais pobres do Nordeste são freqüentemente comparados
com os índices de países de renda muito baixa.

O principal obstáculo para a expansão do ensino médio na região Nordeste
é a necessidade de melhorar a qualidade e a eficiência do ensino fundamental. Em
contraste, no Sudeste observa-se uma expansão das bases do ensino médio, suge-
rindo a necessidade de medidas para sua universalização e o estabelecimento de
uma política de crédito estudantil.

Também existem diferenças intra e interestaduais em matéria da magnitude
e perfil da demanda pelo ensino médio, que merecem ser observadas quando da
adoção de políticas específicas que busquem acelerar o processo de redução das
desigualdades educacionais.

Na comparação com outros países, a falta de eficiência do sistema brasileiro
fica ainda mais patente, como constatado por Ferreira e Veloso (2006): a compo-
sição dos níveis educacionais e a escolaridade média da população de 15 anos e
mais (portanto, em idade de trabalhar), por diferentes países, mostram grande
diversidade existente, ao mesmo tempo em que evidenciam o atraso, até quando o
Brasil é comparado com países de renda per capita mais baixa.

Detendo-se no ensino médio e comparando os resultados de 2000 do Brasil
com outros países emergentes, verifica-se que na China a escolaridade média é
maior, com grande proporção da força de trabalho com ensino médio (14% em
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relação a 45,0%), portanto apta a receber as novas tecnologias. Embora na Índia,
comparada com o Brasil, uma proporção muito maior da população não tenha
educação formal (43%), a parcela da população que tem ensino médio é de 23,8%,

TABELA 2

Brasil, regiões Nordeste e Sudeste: distribuição da população de 15 a 30 anos, segundo
condição de freqüência à escola e nível de escolaridade – 2000
(Em %)

Condição de freqüência à escola e nível de escolaridade Brasil Nordeste Sudeste

15 a 17 anos

Não concluiu e não freqüenta o ensino fundamental 17,0 18,7 14,1

Freqüenta o ensino fundamental 43,4 59,7 33,4

Concluiu o ensino fundamental e não freqüenta escola 2,6 1,1 3,3

Freqüenta o ensino médio 35,7 19,9 47,6

Concluiu o ensino médio e não freqüenta escola 0,9 0,5 1,2

Freqüenta o ensino superior 0,4 0,2 0,4

18 a 24 anos

Não concluiu e não freqüenta o ensino fundamental 37,1 43,7 31,8

Freqüenta o ensino fundamental 9,9 17,8 5,9

Concluiu o ensino fundamental e não freqüenta escola 7,6 4,4 8,9

Freqüenta o ensino médio 14,3 15,2 14,1

Concluiu o ensino médio e não freqüenta escola 20,7 13,8 26,0

Freqüenta o ensino superior 9,2 4,7 11,6

Concluiu o ensino superior 1,2 0,5 1,6

25 a 30 anos

Não concluiu e não freqüenta o ensino fundamental 48,8 56,5 43,9

Freqüenta o ensino fundamental 3,3 5,2 2,5

Concluiu o ensino fundamental e não freqüenta escola 10,6 7,2 12,1

Freqüenta o ensino médio 3,0 3,5 2,8

Concluiu o ensino médio e não freqüenta escola 22,5 20,8 24,1

Freqüenta o ensino superior 5,8 3,6 6,8

Concluiu o ensino superior 6,0 3,2 7,8

Fonte: IBGE/Censo Demográfico de 2000.
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em relação a somente 14,4% no Brasil. A comparação com a Costa Rica também
é interessante. Embora a taxa de ensino médio na população em idade ativa (PIA)
seja próxima entre os dois países, a proporção daqueles que têm nível universitário
na Costa Rica é bem maior.

Comparando-se o fluxo educacional do Brasil com o de outros países, verifica-
se, como destacam Ferreira e Veloso (2006), que o investimento no ensino médio
ainda é muito pequeno, sugerindo, mais uma vez, a ineficácia do sistema educacional
nacional em possibilitar o acesso e a permanência dos jovens no ensino médio.
Ademais, ao comparar a evolução da escolaridade média entre 1960 e 2000 com a
de outros países, fica evidente que o ritmo de crescimento do Brasil é o mais lento,
o que significa que a distância em relação a outras nações vem aumentando.
Concluem os autores: “Mesmo que o Brasil mantenha o forte ritmo de expansão
educacional da década de 1990, levaremos quase sete décadas para atingir a esco-
laridade atual da Coréia” (FERREIRA; VELOSO, 2006, p. 252-255).

5  COMO CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR?

O primeiro passo é dividir os problemas educacionais em duas categorias: os que
dizem respeito à progressão intergeracional de capital cultural familiar – que estão
fora do alcance do sistema educacional – e os que dependem deste.

5.1  A progressão intergeracional da educação no Brasil

O papel da família – especialmente o nível de escolaridade dos pais – no desempenho
escolar das crianças é conhecido no mundo todo. No Brasil, essa associação tornou-se
bastante complexa nos últimos anos, pelo fato de o sistema ter incluído, na última
década, parcelas crescentes de filhos de pais analfabetos ou com menos de quatro
anos de escolarização, ao passo que, nos países desenvolvidos, a universalização do
ensino básico já havia ocorrido no século XIX. Os sistemas de avaliação têm mos-
trado que crianças pobres, com pais pouco escolarizados, encontram grande difi-
culdade de adaptação ao ambiente escolar dominado pela escrita. Muitas delas
provêm de lares onde não há papel, lápis para escrever ou desenhar, livros, revistas,
nem jornal. Falta o que se convencionou chamar de capital cultural. Os pais não
têm como orientar os filhos para superar as dificuldades escolares, mas o problema
maior é que a escola ainda não se equipou, nem do ponto de vista pedagógico, nem
material, para enfrentar as dificuldades de familiarização com a linguagem escrita.

A escola, portanto, não está preparada para receber esse aluno e compensar a
desvantagem com que chega ao sistema de ensino. Raramente há bibliotecas, de
tal forma que o único contato da criança com um livro é com o didático, distribuído
gratuitamente pelo governo – mas é muito pouco, especialmente quando a carga
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horária escolar é reduzida, não chegando a 3 horas diárias. Nos países desenvolvidos, o
aluno permanece no estabelecimento de ensino de 5 a 6 horas diárias e conta com
o apoio escolar para desenvolver as tarefas complementares. Além disso, a expansão
se deu sem que houvesse um esforço na formação adequada de um número suficiente
de professores que, por sua vez, estão descontentes com os salários e os planos de
carreira.

O resultado desse conjunto de deficiências aparece nas notas do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que testa as competências e o
desempenho dos alunos de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental e na 3ª série do
ensino médio. O exame mostra o efeito em cadeia das deficiências, que colocam o
Brasil sempre entre os piores desempenhos, mesmo entre os países emergentes.

Esse conjunto de fatores é responsável pela baixa mobilidade educacional no
Brasil, onde filhos de pais com baixa escolaridade têm muito menor chance de
chegarem ao ensino médio ou superior. Ferreira e Veloso (2006, p. 260) constatam
que “a mobilidade no Brasil é bem menor que nos Estados Unidos e Alemanha,
mas também é mais baixa que a de México, Peru e Malásia, entre outras economias
emergentes”.

A pergunta é: as perspectivas das crianças que nasceram em 2000 são melhores
quando comparadas com as que nasceram em 1980? Segundo exercício de Rios-
Neto (2005), que recentemente tratou do tema, combinando a dinâmica
demográfica com a dinâmica da escolaridade das mães e a renda familiar – o que
o autor chamou de efeitos de composição –, a coorte de crianças nascidas em
2000 terá muito mais chances de atingir o ensino médio e a proporção de
concluintes será superior à anterior. Isso decorre de um efeito de composição,
marcado tanto pelo notável declínio no número de mães com baixa escolaridade
(de 0 a 3 anos de estudo), quanto pelo aumento de mães com escolaridade mais
alta (9 anos ou mais de estudo). Trata-se, segundo o autor, de uma segunda tran-
sição demográfica, marcada pelo prolongamento do espaço da juventude. Ou
seja, a dinâmica demográfica no período desenvolveu-se de forma a favorecer o
aumento do ritmo da mobilidade.

Entretanto, comenta o autor, seria interessante que as ações públicas contri-
buíssem para a aceleração do processo, para isso sugerindo duas ações políticas:

a) Políticas focadas nas crianças filhas de mães com baixa escolaridade. So-
mente em 2003, esse segmento representava 1/5 dos nascimentos, e será a população
de 15 a 19 anos em 2018.

b) Políticas de respostas pelo aumento potencial de filhos cujas mães já possuem
escolaridade média, mas são pobres. Ou seja, a escolaridade das mães não tem
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sido acompanhada pelo aumento da renda nesse período. Nesse caso, o problema
da continuidade da educação dos filhos estaria centralizado na restrição de crédito.
Rios-Neto acredita que apenas políticas que facilitem créditos às famílias pobres
permitirão que essa virtuosidade demográfica potencial se materialize em maior
escolaridade das futuras gerações do país.

Um conjunto de dados organizados a partir de informações do Registro
Civil do Estado de São Paulo indica que a segunda transição demográfica apontada
por Rios-Neto já deu a partida em São Paulo, na virada do novo século.

Por meio do gráfico 5, é possível conhecer a trajetória e o ritmo da queda da
fecundidade da população jovem do Estado de São Paulo, entre 1993 e 2005.
Entretanto, cada uma das coortes apresenta diferenças ao longo do percurso.

A taxa mais elevada encontra-se no grupo de 20-24 anos. Entre 1993 e 1997,
a fecundidade apresentou queda constante, voltou a crescer até 1998 e retomou o
movimento de queda até 2005. O comportamento da coorte mais jovem (15-17
anos) teve movimento crescente até 1998, quando atingiu o pico e iniciou trajetória
de queda. O comportamento mais regular de declínio constante pertence às coortes
de 25-29 anos e de 30-34 anos, caracterizadas por maior estabilidade das taxas,
apenas com uma pequena elevação em torno de 1998, quando então passou a
seguir a tendência geral de queda.

A explicação mais recorrente para a pequena tendência de crescimento da
fecundidade bem localizada em 1998 é que ela seria uma espécie de compensação
da fecundidade reprimida por incertezas na economia e liberada após o sucesso do
Plano Real.

GRÁFICO 5

Estado de São Paulo: taxas de fecundidade,
segundo grupos de idade da mãe – 1991-2005
(Por mil mulheres)

Fonte: Fundação Seade.
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O gráfico 6 complementa o anterior, mostrando a distribuição dos nascidos
de primeira ordem (primeiro filho), segundo a escolaridade e a idade da mãe. Os
resultados foram organizados para momentos diferentes: 1993, antes do movi-
mento ascendente da maternidade precoce (15 - 19 anos) e das jovens entre 20 e
24 anos; 1998, que representa o período de pico desse processo; e 2005, já no
momento de quedas contínuas da fecundidade para todas as faixas etárias.

Esse gráfico permite captar importantes movimentos que ocorreram no Estado
de São Paulo, entre 1993 e 2005, afetando especialmente a população jovem.

a) Tendência ao adiamento da idade para ter o primeiro filho, especialmente
a partir de 1998.

b) Notável avanço da escolaridade das mães: a proporção de mães de primeiro
filho com 12 anos e mais de escolaridade passou de 8,7% para 21,1% entre 1993
e 2005, e a daquelas com 8 a 11 anos de escolaridade, que no início do período era
residual, inverteu a tendência em 2005. Grande parte desse crescimento do ensino
médio deveu-se à política educacional do Estado de São Paulo, que realizou um
conjunto de medidas no sentido de melhorar o fluxo escolar. A aceleração do
fluxo escolar está incorporando rapidamente parcelas da população jovem de fa-
mílias com baixo poder aquisitivo.

(De fato, houve significativo progresso de ensino médio no Estado de São
Paulo, entre 1993 e 2004, sengundo dados da Pnad. O ritmo de crescimento foi
maior entre os jovens dos setores mais populares. Nesse período, o número de
jovens provenientes de famílias pobres, com renda de até três salários mínimos,
que freqüentavam ou já haviam concluído o ensino médio, passou de 212 mil

Cap05.pmd 24/11/2006, 15:00158



159Educação e desigualdade no tempo de juventude

para 586 mil, significando um aumento de 176%, maior que o já expressivo 130%
observado no conjunto de jovens, de todos os segmentos de renda).

c) Nítida diferença de tendências do número de nascidos vivos de primeira
ordem (primeiro filho) nos grupos de mães jovens (maternidade precoce), no
período 1993-1998, e no posterior, compreendido entre 1998 e 2005. O primeiro
período apresenta a tendência de crescimento constante de nascimentos, até o seu
pico, em 1998, quando ocorre uma inversão de tendência e começa o movimento
de declínio, também constante até 2005. Trata-se, na verdade, de um dos efeitos
da “onda jovem”, uma descontinuidade demográfica típica desse período, con-
centrada nas coortes jovens na segunda metade dos anos 1990 e com diluição na
primeira metade dos anos 2000, conforme mostra o gráfico 1 do Anexo. Ou seja,
o elevado número de nascimentos entre mães jovens decorre do fato de termos
uma coorte jovem alargada. Ou, ainda, o que mudou não foi o padrão de mater-
nidade precoce, mas sim o número de jovens disponíveis para conceber filhos.

d) Considerando-se de forma combinada os três fenômenos – “onda jovem”,
expansão da escolaridade e, finalmente, o adiamento e aceleração do ritmo de
queda da fecundidade –, pode-se sugerir com segurança que a janela de oportuni-
dades que se abriu com a diluição da “onda jovem” contribuiu para um maior
acesso dos jovens ao ensino médio, que, por sua vez, já vinha em movimento de
expansão. A massificação do ensino médio, de outro lado, iniciou e/ou acelerou a
mudança de padrão de maternidade precoce, impulsionando a tendência ao pro-
longamento do tempo médio da idade do primeiro filho (prolongamento da ju-
ventude) e a queda dos níveis de fecundidade, uma segunda transição demográfica,
conforme antecipado por Rios-Neto.

Ao enfatizarmos o papel do ensino nesse processo, é claro, não estamos con-
siderando o acesso a esse nível de ensino como uma vacina contra a maternidade
precoce, mas apenas chamando a atenção para o fato de que, no Estado de São
Paulo, repete-se algo constatado em vários outros países – a probabilidade de
redução da maternidade precoce como prática recorrente, à medida que se massifica
o ensino médio.

A maternidade precoce entre as jovens é freqüentemente considerada como
a correspondente dos homicídios entre os jovens do sexo masculino. Ambos seriam
resultantes da vulnerabilidade dos jovens às situações de risco porque não conseguem
construir um projeto de futuro na precariedade de condições em que vivem.

O gráfico 7 coloca lado a lado a trajetória da ascensão e queda das taxas de
fecundidade e de homicídios para as coortes de 15-19 anos e 20-24 anos. Não
deixa de ser surpreendente a constatação de que os dois fenômenos perversos para
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a juventude ocorrem de forma simultânea, mostrando que a associação recorrente
entre os dois faz sentido.

Embora essa constatação, para ganhar robustez, devesse passar por um trata-
mento estatístico mais apurado, a contribuição da dinâmica demográfica, mais
especificamente o adensamento e o refluxo da “onda jovem” merecem algumas
considerações adicionais. Em trabalhos anteriores, em parceria com Alicia Bercovich
(BERCOVICH; MADEIRA; TORRES, 1998), já sinalizamos a importância dessa
descontinuidade demográfica, sobretudo porque a “onda jovem” estava ampla-
mente concentrada nas populações de baixa renda, confinadas em espaços deterio-
rados e segregados nas favelas e periferias. Nesses artigos nos referíamos também à
literatura estrangeira que apontava que espaços com altas densidades de jovens em
condições precárias seriam amplamente propícios para conflitos juvenis. Desde
logo é preciso considerar que não estamos defendendo o determinismo
demográfico, tanto é que a “onda jovem” dos anos 1970, da qual a dos anos 1990
é resultante, foi bem mais intensa e não se caracterizou por manifestações violentas.
O capítulo 10 deste livro, de Araújo e Ferreira, faz uma excelente resenha da
literatura que trata da violência juvenil, destacando um conjunto de fatores que
contribuem para entender como reverter a criminalidade juvenil. O que estamos
dizendo é que a densidade de jovens em espaços degradados potencializa muito a
criminalidade.

Não se trata também de acreditar que a educação seja uma panacéia. Mas já
há evidências de que a escola contribui para melhorar a sociabilidade e a capacidade
de expressão e enfrentar tensões, procurando construir consensos através da palavra
em vez do apelo à agressividade corporal, mesmo quando ainda é, em média, de
má qualidade. Essa argumentação é válida tanto no caso da criminalidade juvenil

GRÁFICO 7

Estado de São Paulo: taxas de mortalidade masculina por agressões e taxas
específicas de fecundidade, segundo grupos de idade – 1996-2005

Fonte: Fundação Seade.
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como na gravidez precoce, já que vários estudos destacam que a gravidez resulta
também das dificuldades de entendimento, conversa e negociação entre casais
jovens. É provável também que, para a queda da criminalidade, tenha pesado a
melhoria da eficiência do sistema de segurança pública, como o aumento do iso-
lamento de jovens mais perigosos, assim como, no caso da queda da maternidade,
tenham contribuído as companhas publicitárias e trabalhos nas escolas e ONGs.
Mas assim como já se constatou na economia que o ensino médio tem facilitado a
absorção de novas tecnologias, é provável também que facilite a assimilação de
conteúdos que vêm sendo colocados pelas diferentes fontes de disseminação e
instituições no enfrentamento desse graves problemas juvenis.

É claro que consideramos indispensável a melhoria da qualidade de educação
desde os primeiros anos de ensino fundamental, os quais, bem sabemos, são deci-
sivos para o aproveitamento das séries posteriores. Entretanto, essa é uma tarefa de
médio e longo prazos. No curto prazo, é preciso seguir em frente e tentar garantir
aos jovens nas situações mais vulneráveis a permanência na escola até a conclusão
desse nível de ensino. Para isso, será necessário criar mecanismos que possibilitem
o atendimento desses alunos por professores e gestores efetivamente envolvidos na
tarefa de contribuir para a melhoria do sistema educacional. Como procuramos
mostrar, a escola – mesmo quando sua qualidade ainda deixe muito a desejar –
concorre também para evitar que os jovens interrompam sua juventude, seja pela
morte, seja assumindo precocemente uma família.

Nesse contexto, é realmente importante pensar em ações que possam manter
no sistema escolar jovens dos setores populares que estão chegando ao ensino
médio, mas que, em proporção crescente, estão também abandonando a escola.

Nesse caso é igualmente fundamental tomar como referência as experiências
de outros países, como destacamos no item a seguir.

5.2  Políticas educacionais que contribuem para acelerar e melhorar o
ensino médio

Acabamos de concluir que, do ponto de vista estrutural, existe uma janela de
oportunidades aberta pelo movimento favorável da demografia combinado pelo
acesso recente dos jovens ao ensino médio. Abre-se, portanto, um círculo virtuoso,
que, no curto prazo, atua no sentido de adiar as uniões e o nascimento do primeiro
filho e, no médio e longo prazos, propiciará a melhoria do desempenho escolar
das futuras gerações. É fundamental que políticas educacionais corrijam distorções
e acelerem o processo com mais qualidade de conteúdo.

Cap05.pmd 24/11/2006, 15:00161



162 Felícia Reicher Madeira

A melhora do acesso e da qualidade do ensino médio depende de ações de
longo prazo, como a melhoria do ensino básico. As análises das avaliações do
sistema escolar (Saeb) mostram o efeito cumulativo das deficiências da formação
inicial nas séries subseqüentes dos três níveis de ensino, sendo que a maioria dos
alunos está abaixo dos padrões considerados satisfatórios para o nível em avaliação.
A proporção de alunos com bom desempenho diminui conforme se avança no
sistema escolar. A situação fica mais problemática à medida que, cada vez mais,
cresce o acesso dos jovens dos setores mais populares e, portanto, menos preparados
pelas famílias e escolas. Certamente esse fato é um dos grandes responsáveis pelo
nível crescente de evasão e repetência. O eco dessa má formação chega ao ensino
superior, a começar pela dificuldade que têm os alunos das escolas públicas para
ingressar nas melhores universidades, em geral públicas, tendo por isso de fre-
qüentar faculdades particulares desqualificadas.

Mais uma vez é muito interessante a contribuição de Ferreira e Veloso (2006,
p. 282) pela possibilidade de comparação com outros países. Os autores citam a
Coréia e os Estados Unidos, que seguiram modelos semelhantes de democrati-
zação do ensino, e, como sabemos, são exemplos de políticas educacionais bem-
sucedidas. “A meta inicial do sistema educacional americano foi oferecer acesso
universal a todos os jovens, de modo a igualar as oportunidades. Uma das prin-
cipais características do sistema educacional nesse período (entre 1910 e 1940),
em particular no ensino médio, foi o seu caráter aberto, extremamente tolerante
com estudantes com pior desempenho”.

Na Coréia, embora a expansão tivesse sido bem mais rápida, o modelo foi
semelhante.

O período entre 1950 e 1970 foi caracterizado por uma ênfase na educação de nível fundamental na
Coréia. Houve uma grande expansão quantitativa, freqüentemente à custa de uma queda na qualidade
e insatisfação com o sistema educacional. A partir de meados da década de 60, começou a verificar-se
uma preocupação maior com a qualidade do ensino fundamental e iniciou-se a expansão do ensino
médio, embora o grande salto nesse nível de ensino tenha se verificado a partir de 1975. Por volta de
1990, o ensino médio tinha sido praticamente universalizado, e iniciou-se então um redirecionamento
da política educacional no sentido de expandir o ensino superior em grande escala (FERREIRA; VELOSO,
2006, p. 263).

O destaque dessas considerações é importante diante da nossa constatação
de que, ainda que de baixa qualidade, a expansão do ensino médio no Estado de
São Paulo já é capaz de trazer importantes avanços. Seria, pois, da maior relevância
atuar no sentido de diminuir a evasão de jovens nesse nível de ensino.
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Persiste ainda uma calorosa discussão sobre como qualificar melhor os pro-
fessores para alfabetizar de forma mais eficiente. Essa questão passa também pelo
debate de mudanças metodológicas, instalação de bibliotecas e computadores nas
escolas, e pela reforma do sistema salarial, de modo a recompensar os professores
mais dedicados e que se disponham a atender crianças e jovens das famílias muito
pobres etc. Tal discussão é ampla e, portanto, não é tema deste trabalho.

É claro que, para realizar essas tarefas mínimas, é necessário muito recurso.
Para esse objetivo, existem discussões focadas na melhora da eficiência administrativa,
nas mudanças do sistema de financiamento entre os níveis governamentais etc.

Entretanto, na reflexão sobre reorganização de recursos, é ainda muito em-
brionária a discussão que contrapõe o investimento público na demanda ao
investimento na oferta, ou, dito de outra forma, dentro do processo pedagógico
ou fora dele. Trata-se de um tema importante na linha do encaminhamento
deste texto.

Durante muitos anos foi recorrente o discurso de que o nosso déficit educa-
cional era efeito da pobreza, que priva as famílias de capital social e concorre para
seu pouco interesse pela escola. O argumento de necessidade de trabalho das crianças
era freqüente. Após anos de discussão, chegou-se a um consenso mínimo de que
era necessário gerar ações para levar a criança até a escola e, uma vez na escola, era
dever do sistema escolar cuidar da sua aprendizagem. O esforço do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério (Fundef ) consistiu em levar as crianças mais carentes à escola, ação na
qual foi muito bem-sucedido. De certa forma, seria de se esperar que uma expansão
tão acelerada provocasse uma queda na qualidade de ensino, fenômeno que, como
vimos, costuma acontecer no primeiro momento da massificação do acesso. Mas,
argumentam alguns, nossa queda de qualidade tem sido excessiva quando compa-
rada à de outros países, mesmo naqueles onde a renda per capita é menor.

Ocorre que a dificuldade de aprendizagem de nossas crianças e jovens começa
a ficar mais explícita para a sociedade e os dirigentes públicos simultaneamente ao
período em que o enfrentamento da questão da pobreza e da vulnerabilidade
ganha destaque, sobretudo com o aumento da criminalidade juvenil e da materni-
dade precoce. Nesse contexto, começa a haver um deslocamento das ações de
aprendizagem dentro da escola para ações mais comunitárias, com foco na pobreza,
fora do âmbito do sistema educacional. São programas de qualificação para o
trabalho, ações de lazer para afastar o jovem da criminalidade, escolas abertas de
fim de semana, seguindo vários e diferentes modelos com o mesmo propósito.
Com muita freqüência, esses programas lançam mão de verbas da educação.
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Na sua concepção inicial, tais programas deveriam estar focados em jovens
que, por algum motivo, haviam abandonado a escola e essas ações seriam no sen-
tido de atraí-los de volta. Seriam programas pontuais, que atuariam na margem
sobre alguns jovens em situações mais vulneráveis e fora da escola. Entretanto, a
idéia de focalização e a meta de volta à escola se perdeu e os programas passaram
a se autodeclarar como decisivos na prevenção da violência, nos processos de pa-
cificação dos jovens.

O mais grave é a ausência total de qualquer preocupação com a avaliação
desses programas quanto a metas, eficiência e custo/benefício. A eficiência é me-
dida pelos dividendos políticos trazidos para a gestão que o implementou, em
geral com um bom tratamento de marketing.

Mesmo os programas de transferência de renda (que não utilizam verbas
diretas da educação, mas acabam gastando mais que os recursos destinados à edu-
cação) que condicionam o repasse à freqüência escolar não foram suficientemente
avaliados. Cada vez mais os programas de transferência de renda tornam-se trans-
ferências em si, que ajudam a mitigar a pobreza imediata, quando efetivamente
chegam ao público-alvo.

Os dados que organizamos, embora mereçam ainda um tratamento técnico
mais elaborado, coloca a questão: não seriam mais promissoras as políticas voltadas
à melhoria da oferta educacional, de modo a estimular os jovens a não abandonar
a escola?

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

No capítulo introdutório desta publicação, é exposto o motivo que inspirou a
concepção temática: se a vida se alongou, as várias fases da vida também se alon-
garam? Nossa resposta é sim, mas sua natureza e extensão dependem da importância
que os governos de cada país deram à educação e das prioridades que estabelece-
ram nos seus projetos educacionais.

Em países como Estados Unidos, Japão e Coréia do Sul, a educação fez parte
da concepção do projeto de desenvolvimento. No final do século XIX, os norte-
americanos já haviam universalizado a leitura e a escrita. Na primeira metade do
século XIX, surgiram escolas públicas e gratuitas para todas as crianças. O Japão
elegeu a educação como prioridade durante a revolução Meiji (1868). A rápida
transformação da Coréia do Sul derivou de um modelo que deu total prioridade
ao ensino básico, de tal forma que, no início dos anos 1960, já havia universalizado
a educação básica (FERREIRA; VELOSO, 2006). No Brasil, nos anos 1950, mais da
metade da população era analfabeta e, na faixa de sete anos, pouco mais de 1/3
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freqüentava a escola. A prioridade foi o ensino superior gratuito, que, como já se
demonstrou, é altamente concentrador de renda.

Desse modelo resultou que o nível médio de educação do brasileiro com
mais de 15 anos é, segundo o Censo de 2000, de 4,9, abaixo da média da América
Latina (6,1). O impacto de tal modelo educacional no espaço de juventude é uma
antecipação da vida adulta, como capta o Censo de 2000. Pesquisas internacionais
mostram que o prolongamento da juventude está estreitamente relacionado ao
grau de exigência de qualificação para absorção das novas tecnologias, que o cresci-
mento da produtividade demanda para se avançar no processo de desenvolvimento.

Durante muito tempo, a culpa do baixo acesso ao sistema escolar era atribuída
às famílias pobres que não valorizavam a educação. O Fundef, de certa forma,
mostrou que, com disposição política e orientação técnica, é possível trazer as
crianças pobres para o sistema, e o país só universalizou o acesso à escola quase na
virada para o século XXI. O desafio atual é fazer com que a escola e a família se
envolvam na tarefa de melhorar a qualidade do ensino. O Estado de São Paulo,
com uma política educacional que acelerou o fluxo escolar e beneficiou-se do
refluxo da “onda jovem”, avançou muito entre os jovens dos setores populares,
sobretudo oferecendo acesso ao ensino médio. Esses fatores foram importantes
para prolongar o espaço do tempo de juventude e acelerar a queda da fecundidade,
uma segunda transição demográfica, além da contribuição para a notável queda
da criminalidade juvenil. É fundamental insistir para que os jovens concluam o
ensino médio.
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TABELA A.1

Estado de São Paulo: nascidos vivos de primeira ordem, por anos de estudo da mãe,
segundo faixa etária da mãe – 1993, 1998 e 2005

Números absolutos Distribuição (%)

Faixa etária da mãe Menos de

8 anos

8 a 11 12

e mais

Total Menos de

8 anos

8 a 11 12

e mais

Total

1993 166.738 38.989 19.569 225.295 74,0 17,3 8,7 100,0

Menos de 18 anos  35.093  1.476  46  36.615 95,8 4,0 0,1 100,0

18 a 24 anos  94.513  20.051  3.976  118.540 79,7 16,9 3,4 100,0

25 a 39 anos  36.403  17.262  15.251  68.916 52,8 25,0 22,1 100,0

40 a 49 anos  728  200  296  1.224 59,5 16,3 24,2 100,0

1998 181.517 64.469 20.977 266.964 68,0 24,1 7,9 100,0

Menos de 18 anos  48.019  4.053  84  52.155 92,1 7,8 0,2 100,0

18 a 24 anos  97.170  36.500  3.586  137.256 70,8 26,6 2,6 100,0

25 a 39 anos  35.656  23.616  16.940  76.212 46,8 31,0 22,2 100,0

40 a 49 anos  673  301  367  1.341 50,2 22,5 27,4 100,0

2005 46.792 133.398 48.083 228.273 20,5 58,4 21,1 100,0

Menos de 18 anos  14.572  19.207  896  34.675 42,0 55,4 2,6 100,0

18 a 24 anos  20.420  72.651  15.361  108.432 18,8 67,0 14,2 100,0

25 a 39 anos  11.446  40.865  30.906  83.217 13,8 49,1 37,1 100,0

40 a 49 anos  354  675  920  1.949 18,2 34,6 47,2 100,0

Fonte: Fundação Seade.
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TABELA A.2

Estado de São Paulo: taxas de mortalidade masculina por agressões e taxas específicas de
fecundidade da população jovem, por faixa etária – 1996-2005

Taxas de mortalidade por agressões
a

Taxas de fecundidade
b

Ano
15 a 19 anos 20 a 24 15 a 19 20 a 24

1996 97,22 154,02 78,45 130,41

1997 99,06 158,60 81,60 130,09

1998 116,74 175,79 86,46 136,57

1999 134,05 194,95 84,18 132,20

2000 140,19 197,86 77,59 123,17

2001 140,86 186,99 68,28 106,86

2002 136,30 181,88 64,68 103,57

2003 123,54 171,37 61,39 100,01

2004 90,53 131,93 60,92 97,28

2005 64,74 89,18 60,62 92,82

Fonte: Fundação Seade.
a
 Por 100 mil habitantes.

b
 Por mil mulheres.
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