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Evasão escolar e falta de mão de obra qualificada preocupam economista
(NÃO ASSINADO)
O chefe do Centro de Políticas Sociais (CPS) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas
(Ibre/FGV), economista Marcelo Néri, está preocupado com o futuro da juventude brasileira para os próximos dez anos.
Para ele, a evasão escolar e a falta de mão de obra qualificada apontam para um cenário pouco promissor.
“Tem o apagão de mão de obra que vigorava em 2007 e 2008. Veio a crise, mas eu acho que a tendência é voltar”, diz
Néri, que participa agora à tarde do painel que vai debater o perfil do jovem no Brasil em 2020, durante o 6º Congresso
Gife sobre Investimento Social Privado realizado no Rio de Janeiro.
Além disso, acrescenta o economista, muitos jovens entre 18 e 24 anos estão abandonando os bancos escolares. De
acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a taxa de escolarização caiu 4,5% em 2007 e 2008. “Então, tem uma certa evidência do apagão de
mão de obra se retroalimentando, o que é bastante preocupante”, assinala.
De acordo com Néri, a melhor maneira para melhorar a situação do jovem no país é aplicar os investimentos sociais
públicos e privados na primeira infância. “Você vai beneficiar o jovem do futuro. A melhor maneira de garantir o jovem
em todo o seu potencial em 2020 seria o investimento desde a primeira infância. E isso a gente tem feito pouco”.
INVESTIMENTO PÚBLICO EM ENSINO É FUNDAMENTAL
Marcelo Néri considera importantes as ações de responsabilidade social corporativa e das organizações não
governamentais voltadas à juventude. No entanto, enfatiza que o futuro dos jovens brasileiros depende muito da
quantidade e, principalmente, da qualidade dos investimentos públicos.
Segundo Néri, mais de 97% das crianças e jovens entre 7 e 15 anos no país estão na escola e 90% estão em instituições
de ensino públicas, “que são muito piores do que as privadas”.
Nas escolas públicas, em uma escala de 0 a 10 a nota média do aprendizado é 3,6, e nas privadas, 6. A média brasileira
é 3,8, informa Néri. A meta estabelecida pela sociedade e pelo Ministério da Educação é alcançar nota 6 - média dos
países da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) - nas instituições públicas de ensino
do Brasil até 2020.
“É um desafio grande. Acho que a gente não sabe a resposta para isso ainda. Não dá para ser otimista pelo passado
histórico que temos de não avançar na questão da educação, principalmente a qualidade da educação”, afirma. O futuro
dos jovens depende da capacidade dos brasileiros de atingir essa meta, reiterou o economista. “Essa é a grande agenda
da próxima década”.
Fonte: ABr

