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Hoje o Brasil está em uma situação em que é possível fazer uni-duni-tê para escolher sobre qual dos 

problemas vamos falar. Nenhum deles é simples e não são passíveis de soluções fáceis como a brincadeira 

de criança mencionada. Talvez por causa da multiplicidade de frentes que precisam ser endereçadas, algumas 

fiquem menos em evidência e haja um comportamento geral de “visão de túnel” daqueles responsáveis por 

buscar solução para cada uma delas. Essa perda de visão periférica – em muito justificada pela necessidade 

de alto grau de especialização para lidar com problemas mais complexos – acaba não sendo resolvida por 

uma falta de coordenação entre as diferentes áreas tanto do governo quanto dos acadêmicos, que não devem 

enveredar por assuntos que desconhecem, mas precisam se juntar àqueles que os estudam. Um caso em que 

isso acontece é a transição da educação para o mercado de trabalho. 

Não é de hoje, nem deste governo, que há uma baixa capacidade de coordenação entre políticas 

públicas a fim de construir um ciclo adequado de acesso à educação, entrada no mercado de trabalho, 

manutenção neste e saída para a aposentadoria. O que chama atenção agora é que os choques gerados pelo 

próprio governo e pela pandemia amplificaram os problemas. Alunos estão fora da escola, jovens universitários 

estão sem aulas ou tentando sobreviver a um ensino remoto improvisado e o mercado de trabalho está 

implodindo com preocupações constantes com o alto nível de informalidade e desemprego. No contexto atual, 

não é absurdo jovens olharem para o futuro e não enxergarem algo promissor para a própria geração.  

Jovens possuem uma dificuldade estrutural de entrar no mercado recém-saídos do ensino 

médio/universitário. Segundo trabalho de Maurício Reis de 2014, nunca ter trabalhado reduz a probabilidade 

da pessoa de conseguir emprego. Também aponta que jovens sem experiência têm probabilidades mais baixas 

de sair do desemprego quando comparados a indivíduos da mesma faixa etária que já tenham trabalhado. 

Reis conclui, basicamente, que a dificuldade está no primeiro emprego: uma vez que jovens desenvolvem 

alguma experiência, não ficam em situação pior para conseguir emprego. O fenômeno não é apenas brasileiro. 

A  Comissão Europeia, por exemplo, já o endereça há pelo menos uma década com políticas específicas 

desenvolvidas para criar melhores condições de transição da escola para o trabalho. É um caso claro em que 

as duas pastas – educação e trabalho – precisam de coordenação para criar ações que surtam efeitos. 

No entanto, o problema para jovens e primeiro emprego não é apenas estrutural. Eles também são 

mais afetados pelo ciclo econômico e, em geral, é nesse momento que o problema é percebido e endereçado 

pelos governos por tomar proporções não negligenciáveis. Foi o caso dos países Europeus: suas ações para 

lidar com o desemprego juvenil datam, principalmente, do início da década de 2010 quando a crise 

internacional os abateu. Olhando para o Brasil, Miguel Foguel e Maíra Franca apontaram que jovens são mais 

afetados pelas mudanças do contexto econômico: para cada aumento de 1 ponto percentual da taxa de 

desemprego em um estado, a dos jovens sobe 1,6 pontos percentuais em média. Esse valor é mais que o 

dobro de faixas etárias superiores: 0,7 pontos percentuais.  

Olhando para o cenário atual de um país que já vinha de uma recessão desde 2015, tem um governo 

pouco comprometido políticas públicas bem coordenadas e cientificamente embasadas e sofre com pandemia 

que vai derrubar a atividade econômica e criar cenário de perdas educacionais ainda imensuráveis, é razoável 

apontar que uma das grandes questões será  como garantir que toda uma geração não fique sem perspectiva 

de futuro. Políticas criadas com a coordenação de especialistas em educação e mercado de trabalho junto de 
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governos comprometidos surtiram efeito no cenário europeu: foram 2,4 milhões de jovens retirados do 

desemprego e 1,9 milhões saídos da situação de nem-nem (nem estuda, nem trabalha) desde 2013. Estes são 

resultados do programa Youth Guarantee e do fundo de financiamento Youth Employment Initiative.  

Não é só na Europa que esse tipo de iniciativa é desenvolvida. No México, o programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro – cujo objetivo é oferecer para jovens que não estudam nem trabalham capacitação, 

bolsa e seguro médico – já atende quase 600 mil jovens. Para efeito comparativo simples, o programa brasileiro 

de aprendizagem tinha alcançado pouco mais de 350 mil jovens desde a criação em 2000 até 2019. Esses 

números, no entanto, não dão todas as dimensões necessárias do impacto desse tipo de programa. Nesse 

sentido, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui uma página chamada “What Works in Youth 

Employment” em que evidência dos impactos de programas voltados para primeiro emprego e emprego de 

jovens.  

De forma geral a OIT aponta, após acompanhar estudos de impacto de programas do tipo, que eles 

têm efeitos positivos no emprego e na renda dos jovens, particularmente os que oferecem treinamento de 

habilidades, promovem o empreendedorismo, subsidiam emprego ou oferecem serviços de emprego. Também 

encontram que é um investimento que leva tempo para trazer resultado: o impacto positivo não é instantâneo, 

o que destaca a importância de considera-las como um investimento estratégico e de longo prazo. Por fim, 

ressaltam que o contexto do país e o desenho da política influenciam fortemente o resultado. De maneira geral, 

o impacto é maior em países de renda baixa e média ainda que existam ganhos globais. Os resultados positivos 

também são potencializados quando o perfil dos participantes é identificado adequadamente, existem sistemas 

eficientes de monitoramento e a gestão é baseada em resultados.  

O que vemos, portanto, é um reconhecimento internacional sustentado em evidências que o problema 

do desemprego de jovens demanda uma ação estatal ativa e coordenada. O Brasil possui alguns programas, 

como o inaugurado pela Lei de Aprendizagem de 2000, o Projovem de 2008 e o Pronatec de 2011. No entanto, 

não há coordenação efetiva e transparente entre eles e as políticas educacionais, o acompanhamento e 

monitoramento de resultados é praticamente inexistente e mesmo o alcance é baixo – como indica a 

comparação do programa de aprendizagem com o mexicano. O país precisa repensar toda a estruturação da 

sua política direcionada aos jovens a partir de uma visão menos afunilada e segmentada de educação e 

trabalho. É preciso garantir resultados educacionais, formação cívica e crítica, mas também a inserção no 

mercado de trabalho. Essa política precisa ser pensada para o longo prazo e desenhada de acordo com as 

particularidades do país, não importada diretamente de outro lugar sem maiores questionamentos. Ela deve 

ser avaliada e acompanhada de perto para que seus resultados positivos sejam alcançados e compreendidos. 

A reconstrução da economia no pós-pandemia não pode ser pensada a partir de imediatismos eleitorais 

porque ela passa em si por uma reconstrução do Estado brasileiro. Da revisão de seus objetivos, 

funcionamento, participação. Da reconstrução de um Estado de Bem-Estar social em que gastos bem feitos 

são aqueles voltados para a construção de uma sociedade mais igualitária e com condições de vida 

adequadas. Para que isso seja possível, a construção de um ciclo bem estabelecido indo de uma educação 

forte acompanhada de mecanismos de suavização da transição para o mercado de trabalho será um desafio 

de primeira importância para os pesquisadores de políticas sociais e quem quer que esteja no governo.   
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