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Introdução 

 

Desde a primeira edição do Programa Internacional de Avaliação dos 

Alunos, o PISA, o Brasil figura entre as últimas posições em relação à 

aprendizagem dos alunos de 15 anos em Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências. De acordo com nossa avaliação nacional, o SAEB de 2017, ao final 

da 3ª série do Ensino Médio, somente 29% dos alunos apresentaram nível de 

aprendizagem adequado em Língua Portuguesa e ínfimos 9% em Matemática.1 

A precariedade do aprendizado não é exclusividade do Ensino Médio, pois o 

problema começa mais cedo no Ensino Fundamental. No 9º ano, por exemplo, 

apenas 40% dos alunos possuem aprendizagem adequada em Língua 

Portuguesa. Em matemática, apenas 1 em cada 5 alunos possui nível de 

aprendizado adequado à sua idade.  

Se não bastassem os indicadores de baixos índices de aprendizagem, 

temos um problema enorme de evasão dos alunos a partir dos anos finais do 

Ensino Fundamental. No Brasil, de cada 100 estudantes que ingressam na 

escola, 90 concluem os Anos Iniciais aos 12 anos, 76 os Anos Finais aos 16 

anos e 64 o Ensino Médio aos 19 anos.2 Ou seja, 36% dos jovens não concluem 

o Ensino Médio na idade adequada.3 E esses números ainda escondem as 

diferenças regionais. Em 2018, enquanto 43,3% dos adolescentes concluíram 

o Ensino Médio aos 19 anos na Bahia, essa proporção foi de 78,3% em São 

Paulo4.  

O diploma do Ensino Médio continua fora do alcance de muitos jovens, 

principalmente os mais pobres. O abandono dos estudos nessa etapa acarreta 

uma série de problemas com consequências para o resto da vida, como menor 

probabilidade de emprego, menor renda, menor riqueza ao longo da vida, maior 

                                                           
1 Todos pela Educação, https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/dados-5-metas#grafico. 
2 Fonte: Estimativas de população 2018 (referência 2016) /IBGE, retiradas do Anuário Brasileiro da 
Educação Básica 2019.  
3 MEC/INEP/Censo Escolar, 2019. 
4 Ver Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019, p. 36. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/dados-5-metas#grafico
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chance de consumo de tabaco e álcool, maior probabilidade de envolvimento 

com o crime e menor expectativa de vida56. 

Evitar a evasão de alunos que já repetiram de ano, que carregam 

deficiências de aprendizado ao longo da vida, ou que são vulneráveis às mais 

diversas formas de choque, seja econômico, psicológico, ou social, não é tarefa 

simples. A maioria das intervenções tradicionais de combate à evasão, inserção 

laboral e prevenção de violência entre jovens teve resultados pífios. Uma nova 

literatura recente, porém, tem trazido novas esperanças de resgate dos jovens 

em vulnerabilidade.  

Este estudo tem como objetivo fazer uma revisão da literatura sobre os 

determinantes da evasão escolar e sobre programas efetivos em diminuir o 

abandono escolar, inserir o jovem no mercado de trabalho e diminuir o 

envolvimento do jovem com atividades que lhe possam ser prejudiciais. Para 

isso, primeiramente faço uma revisão da literatura sobre o desenvolvimento 

cerebral do adolescente, que vai nos ajudar a entender os mecanismos pelos 

quais tais programas foram bem-sucedidos.   

 

As causas da evasão 

A evasão escolar traz uma série de prejuízos ao aluno ao longo da vida, 

tanto em termos de menor renda futura, como de menor riqueza, pior saúde e 

menor satisfação geral com a vida. Apesar dos vários fatores que podem estar 

correlacionados com o abandono escolar, é praticamente consensual na 

literatura a noção de que a decisão de abandonar a escola precocemente, 

antes de completar o Ensino Médio, não é uma decisão tomada de forma 

racional.  

Ou seja, mesmo diante das dificuldades financeiras enfrentadas por 

jovens em vulnerabilidade social, a decisão de abandonar a escola não 

maximiza seus ganhos financeiros imediatos, muito menos os futuros. Casos 

os jovens abandonassem a escola apenas para trabalhar, não teríamos quase 

                                                           
5 Oreopoulos, P., 2007, Jensen, R. e Lleras-Muney, A., 2012, Lochner, L. e Moretti, H., 2004, Lleras-
Muney, A., 2005. 
6 Ver Políticas públicas para redução do abandono e evasão escolar de jovens, 2017. 



7 
 

um quarto dos jovens de 15 a 29 anos sem trabalhar nem estudar. Caso a 

decisão fosse racional e acertada, não veríamos enormes quantidades de 

jovens se arrependendo posteriormente da decisão.  

As causas do abandono não só vão além da questão econômica, como 

também variam dependendo do contexto local. Dentre as principais causas 

apontadas pela literatura, podemos destacar: 

1) A baixa qualidade da educação ofertada, que interfere diretamente 

sobre o retorno que ela traz e sobre as características dos colegas com que o 

aluno estuda. Segundo estudo do economista David Deming, estudantes que 

consegue ser sorteados para estudarem na primeira escola da sua lista de 

preferências, de melhor qualidade do que as outras, possui 50% menos 

chances de cometer crime. A transformação de escolas regulares em Escolas 

de Referência em tempo integral ou semi-integral em Pernambuco diminuiu o 

abandono escolar e aumentou as chances de o aluno se formar no Ensino 

Médio (Rosa et al, 2018). 

2) A desconexão entre o currículo ensinado ao longo do Ensino Médio e 

as necessidades dos jovens. Essa desconexão termina por gerar o 

desinteresse no jovem. Segundo Soares et al (2015), dentre os principais 

fatores ligados ao abandono, está a questão do anseio por uma escola 

diferente. Dados da PNAD mostram que 40% dos jovens de 15 a 17 anos 

reportavam terem abandonado a escola por desinteresse entre 2004 e 2008. 

Até a reforma recente do Ensino Médio, tínhamos um currículo recheado de 

disciplinas obrigatórias a todos os estudantes, com conteúdo fortemente 

academicista e voltado para o ingresso ao Ensino Superior. A reforma do 

Ensino Médio flexibilizou a carga horária das disciplinas, e deu mais liberdade 

ao aluno para montar suas trilhas formativas. 

3) Desconhecimento sobre os retornos educacionais. Se o Jovem não 

sabe sobre o retorno potencial de continuar seus estudos, sua motivação a 

estudar diminui. Isso será especialmente verdadeiro se o jovem não possuir em 

seu entorno pessoas que tenham estudado e tenham sido bem-sucedidas no 

mercado de trabalho posteriormente. Segundo estudo do economista Robert 

Jensen (2010) na República Dominicana, o simples fato de informar os alunos 
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sobre o retorno da educação faz com que a cada 5 alunos complete 1 ano a 

mais de estudo.  

4) O racismo estrutural. A escravidão é o elemento central da formação 

do Brasil. O racismo está enraizado na sociedade brasileira é permeia toda a 

história do país, perpetuando nossa enorme desigualdade de oportunidades. 

Alunos pardos e negros sentem na pele diariamente o racismo perpetrado pela 

sociedade, mas é difícil isolar de forma estatística o impacto do racismo nas 

escolas. Os economistas Fernando Botelho, Ricardo Madeira e Marcos Rangel 

(2015) analisaram os dados da prova estadual do Estado de São Paulo, o 

Saresp, e outros dados da Secretaria Estadual de Educação e encontraram 

evidências bastante claras de discriminação racial feita pelos professores. 

 Alunos com notas idênticas no Saresp, por exemplo, possuem nível de 

conhecimento semelhante e, portanto, deveriam ter notas semelhantes nas 

provas bimestrais e nas avaliações mais sujeitas à subjetividade do professor. 

No entanto, ao comparar alunos brancos com alunos negros com a mesma 

nota no Saresp, os pesquisadores encontraram que alunos negros 

sistematicamente possuem notas inferiores nas avaliações nas quais a 

correção do professor possui algum peso. Mais do que isso, os pesquisadores 

conseguem controlar por todos os efeitos familiares ao comparar irmãos de 

casais interraciais, nas quais um irmão se autodeclara branco e outro se 

declara negro. Mesmo ao comparar irmãos, de mesmo pai e mesma mãe, com 

notas semelhantes no Saresp, os irmãos negros possuem desvantagens na 

escola. Essa desvantagem possivelmente pode se traduzir em menor 

autoestima, menor confiança, e ter consequências deletérias para o futuro dos 

jovens. 

5) A importância das normas sociais e do comportamento dos colegas. 

Como iremos analisar mais adiante, o jovem está em constante busca de 

autoafirmação e aprovação dos colegas. Sendo assim, certas normas sociais 

podem prejudicar o jovem. Nos Estados Unidos, por exemplo, se esforçar nos 

estudos por ser mal visto em certos grupos. Os economistas Leonardo 

Bursztyn, Georgy Egorov e Robert Jensen (2018) testarem essa hipótese 

através da oferta de um curso de preparação para o SAT, um dos exames 

utilizados no processo de admissão nas universidades. Os pesquisadores 
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ofereceram o curso para alguns estudantes. Para metade desses estudantes, 

os pesquisadores revelaram que a lista de quem aceitou fazer o curso 

preparatório ficaria pública. A taxa de inscrição para o curso foi menor entre os 

alunos que souberam que a lista ficaria pública. 

6) A violência. Existem diversos mecanismos pelos quais a violência 

pode afetar os incentivos dos jovens a estudar. Se a violência diminui a 

expectativa de vida do jovem, o retorno da educação diminui, pois os benefícios 

vão ser aferidos por menos tempo. Outro mecanismo é através do fechamento 

das escolas quando há um conflito na comunidade, ou através da maior 

rotatividade de professores. Os economistas Joana Monteiro e Rudi Rocha 

(2016) testaram essa última hipótese ligando os dados do disque denúncia no 

Rio de Janeiro com dados da Secretaria Municipal de Educação do Rio. As 

notas dos alunos são menores quando as escolas ficam expostas às disputas 

de facções. Quanto mais tiroteios em um determinado, menor a nota em 

matemática. O efeito é maior quanto mais dura o conflito entre as facções, e 

quanto maior à proximidade da escola dos locais dos tiroteios. 

As causas acima explicitadas, obviamente, não esgotam todas as 

possíveis raízes da nossa alta taxa de evasão, principalmente no Ensino Médio. 

Estas são apenas algumas das causas já mapeadas pela literatura, com 

evidências bastante rigorosas. Há outras causas mais profundas também, 

ligadas à aquisição de habilidades cognitivas e socioemocionais, cuja origem 

pode ser bem anterior, na primeira infância. Veremos isso com mais detalhe na 

seção a seguir.    

 

O desenvolvimento humano e o papel das habilidades 

A literatura científica acerca do desenvolvimento humano durante a 

infância e adolescência e sua conexão com indicadores de bem-estar durante 

o restante da vida teve um enorme crescimento nos últimos 20 anos. Um dos 

principais achados dessas pesquisas é a de que habilidades, de forma geral, 

importam para determinar a participação no mercado de trabalho, salários, 

envolvimento em atividades ilícitas, saúde e até mesmo a satisfação geral com 

a vida (Heckman, Stixrud, and Urzua, 2006; Murnane, Willett e Levy, 1995).  
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Podemos pensar as habilidades de formas múltiplas. Por exemplo, nas 

habilidades cognitivas, que incluem a capacidade de raciocínio lógico, de 

expressão oral e escrita, conhecimento sobre cultura geral, dentre várias 

outras. Podemos também pensar em habilidades físicas e destrezas manuais, 

que importam, por exemplo, tanto para a capacidade de fazer reparos 

mecânicos e eletrônicos quanto para realizar cirurgias. Já as habilidades ditas 

não socioemocionais incluem traços como perseverança, autocontrole, 

autodisciplina, autoestima, generosidade, abertura à novas experiências, 

resiliência, paciência, aversão ao risco, extroversão, estabilidade emocional, 

empatia e compaixão, por exemplo. 

Tanto as habilidades cognitivas quanto as não cognitivas são 

determinantes do desempenho no mercado de trabalho e de outros indicadores 

de bem-estar pessoal, como gravidez precoce, consumo de álcool, tabaco e 

outras drogas, além de envolvimento com atividades criminais. 

 

Habilidades são multidimensionais e complementares 

Além de multidimensionais, é possível pensar as habilidades como 

dinamicamente complementares e sinergéticas. O que isso significa? Primeiro, 

que habilidades socioemocionais aumentam o retorno do investimento em 

habilidades cognitivas, e vice-versa. Por exemplo, uma boa aula terá um 

impacto maior em termos de aprendizado para um aluno com alto nível de 

autodisciplina e concentração. Indivíduos com melhor auto regulação cuidam 

melhor da saúde, o que leva também a maior aprendizado.  

Segundo, as habilidades adquiridas em uma fase da vida aumentam a 

produtividade do investimento em fases posteriores da vida, gerando sinergia. 

É mais fácil absorver conteúdos mais complexos de matemática, por exemplo, 

se o aluno já possui uma boa bagagem de conhecimento adquirido 

anteriormente. Também é mais fácil se o aluno possui segurança emocional e 

perseverança. Por outro lado, é mais difícil aumentar o conhecimento de um 

aluno com chega no Ensino Médio cheio de deficiências acumuladas de séries 

anteriores.  
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As janelas de oportunidade 

Uma contribuição crucial dessa literatura é o reconhecimento de que 

existem janelas de oportunidades para o desenvolvimento de cada uma dessas 

habilidades. O desenvolvimento humano não é linear, mas cumulativo, se 

acelerando e desacelerando em períodos conhecidos e previsíveis. Em 

particular, a primeira infância (da concepção aos 6 anos) desponta o grande 

período de oportunidade de investimento nas habilidades cognitivas e não 

cognitivas. É nessa fase da vida, principalmente nos primeiros mil dias de vida 

(desde a concepção), que o cérebro da criança possui maior plasticidade 

neuronal. Aos três anos de idade, por exemplo, o número de sinapses (as 

conexões entre os neurônios) equivale ao dobro do cérebro de um adulto.   

O contraste entre a evidência da eficácia de longo prazo de programas 

de primeira infância e o baixo retorno estimado de políticas para juventude fez 

com que durante muito tempo economistas voltassem suas prescrições de 

políticas ao fortalecimento de políticas de primeira infância, em detrimento de 

políticas voltadas à juventude. E isso não aconteceu por acaso. Diversos 

programas piloto concebidos para evitar a evasão escolar de jovens em 

vulnerabilidade tiveram resultados bastante aquém do esperado (Dynarski et 

al, 2008).  

De forma semelhante, programas de alfabetização de adultos, de 

treinamento profissional ou de reabilitação de jovens egressos do sistema 

socioeducacional mostraram impactos muito baixos (Cunha, Heckman, 

Lochner e Masterov, 2006). Se o desenvolvimento humano é dinâmico e o 

retorno do investimento educacional depende do estoque de investimento 

passado, então a primeira infância proveria uma oportunidade ímpar para 

fechar as disparidades de desenvolvimento entre classes sociais, uma vez que 

a diferença de estoque de investimento no início da vida seria menor. Já 

durante a juventude, o acúmulo de deficiências tornaria mais difícil, ou mais 

caro, equiparar as diferenças de desenvolvimento entre jovens de famílias mais 

ricas e mais pobres. 
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O papel das habilidades socioemocionais 

Estudos sobre jovens que abandonaram os estudos e que fazem a prova 

de certificação nos EUA, o GED, mostraram que estes possuem habilidades 

cognitivas semelhantes aos alunos que completaram o Ensino Médio regular (e 

que não ingressaram no ensino superior), porém habilidades socioemocionais 

bastante menos desenvolvidas (Figuras 1 e 2). Isso mostra não só a 

importância das habilidades sócio emocionais, como enfatiza sua importância 

para o sucesso escolar.  

Sabemos que habilidades socioemocionais podem ser estimuladas na 

primeira infância, e que há grandes disparidades entre estímulos entre classes 

sociais. O clássico estudo de Hart e Risley (1995), por exemplo, mostrou 

através de gravações das falas de pais e filhos pequenos que desde os 

primeiros meses de vida já há diferenças entre classes sociais na forma de 

interagir e estimular os filhos. Crianças de famílias mais pobres, desde os 

primeiros dias de vida, ouvem menos palavras dos pais, e muito mais palavras 

negativas e desencorajadoras.  

Os estudos recentes sobre neurociência e economia do 

desenvolvimento, porém, têm trazido um quadro mais esperançoso sobre 

intervenções para a juventude. Embora seja consensual que a primeira infância 

é o período mais plástico e sensível aos estímulos cognitivos, tem se 

consolidado nos últimos anos a percepção de que a juventude provê uma 

segunda onda de oportunidades de desenvolvimento, não mais ligada ao 

desenvolvimento cognitivo, mas em relação a habilidades socioemocionais.  
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Figura 1- Distribuição de habilidades não cognitivas entre indivíduos que terminaram o Ensino 
Médio, que não terminaram e que fizeram o processo de certificação 

 

Fonte:  Heckman, Urzua e Veramendi, 2010 

Nota: Linha tracejada e grossa representa os   indivíduos que fizeram a certificação e não foram 
para o Ensino Superior, linha tracejada fina representa os indivíduos que abandonaram o 
Ensino Médio e não fizeram certificação, enquanto a linha contínua mostra os indivíduos que 
terminaram o Ensino Médio Regular e não ingressaram no Ensino Superior.  

 

Figura 2- Distribuição de habilidades cognitivas entre indivíduos que terminaram o Ensino 
Médio, que não terminaram e que fizeram o processo de certificação 

 

Fonte:  Heckman, Urzua e Veramendi, 2010 

Nota: Linha tracejada e grossa representa os   indivíduos que fizeram a certificação e não foram 
para o Ensino Superior, linha tracejada fina representa os indivíduos que abandonaram o 
Ensino Médio e não fizeram certificação, enquanto a linha contínua mostra os indivíduos que 
terminaram o Ensino Médio Regular e não ingressaram no Ensino Superior.  
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O cérebro adolescente 

O período da adolescência é marcado tanto por inúmeras alterações 

hormonais e metabólicas, mas também por profundas mudanças no cérebro. É 

durante a adolescência, por exemplo, que sintomas depressivos aparecem pela 

primeira vez (Andersen & Teicher, 2008; Merikangas et al., 2010; Pine, Cohen, 

Gurley, Brook, & Ma, 1998), que o engajamento com a escola diminui.  

Durante a adolescência, o cérebro continua o processo de mielinização, 

que consiste no reforço da camada de gordura que envolve o axônio, 

aumentando a velocidade de transmissão dos estímulos elétricos ao longo do 

neurônio. Em paralelo, o cérebro acelera o processo de poda neural, nas quais 

conexões pouco utilizadas são desfeitas, levando a maior especialização 

cerebral. Nas imagens do cérebro obtidas por ressonância magnética, o lipídio 

contido na gordura que envolve o axônio acaba aparecendo com a cor branca, 

enquanto o neurônio com seus detritos aparece na cor cinza. A imagem abaixo 

mostra que, devido ao processo de mielinização, a massa branca continua a 

crescer durante a adolescência, enquanto a massa cinzenta diminui de volume 

devido à poda neuronal. 

Em relação às áreas específicas do cérebro remodeladas durante a 

adolescência, destacam-se o córtex pré-frontal, responsável pela memória de 

trabalho, fixação de regras e raciocínio espacial, o sistema límbico, responsável 

pelo processamento das emoções. Enquanto algumas regiões do sistema 

límbico se desenvolvem com maior rapidez na adolescência, o córtex pré-

frontal diminui de tamanho e permanece relativamente menos desenvolvido.  

Segundo Casey (2008), o descasamento entre o desenvolvimento do 

sistema límbico e do córtex pré-frontal, áreas sensíveis a fatores de estresse 

externo, pode predispor o adolescente a buscar novas sensações, a tomar mais 

risco, aumentando assim a propensão a fazer uso de álcool, cigarro e outras 

drogas. Outros riscos tomados por adolescentes incluem casos de indisciplina 

na escola, maior chance de abandono escolar, envolvimento em brigas, 

formação de gangues, assaltos e outras atividades ilegais. 

Não à toa, a violência brasileira é um fenômeno predominantemente 

ligado à juventude. No estado de São Paulo, por exemplo, a proporção de 
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jovens do sexo masculino entre 15 e 24 anos é um forte preditor das taxas de 

homicídio. No estado do Rio de Janeiro, são os jovens na mesma faixa etária 

os maiores envolvidos em autuações em flagrante e as maiores vítimas letais 

da violência.  

Figura 3:  Volume da massa branca, massa cinzenta e do cérebro ao longo dos anos. 

 

Fonte: Lebel e Beaulieu (2011) 

 

Figura 4- Proporção de Homens de 15 a 24 Anos e Taxas de Homicídios, segundo Municípios 
Selecionados, Estado de São Paulo, 1997-2005 

 

Fonte: Mello e Schneider, 2005 
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Figura 5- Número de autuações em flagrante por mil habitantes no Estado do Rio de Janeiro, 
por idade, 2010 a 2014 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2016 

 

Figura 6- Distribuição das vítimas de letalidade violenta por idade – Estado do Rio de Janeiro, 
2017 

 

Fonte: 1- Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2018 

 

A janela de oportunidades da adolescência 

Se por um lado a adolescência é marcada por profundas mudanças no 

cérebro, por outro lado isso abre uma janela de oportunidades de intervenção, 

principalmente em relação às habilidades socioemocionais, que estão ligadas 

não só à decisão de abandono escolar e entrada no mercado de trabalho, mas 

também à tomada de risco, à gravidez precoce e envolvimento com grupos 

criminosos e atividades violentas. Uma série de pesquisas recentes têm 

mostrado que é sim possível mudar o processo de formação das habilidades 

socioemocionais de jovens em vulnerabilidade, evitando as consequências 

adversas do comportamento excessivamente arriscado do jovem.  

O contraste entre os resultados de pesquisas mais recentes de 

intervenções para a juventude e os resultados desapontadores anteriores se 
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deve possivelmente a um melhor entendimento das particularidades de o jovem 

impõe na sua forma de pensar, enxergar o mundo e se comportar. Segundo 

Yeager, Dahl e Dweck (2018), a teoria de mudança subjacente à concepção e 

desenho de diversas intervenções mais tradicionais voltadas a combater a 

evasão e prevenir comportamentos de riscos por adolescentes traz consigo a 

hipótese de que mais informações sobre os riscos de saúde, ou sobre as 

habilidades necessárias para se atingir um objetivo qualquer seriam suficientes 

para mudar positivamente o comportamento dos jovens. Intervenções mais 

tradicionais desse tipo, portanto, acabam por envolver apresentações sobre 

riscos de certas ações (como consumir drogas ou fazer sexo sem prevenção) 

ou chamar adultos para falar sobre bons comportamentos.  

Infelizmente, como citado por Steinberg (2015), tais intervenções são 

como “uma batalha contra evolução e endocrinologia, que dificilmente pode ser 

ganha”. Se a política para a juventude não é desenhada tendo-se em conta o 

mundo do adolescente, dificilmente a política pode alcançar um retorno 

altamente positivo. Daí podemos começar a compreender a grande frustração 

com os impactos de programas mais tradicionais de combate à evasão, gravide 

precoce, consumo de drogas e vitimização de jovens vulneráveis.  

Adolescentes são especialmente mais sensíveis do que crianças em 

relação a serem tratados com respeito e de serem valorizados pelos que estão 

à sua volta. Programas tradicionais que colocam um adulto para falar sobre 

como um jovem deveria se comportar podem ir na contramão desse sentimento 

de ser respeitado, valorizado e ouvido. Por outro lado, programas que 

estimulam o jovem a fazer boas escolhas para seu futuro enquanto permitem 

ao jovem se sentir valorizado têm mais chances de obter bons resultados 

(Yeager, Dahl e Dweck, 2018) 

Isso nos ajuda a entender, por exemplo, por que programas que 

valorizam o protagonismo juvenil nos anos finais do Ensino Fundamental ou 

nos Ensino Médio têm mais chance de terem impactos positivos. Repensar a 

escola a partir da lógica do protagonismo juvenil pode fazer com que jovens se 

sentam respeitados e que possuem prestígio, se sentirem tratados como 

indivíduos competentes, que possuem autonomia, poder de decisão e sentem 

que possuem valor para seu grupo social. Experiências que conferem status e 
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maior respeito para os jovens podem ser altamente recompensadoras L. 

(Sherman et al, 2016), podendo resultar em emoções como orgulho e 

admiração, o que por sua vez reforça a importância motivadora dessas 

experiencias (Yeager, Dahl e Dweck, 2018).  

 

Intervenções bem-sucedidas para a juventude 

Nos últimos anos, a percepção de que seria excessivamente custoso 

desenhar intervenções voltadas a jovens vulneráveis tem sido derrubada pela 

descoberta de intervenções bem-sucedidas em combater a evasão escolar, 

aumentar sua empregabilidade e diminuir o envolvimento com atividades 

violentas. Em comum a tais intervenções está o desenho inovador que permite 

ao jovem ter maior autonomia, se sentir valorizado e ter sua voz ouvida.  

Muitos desses novas achados foram obtidos através do laboratório de 

criminologia da Universidade de Chicago, o Chicago Crime Lab. O laboratório 

foi criado como uma reação da Universidade ao latrocínio que vitimou um 

estudante de química, de madrugada, na volta para a casa. O estudante havia 

acabado de defender com sucesso sua tese de doutorado semanas antes 

(Chicago Crime Lab and Education Lab, 2018). Apesar de ter produzido uma 

quantidade enorme de prêmios Nobel desde a sua fundação, havia o 

sentimento entre a comunidade universitária de que o impacto da Universidade 

sobre a vizinhança pobre que a circunda era muito pequena. Nada mais 

apropriado então do que usar o que a Universidade havia de melhor, que é sua 

capacidade de produzir pesquisa de ponta, para propor e estudar o impacto de 

soluções criativas para reduzir a vulnerabilidade dos jovens dos bairros 

vizinhos. 

 

Fortalecendo o socioemocional dos alunos 

O Programa Becoming a Man 

Desde o lançamento do Chicago Crime Lab, vários programas foram 

lançados e implementados em bairros pobres de Chicago, em parceria com 

organizações locais ou com a prefeitura. Um dos primeiros programas 
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avaliados é o Becoming a Man, que consiste basicamente de reuniões 

semanais de 1 hora entre até 15 jovens, mediada por conselheiros com ensino 

superior (não necessariamente em psicologia ou serviço social). O currículo das 

seções é baseado nos principais elementos de terapia cognitiva 

comportamental (Behavior cognitive therapy-ou CBT). Jovens são chamados a 

refletir sobre sua vida, sobre aspectos nos quais creem estar indo bem ou mal, 

compartilham suas percepções com o grupo, participam de dinâmicas de grupo 

e aprendem a relaxar, respirar e a canalizar a raiva produtivamente. Além disso, 

jovens fazem excursões para faculdades locais e ficam em contacto com um 

adulto mento. Por último, o currículo estimula também os jovens a substituir 

crenças ou opiniões problemáticas ou falsas. 

O programa foi avaliado através de 2 ensaios clínicos aleatorizados. No 

primeiro, participaram jovens do 7º ao 10º ano, o que seria equivalente aos 

anos finais do Ensino Fundamental e ao primeiro ano do Ensino Médio. A 

amostra do estudo consistiu de 2.740 alunos espalhados por 18 escolas. Já o 

ensaio clínico contou com a participação de 2.064 alunos do 9º e do 10º ano. 

Nos dois estudos, os jovens participantes foram escolhidos através de um 

sorteio, realizado para cada série de cada escola participante.  

A avaliação experimental do programa encontrou resultados bastante 

encorajadores. Os resultados escolares dos participantes aumentaram em 

0.088 desvios padrão, contra uma média de 0.203 desvios padrão de jovens 

que se matriculariam no grupo de controle. Ou seja, os resultados educacionais 

melhoraram em 43% (=0.088/0.2013). A taxa de conclusão no Ensino Médio no 

tempo correto subiu entre 12 e 19%. Já o número de vezes em que um dos 

jovens participantes é preso ao longo de 1 ano caiu em 0.16, o que equivale a 

uma redução de 26%. O número de crimes violentos perpetrados pelos jovens 

participantes caiu 40%, enquanto a chance de se envolver em outros crimes 

caiu 35%. A um custo razoável, mas não tão alto de menos de USD$ 2000 por 

aluno, o programa se mostrou altamente custo efetivo. Contabilizando apenas 

os efeitos de redução de criminalidade, o programa retorna entre USD$ 5 e 

USD$ 30 para cada 1 USD$ investido (Heller et al, 2016). 
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Tabela 1- Exemplos de atividades do programa Becoming a Man 

Categoria Exemplo de atividades 

Experiencial 

O Punho: Os alunos são instruídos a pegar um objeto de um 

parceiro. Muitos tentam usar a força. O conselheiro então faz 

questionamentos aos jovens para mostrar que os outros 

estariam dispostos a ceder o objetivo se o solicitassem com 

calma. 

Placas: Os alunos refletem sobre o que foi necessário para 

concluir com sucesso as missões do grupo e escrevem essas 

atividades em placas. 

As placas são colocadas no chão e os alunos devem atravessar 

a sala sempre em cima das placas. Para dificultar, os alunos 

precisam trocar de placas. Se alguém fica de fora, é removido, 

dificultando a tarefa. 

Caminhada da Confiança: Os alunos seguem os líderes de 

grupo da escola silenciosamente e sem interromper a 

escola. Alunos aprendem que com a liberdade vem também a 

responsabilidade. 

Saco de pancada e Foco: Os alunos socam um saco de 

pancada por um tempo prologado 

Nó Humano: Os alunos ficam em círculo e agarram as mãos de 

alguém que está em frente a eles. Eles devem então se 

desembaraçar sem se soltar. 

Reflexivo / 

introspectivo 

Recepção: Os alunos conversam sobre o que estão fazendo 

bem e sobre as áreas em que ainda precisam melhorar. Os 

alunos devem ouvir pacientemente enquanto outra pessoa 

discute sua evolução. 



21 
 

Interpretação 

de papéis 

Nossa versão: Alunos imaginam um conflito, discutem por que 

o conflito ocorreu, e examinam as distorções do pensamento 

que podem ter piorado o conflito.  

Dia do ensino médio: Os alunos encenam uma peça onde um 

aluno e um administrador enfrentam um confronto. Eles 

representam o conflito com expressões de raiva "fora de 

controle" e "sob controle". 

Dramatização de US $ 10: Os alunos encenam um estudante 

pedindo dinheiro emprestado e nunca mais o devolvendo. 

Construção 

de 

habilidades 

 

Substituição do pensamento cognitivo: Os alunos aprendem 

a reconhecer pensamentos negativos que surgem e como 

substituí-los. Não é necessário substituir pensamentos 

negativos por pensamentos positivos, mas em vez disso se 

concentrar no que pode ser feito para controlar a situação que 

está levando ao pensamento negativo. 

Perguntas sobre masculinidade e ritos de passagem: Os 

alunos discutem os principais momentos em que os meninos se 

tornam homens adultos e vários ritos de passagem que existem. 

Expressão positiva da raiva: Os alunos são ensinados a 

expressar raiva de maneira controlada. 

Histórias e 

discussão 

Rudy: Os alunos assistem e discutem o filme Rudy. Antes de 

começar o filme, o conselheiro segura até dois dólares e 

pergunta quem quer o dinheiro. Mesmo quando os alunos 

levantam a mão, ele continua perguntando quem quer até que 

alguém simplesmente tire isso dele. Ele explica que muitas 

vezes negligenciamos oportunidades, mas o aluno que pegou o 

dinheiro viu isso como uma oportunidade e se arriscou. 

O garoto que imitava o lobo: Os alunos ouvem e discutem a 

história de um garoto que finge estar sendo atacado por um 
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lobo. Ele se diverte com a maneira com que os outros à sua volta 

reagem à brincadeira. Quando ele se sente entediado, outro dia, 

ele repete a brincadeira. E de novo, e de novo. Ele promete 

parar, mas quando se vê entediado, faz o mesmo novamente. 

No final, quando ele é realmente atacado por um lobo, ninguém 

responde aos seus pedidos de ajuda. 

Milagre: Os alunos assistem e discutem o filme Milagre, sobre 

o time de hóquei masculino dos EUA. 

 

Detenção juvenil em Chicago 

O segundo programa avaliado experimentalmente pelo Chicago Crime 

Lab envolveu jovens em detenção no sistema socioeducativo da cidade. A 

intervenção se deu nos alojamentos em que os jovens ficam entre a detenção 

e o momento do julgamento da custódia, o que dura entre 3 e 4 semanas. O 

programa consistiu basicamente em seções diárias de terapia cognitiva 

comportamental nos horários em que os jovens geralmente passavam 

assistindo à televisão. O currículo das atividades lembra muito o do BAM, mas 

com algumas diferenças importantes. No começo das seções, os jovens são 

chamados a refletir sobre o período em que passaram pela cela solitária devido 

ao mau comportamento no alojamento. Em contrasta, o currículo da 

intervenção no sistema sócio educativo não contou com atividades imersivas e 

experienciais (como a atividade do punho ou do saco de pancadas). Como 

ocorre no BAM, o programa incentiva os jovens a definir metas pessoais, a 

resolver problemas interpessoais, a prestar atenção nos seus sentimentos e 

enfatiza a necessidade de os jovens aprenderem a refletir antes de tomarem 

decisões, sob o mote de “parar, olhar e escutar” antes de agir (Heller et al, 

2016).   

A alocação dos jovens entre alojamentos foi aleatória. A cada dia, os 

jovens detidos eram encaminhados a um dos 10 alojamentos através de um 

sorteio.  O estudo envolveu 2.693 jovens do sexo masculino admitidos entre 

2009 e 2011, e foram seguidos por 18 meses. A participação no programa 

diminuiu a taxa de readmissão no sistema socioeducativo em 21%.  
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Apesar de os dois programas de uma forma geral lidarem com o 

desenvolvimento socioemocional dos jovens, o que é consistente com a janela 

de oportunidades para intervenções nessa área e nessa faixa etária, não 

exatamente obvio o mecanismo que levou ao sucesso das duas iniciativas. Na 

verdade, os autores do estudo não encontraram qualquer alteração ou efeito 

mediador em relação ao autocontrole, garra, compreensão sobre os retornos 

da educação, ou competências sociais. Nenhum dos dois programas ensina 

valores. Os conselheiros evitam sempre dizer o que pode ser certo ou errado 

aos jovens. Nunca dizem, por exemplo, que o jovem não deve ficar aborrecido 

ou com raiva, muito menos que o jovem não deve nunca se envolver em brigas. 

Em vez disso, eles dizem sempre que “se você for se envolver em uma briga, 

tenha certeza de que é necessário!". Uma das possíveis explicações, portanto, 

seria o fato de o programa instigar os jovens a sempre pausar e refletir antes 

de tomar iniciativas por impulso, substituindo comportamentos antes 

automatizados (Heller et al, 2016). 

 

O programa Second Step 

Um outro programa desenhado para melhorar as habilidades 

socioemocionais de jovens é o programa Second Step: Student Success 

Through Prevention. O programa consiste em aulas de 15 aulas semanais de 

50 minutos (ou duas de 25 minutos), com conteúdo sobre bullying, habilidades 

de resolução de problemas, administração das emoções e empatia. As aulas 

são pensadas para serem altamente interativas, com pequenas discussões em 

grupos e exercícios (Espelage et al, 2013). 

O programa pode ser adaptado para crianças de várias idades. Em 

particular, o programa foi adaptado para alunos do 6º ano nos EUA e avaliado 

experimentalmente. Dezoito escolas foram sorteadas para receber o programa, 

enquanto outras 18 escolas permaneceram como grupo de controle.  Um ano 

após a intervenção, a chance de um aluno de uma escola participante reportar 

ter perpetrado uma ação violenta diminuiu em 42%. Apesar do bom resultado 

em relação à violência, não foi encontrado nenhum efeito significativo sobre 

bullying, vitimização pelos pares, provocações homofóbicas ou violência 

sexual.  
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As escolas de referência de Pernambuco 

No Brasil, a experiência mais famosa de trabalho com a questão 

socioemocional dos alunos vem das escolas de referência, de tempo integral 

ou semi-integral, em Pernambuco. A iniciativa surgiu quando um grupo de 

empresários que haviam estudado no tradicional Ginásio Pernambucano 

decidiram bancar a reforma da escola, que se encontrava em situação precária. 

O grupo logo percebeu que as reformas necessárias para que a escola pudesse 

oferecer uma educação de qualidade aos seus alunos iam além do espaço 

físico da escola, e incluíam a gestão e a pedagogia da escola. Esse foi o 

embrião do Instituto de Co-responsabilidade da Educação, uma organização 

não governamental voltada à disseminação de boas práticas educacionais de 

excelência, e o PROCENTRO, uma entidade interna da Secretaria de 

Educação de Pernambuco criada para o gerenciamento e expansão do modelo 

dos Centros de Ensino Experimental de Pernambuco.  

O novo modelo de escolas trouxe diversas novidades, como a adoção 

do tempo integral e novas práticas de gestão. Em relação à pedagogia, a 

grande inovação foi a adoção do conceito de Protagonismo Juvenil, 

desenvolvido pelo empresário e educador Antônio Carlos Gomes da Costa. 

Adotar o conceito do protagonismo juvenil na escola significa colocar o aluno 

como elemento central da prática educativa. O aluno passa a ser o protagonista 

da escola, participando de todas as etapas das ações da escola, desde a 

concepção de projetos, a sua implementação e avaliação.  

Nesse sentido, uma inovação importante são as aulas semanais de 1 

hora nas quais o aluno é chamado a construir um Projeto de Vida, e a monitorar 

seu progresso em relação a esse projeto. A reflexão do Projeto de Vida e o 

Protagonismo Juvenil estão perfeitamente aliados às descobertas recentes de 

possibilidade de intervenção sobre as habilidades socioemocionais dos jovens 

e sobre seu comportamento.  

O sucesso do novo modelo de escolas é bastante claro. Pernambuco 

hoje possui um dos melhores índices de qualidade da educação no Ensino 

Médio, tendo saído das piores condições antes da expansão das Escolas de 
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Referência de Ensino Médio. Estudantes das Escolas de Referência têm nota 

de Língua Portuguesa e Matemática em média 0.1 dp e 0.18 dp superiores aos 

alunos das outras escolas (Rosa et al, 2018). Segundo estudo não publicado 

do Instituto Sonho Grande e Fundação Getúlio Vargas, os alunos das Escolas 

de Referência de Pernambuco possuem 63% de chances de ingressarem no 

Ensino Superior, 17 pp a mais do que os alunos de outras escolas do estado. 

Isso se reflete no salário dos egressos, 18% maior. O sucesso das escolas é 

tamanho que tem trazido de volta a classe média para a escola pública. De 

acordo com outro estudo do economista Leonardo Rosa (2019), as escolas de 

Referência têm aumentado a migração de alunos de escolas particulares para 

as escolas públicas, o que tem levado inclusive ao fechamento de escolas 

particulares no estado.   

 

Programas de colocação no emprego 

One Summer Chicago Plus 

Uma outra vertente de programas tem como objetivo melhorar a 

transição entre os estudos e a colocação no mercado de trabalho. A lógica por 

trás é que, tendo uma experiência de trabalho, o jovem teria uma inserção 

facilitada no mercado de trabalho. Tendo uma maior perspectiva de emprego, 

o jovem teria menos chance de se envolver com atividades ilícitas e maior 

incentivo a terminar o Ensino Médio.  

O Programa One Summer Chicago Plus oferece uma chance de 

emprego durante as férias de verão a estudantes matriculados entre o 8º e o 

12º ano (o que equivaleria ao 3º ano do Ensino Médio). O emprego é em tempo 

parcial, e paga o salário mínimo do estado de Illinois, chegando ao total de 

USD$ 1600 ao final do verão. Os empregos são oferecidos pelo governo ou por 

organizações não governamentais, e podem incluir vagas para jardinagem, 

assistente de escritório, monitores de colônia de férias.  

São vários os diferenciais do programa. Primeiro, diferentemente de 

outros programas tradicionais de colocação o mercado de trabalho que 

selecionam em geral alunos que já abandonaram os estudos, este é um 

programa voltado a alunos regularmente matriculados na escola. Segundo, 
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além de oferecer a chance de emprego durante as férias, o programa coloca o 

jovem junto a um mentor, que o ajuda a superar as dificuldades do mundo do 

trabalho, e ainda oferece 10 horas semanais de atividades de aprendizado 

socioemocional. O currículo é baseado em Teoria Cognitiva Comportamental, 

com o objetivo de auxiliar os jovens a entender e administrar seus 

pensamentos, emoções e comportamento, na medida que isso pode interferir 

na sua empregabilidade (Heller, 2014). A lógica do programa é, portanto, a de 

prevenir o abandono escolar antes que ele aconteça. Prevenir seria melhor do 

que remediar. 

Como o programa oferecia menos vagas do que a demanda, os jovens 

foram escolhidos através de um sorteio, o que permitiu avaliar o impacto do 

programa. O estudo envolveu 1.634 jovens de 13 escolas localizadas nas áreas 

mais violentas de Chicago. A participação no programa foi responsável por 

diminuir a chance de envolvimento em crimes violentos em 43%. São 4 prisões 

por crimes violentos a menos, a cada 100 jovens. Em relação à 

empregabilidade e aos resultados escolares, não foi encontrado nenhum 

impacto estatisticamente significante. 

Quem mais se beneficiou do programa, em termos de empregabilidade 

e resultados escolares foram os alunos mais jovens, de 16 anos, de áreas 

menos vulneráveis. Ou seja, os jovens que estão menos desconectados do 

mercado de trabalho, e que não são o alvo preferencial de programas mais 

tradicionais de colocação no emprego.  

Por último, é importante salientar que momento da redução dos crimes 

não coincidiu com as férias de verão, o que afasta a hipótese de que esse efeito 

ocorra devido ao fato de esses jovens estarem ocupados durante as férias. O 

efeito é duradouro e ocorre depois da participação o programa.   

 

O Summer Youth Employment Program (SYEP) de Nova Iorque 

Um programa semelhante ao One Summer Chicago Plus foi também 

implementado em Nova Iorque e estudado através de uma avaliação rigorosa 

de impacto. A avaliação acompanhou jovens de 14 a 21 anos que ingressaram 

no programa de emprego de verão da cidade, o SYEP. De forma semelhante 
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ao caso de Chicago, o SYEP possuía um número de inscrições em muito 

superior ao número de vagas que poderiam ser oferecidas, o que permitiu 

selecionar jovens através de um sorteio e realizar uma avaliação e impacto 

(Gerber, Isen e Kessler, 2015).  

O estudo de avaliação acompanhou 294.100 jovens que se inscreveram 

para o programa entre 2005 e 2008, dos quais 164.641 foram escolhidos por 

sorteio para participar. O estudo não encontrou efeitos positivos na renda dos 

participantes ou na probabilidade de ingresso no Ensino Superior, nos anos 

posteriores à participação dos jovens.  Na verdade, houve até uma queda leve 

de renda entre os jovens mais velhos e que já tinham uma experiência prévia 

de trabalho.  

Apesar disso, o programa teve efeitos bastante positivos sobre o 

envolvimento dos jovens em atividades violentas, o que é consistente com a 

idéia de que o programa de emprego durante o verão retira o jovem de 

contextos problemáticos durante a parte do ano em que o jovem não está 

estudando. A probabilidade de prisão diminuiu em quase 10%.  Já a 

probabilidade de morrer nos anos seguintes diminui em 18%. Isso significa que 

o programa salvou por volta de 80 vidas até 2014, resultando em benefício para 

a sociedade de USD$ 747 milhões, contra um custo total de USD $ 236 milhões. 

A redução de violência promovida pelo programa o faz ser bastante custo 

efetivo (Gerber, Isen e Kessler, 2015).  

 

O Summer Youth Employment Program (SYEP) de Boston 

A cidade de Boston implementa um programa de emprego de jovens 

durante o verão desde os anos 1980. Os participantes têm idades entre 14 e 

22 anos, trabalham entre 20 e 25 horas durante a semana e recebem o salário 

mínimo horário do estado de Massachusetts. Os jovens que trabalham em 

empregos subsidiados pelo setor público possuem ainda 15 horas de 

treinamento, que inclui aulas sobre “soft skills”, além de dicas sobre como 

procurar e aplicar para um emprego na internet.  

O programa teve uma série de impactos positivos que não foram 

identificados no caso novaiorquino. Assim como em Nova Iorque, a demanda 
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pelo programa era maior do que o número de vagas, e a escolha dos 

participantes foi aleatória, permitindo a realização de avaliações de impacto. 

Segundo uma das avaliações do programa, a presença dos alunos em sala de 

aula aumentou em 2 pontos percentuais ao longo do ano escolar, e o 

absenteísmo crônico foi reduzido em 27%. Foram encontrados pequenos 

efeitos sobre as notas, o GPA, embora o impacto em testes padronizados não 

seja estatisticamente significante. A probabilidade de abandono da escola caiu 

25%, e a chance de terminar o Ensino Médio aumentou em 6 pp (Modestino e 

Paulsen, 2019). Denúncias de crimes violentos caíram 35% em relação ao 

grupo de controle, e a queda foi sustentada para além do período das férias de 

verão. Participantes mostraram também melhorias nas habilidades 

socioemocionais, tais como administrar suas próprias emoções ou resolver 

conflitos com um colega, o que pode explicar parte do efeito sobre evasão 

escolar e violência. Ao imputar os benefícios associados à maior renda, menor 

chance de envolvimento em atividades criminais e menor utilização de serviços 

assistenciais, os autores do estudo calculam que os benefícios do programa 

superem em 4 vezes o seu custo (Modestino e Paulsen, 2019). 

 

Programas que pagam recompensas financeiras para jovens 

A ideia de que alunos podem ser motivados por recompensas 

financeiras não é nova. Há registros, por exemplo, de que já em 1820 as 

escolas de Nova Iorque introduziram um sistema de incentivo financeiro a 

alunos com bom desempenho escolar (Ravitch, 1974). A evidência dos 

impactos desse tipo de programa, entretanto, são relativamente novas, e só 

passaram a ser documentadas após a explosão de avaliações aleatorizadas 

que se seguiram à avaliação experimental do programa de transferência 

condicional de renda mexicano, o Progressa. 

 

O Progresso Mexicano  

Na América Latina, programas condicionais de transferência de renda 

existem desde a segunda metade da década de 90. Tais programas 

basicamente pagam um benefício a famílias em situação de pobreza com a 



29 
 

condição de que os filhos em idade escolar estejam matriculados na escola. 

Quase sempre o benefício é entregue no nome da mãe.  

No caso Mexicano, a expansão do programa entre as comunidades 

iniciais se deu forma aleatória, o que permitiu se avaliar desde o início seus 

efeitos de forma rigorosa. Da avaliação conduzida através do acordo do 

Governo Mexicano com o Instituto Internacional de Pesquisa em Política 

Alimentar (IFPRI) surgiram uma série de relatórios e artigos que mostraram que 

o programa de fato tinha aumentado a matrícula na escola, diminuído a 

desnutrição crônica e a incidência de doenças entre crianças (Behrman, 

Sengupta e Todd, 2001; Skoufias e McClafferty, 2001; Schultz, 2004). Os 

resultados encorajadores do programa permitiram que o programa fosse 

sustentado e ampliado a despeito de sucessivas trocas de presidentes. O 

programa passou a ser visto então como modelo de programa de transferência 

condicional de renda. A partir de então vários outros países da América Latina 

têm adaptado o modelo mexicano, transformando tais programas na principal 

estratégia nacional de combate à pobreza.  

 

O Bolsa Escola 

No Brasil, o programa Bolsa Escola foi primeiramente concebido e 

implementado na cidade de Campinas e no Distrito Federal, e depois expandido 

para algumas cidades como Recife antes de ser adotado pelo Governo Federal 

em todos os municípios. Abramovay, Andrade e Waiselfisz (1998) estimam que 

no Distrito Federal a taxa de abandono era 7 pontos percentuais menor entre 

crianças de famílias beneficiárias. Já Aguiar e Araújo (2002) encontram que o 

programa reduziu o abandono em 5 pontos percentuais em Recife.  

No nível federal, Glewwe e Kassouf (2010) estimam que o programa 

Bolsa Escola e o Bolsa Família reduziram o abandono em 8 pontos percentuais 

para crianças no 1º ciclo do Ensino Fundamental, mas tiveram impacto muito 

próximo de zero no 2º ciclo. Analisando o programa Bolsa Escola no âmbito 

Federal, De Janvry, Finan e Sadoulet (2012) mostram que o programa Bolsa 

Escola reduziu a evasão escolar na média em 8 pontos percentuais.  
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O Bolsa Variável Jovem do Programa Bolsa Família 

A expansão do programa Bolsa Família para adolescentes de 16 e 17 

anos através do componente Bolsa Variável Jovem (BVJ) foi analisada por pelo 

menos 3 estudos. Chittolina et al (2016) mostram que a introdução do BVJ teve 

impacto positivo e significativo sobre as decisões de matrícula e trabalho. Os 

resultados, porém, estão totalmente concentrados nas áreas rurais e estão 

ausentes no cenário urbano (Chittolina et al, 2016). A mesma expansão 

resultou em menor violência em torno de escolas com maior proporção de 

adolescentes pobres, mas o efeito não aumenta com o tempo na escola 

(Chioda et al, 2016). Por último, Machado et al (2017) exploram a 

descontinuidade na regra de elegibilidade ao programa aos 17 para os 18 anos, 

não encontrando efeitos sobre escolaridade. 

 

O incentivo ao Bagrut em Israel 

A primeira evidência rigorosa de um programa de recompensas 

financeiras que pagam diretamente a estudantes vem de Israel, onde 20 

escolas foram escolhidas aleatoriamente pelo Ministério da Educação para 

fazer parte de um programa piloto que pagava pequenas quantias pela 

aprovação para a 11ª e 12ª séries (Angrist e Lavy, 2009). Adicionalmente, os 

alunos com desempenho satisfatório no Bagrut, (o exame unificado de entrada 

para o ensino superior) receberiam uma premiação de aproximadamente USD$ 

1500. No total, o aluno poderia somar até USD$ 2400 se fosse aprovado em 

todas as séries contempladas e no Bagrut. Isso equivale a mais ou menos um 

terço do salário que o estudante receberia se abandonasse os estudos. 

Comparando estudantes de escolas de tratamento e de controle, Angrist e Lavy 

(2009) encontram um aumento de 30% na taxa de certificação no Bagrut para 

meninas, porém nenhum efeito para os meninos.  

 

Benefícios Condicionados de Bogotá 

Em 2005, a cidade de Bogotá introduziu 3 formas diferentes de fazer 

transferências a estudantes do Ensino Médio. Alunos de famílias pobres 

elegíveis ao benefício foram aleatorizados para receberem um de 2 esquemas 
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distintos de pagamento da transferência de renda. No cenário básico, a 

transferência foi feita da forma tradicional, com pagamentos bimestrais, 

condicionais à presença do aluno na escola. No esquema alternativo, 30% do 

valor da transferência tradicional ficou retido, sendo integralmente pago ao final 

do ano, no momento da rematrícula. Um terceiro grupo de estudantes não 

recebeu a transferência de renda e permaneceu como grupo de controle.  

Os economistas Felipe Barrera-Osorio, Leigh Linden e Juan Saavedra 

(2019) estimaram o impacto dos dois esquemas de transferência, e 

descobriram que forçar a família a poupar um terço do valor dos pagamentos 

teve um resultado superior ao desenho tradicional de transferência de renda, 

principalmente porque fez com que mais alunos acessassem o Ensino 

Superior. Em contraste, não houve diferença significativa entre alunos do 

esquema tradicional e do grupo de controle em relação à probabilidade de 

acessar o Ensino Superior. O seja, uma simples modificação (fiscalmente 

neutra) de quando parte da transferência é paga gera um benefício superior, 

mantendo inalterado valor total das transferências.  

Em um experimento paralelo, os mesmos pesquisadores testaram o 

impacto de reter 30% do valor básico da transferência tradicional, e condicionar 

o pagamento desse montante à conclusão do Ensino Médio no tempo correto 

e á matrícula no Ensino Superior. Estudantes que se formam no tempo correto 

mais que porventura não se matriculassem no Ensino Superior tinham que 

esperar 1 ano a mais para receber os valores retidos. Tal experimento paralelo 

também aumentou a matrícula no Ensino Superior. Contudo, isso veio ao custo 

de mais matrículas em universidades de pior qualidade. 

 

Learning Accounts de New Brunswick 

A província de New Brunswick, Canadá, implementou um programa 

experimental bastante parecido com o PJPI, chamado de “Learning Accounts”, 

ou contas de aprendizado. O programa consistia em uma ajuda financeira a 

estudantes de baixa renda, condicional à aprovação dos alunos em cada série 

do Ensino Médio. Para o aluno beneficiário que fosse aprovado no 10º ano 

(correspondente ao 1º ano do EM) o programa depositava aproximadamente 
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USD $ 2.100 na conta aberta em seu nome. Caso o aluno fosse aprovado no 

11º ano (2º ano do EM), o aluno recebia mais USD $ 2.100, e para aqueles que 

terminassem o Ensino Médio ao final do 12º ano, mais USD $ 4.200, totalizando 

USD $ 8.400 ao final dos 3 anos.  

A avaliação de impacto do programa aleatorizou, no nível individual, 

1.145 alunos de baixa renda em 30 escolas, dividindo-os entre alunos tratados 

e alunos de controle. Todos os alunos estavam no 1º ano de Ensino Médio, 

com média de 14.5 de idade, 95% deles eram brancos e apenas 10% deles 

tinham pais com diploma universitário. Cinco anos e meio após o sorteio dos 

alunos, um estudo (Ford et al, 2012) encontrou um aumento de 6.5 pontos 

percentuais (estatisticamente significante a 1%) na probabilidade de graduação 

no Ensino Médio (82% dos alunos no grupo de controle se graduaram). Dez 

anos após o sorteio, isto é, 7 anos após o período esperado para que os alunos 

se formassem no Ensino Médio caso não repetissem, outro estudo (Ford et al, 

2018) mostrou que 36% dos alunos beneficiários haviam se graduado no 

Ensino Superior contra 29% dos alunos de controle, uma diferença de 6.8 

pontos percentuais (significante a 1%). Todo o efeito adveio de mais alunos 

cursando “community colleges”, que são cursos superiores de menor duração 

e menor exigência acadêmica.   

 

O Programa Renda Melhor Jovem 

No Brasil, programas que dão uma recompensa financeira a alunos pelo 

seu desempenho escolar são uma novidade bastante recente. A experiência 

pioneira foi lançada em 2007 pela Secretaria de Educação do estado de Minas 

Gerais com o programa Poupança Jovem, que oferece até R$ 3 mil a 

estudantes de 8 municípios caso completem o Ensino Médio. Já o estado do 

Rio de Janeiro lançou em 2011 o programa Renda Melhor Jovem (RMJ), que 

paga ao aluno por cada série completada com sucesso. Por último, o estado 

do Piauí lançou em 2015 o Poupança Jovem Piauí, com um desenho bastante 

semelhante ao do RMJ. 

O programa RMJ premia os alunos do Ensino Médio da rede estadual 

fluminense por cada série completada com sucesso. O aluno que é aprovado 
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no 1º ano recebe R$ 700, os aprovados no 2º recebem R$900 e os aprovados 

no 3º ano recebem R$ 1000. O dinheiro fica depositado em uma conta 

poupança em nome do aluno. O dinheiro rende juros, que ficam acumulados 

na conta.  

A cada ano, o aluno pode sacar apenas 30% do valor depositado. Todo 

o restante fica travado. O montante total da conta só pode ser sacado após a 

conclusão no Ensino Médio. Se o aluno repete qualquer ano, ou abandona a 

escola, perde todo o saldo da conta, inclusive o valor que poderia ter sido 

sacado.  

O programa foi expandido em fases. Primeiro foi implementado nos 3 

municípios com maior proporção de pobres na região metropolitana do Rio, 

depois para outros 52 municípios, e depois finalmente para todo o estado. Isso 

permitiu se fazer uma avaliação do impacto do programa. De acordo com 

Pereira (2016), a entrada do Programa Renda Melhor Jovem num município 

fluminense aumenta a taxa média de aprovação das escolas estaduais do 

município em 1.5 ponto percentual (pp), e reduz a reprovação em 1.1 pp. 

O impacto do programa pode ser visto nos 3 gráficos abaixo. A linha azul 

representa a evolução das taxas de abandono, aprovação e reprovação 

(respectivamente), para os municípios de controle, que só receberiam o 

programa em 2013. Já a linha vermelha representa os municípios que entraram 

no programa em 2011, e alinha verde representa os municípios que entraram 

em 2012. Vê-se claramente que os 3 grupos de municípios caminhavam na 

mesma toada até 2011. Comparando com os municípios do grupo de controle, 

percebe-se claramente uma quebra na tendência desses indicadores a partir 

do momento em que os municípios entram no programa.   
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Figura 7-Taxas de abandono, aprovação e reprovação no Ensino Médio no estado do RJ 

 

Fonte: Pereira (2016), a partir dos dados do INEP 

Dentro de um mesmo município, há escolas com mais ou com menos 

alunos elegíveis ao programa devido ao critério de focalização, que apenas 

inclui alunos com renda per capita predita abaixo de R$ 100. Essa variação no 

número de alunos elegíveis permite estimar o efeito sob o aluno elegível ao 

programa. Pare este, o abandono escolar cai 5.6 pontos percentuais, o que 

corresponde a uma queda de 37% em relação à taxa de abandono antes da 

entrada do programa. A probabilidade de aprovação sobe em 14%, enquanto 

reprovação diminui 20%. 

 

Combinando tudo:  Os caminhos da educação (Pathways to Education)  

Finalmente, não é difícil imaginar que haja algum programa que combine 

vários dos elementos dos programas aqui analisados. O programa pathways to 

education surgiu por iniciativa de trabalhadores comunitários da área de 

Regents Park, em Toronto, um grande conjunto habitacional onde menos de 

metade dos jovens completavam o Ensino Médio e metade dos moradores não 

possui nenhuma renda (Lavecchia et al, 2020).  

O programa possui 4 pilares: Aconselhamento, financeiro, acadêmico e 

social.  

O aconselhamento é feito através de um agente de apoio, pago pelo 

programa, que se reúne com os jovens pelo menos 2 vezes por mês para 

discutir sua participação no programa, frequência na escola, performance 

escolar, candidatura a universidades, procura por emprego, entre outros 

assuntos. O agente de apoio faz o elo entre os jovens, pais e a escola. Nos 

últimos anos do Ensino Médio, o agente também ajuda o jovem a montar seu 
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currículo, treinar entrevistas de emprego, e faz visitas a instituições de Ensino 

Superior ou a potenciais empregadores.  

O pilar financeiro é constituído tanto por uma ajuda de curto prazo para 

que o aluno possa ir à escola, o que incluir a passagem do transporte público 

e uma pequena ajuda mensal. Combinando elementos também presentes no 

Benefício Condicionado de Bogotá e do RMJ, o programa constitui um fundo, 

de $ 1000 dólares canadenses (CAD) por ano de participação no programa, 

podendo chegar a até $ 4000 CAD. O fundo só pode ser acessado depois da 

conclusão no Ensino Médio, mas não há punição para o aluno que 

eventualmente repetir ou abandonar e depois voltar. 

Tutorias gratuitas formam o pilar acadêmico. As seções de tutoria são 

conduzidas tanto de forma individualizada quanto em grupos. Os tutores são 

voluntários treinados pela organização implementadora, e provêm ajuda aos 

alunos nas disciplinas básicas, durante até 4 noites por semana.  

Por último, o pilar social, que também combina elementos do 

protagonismo juvenil. Os alunos têm direito a sessões coletivas de mentoria. 

Nas séries mais baixas (9º e 10º anos), os alunos escolhem atividades de uma 

lista pré-definida, como esportes, teatro, culinária e artes marciais. Nas séries 

mais avançadas, os alunos possuem mais liberdade para sugerir atividades que 

sejam mais próximas dos seus interesses, o que pode incluir até mesmo servir 

de mentor para alunos de séries mais baixas. 

Uma primeira avaliação mostrou que o programa aumentou as taxas de 

conclusão do Ensino Médio e de matrículas no Ensino Superior em 10 a 20 

pontos percentuais (Oreopoulos, Brown e Lavecchia, 2017). Em um primeiro 

momento, o aumento das taxas de conclusão do ensino médio acaba por 

diminuir a renda dos alunos do grupo de tratamento, em relação aos do grupo 

de controle. Os alunos estão na escola, e não trabalhando. A diferença aparece 

mais tarde. A partir dos 25 anos, a renda dos alunos tratados passa a ser maior. 

Aos 28 anos, os jovens que passarem pelo programa tinham uma renda anual 

$ 3.200 CAN maior do que os do grupo de controle, o que equivale a um salto 

de 19%. A probabilidade de estar empregado sobe 15%. O recebimento de 

transferências da assistência social diminui em 30 a 50%, e a chance de ter 

tido um filho precocemente caiu por volta de um terço. 
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O Programa YouthBuild e o Jovens Construtores 

O Programa YouthBuild foi criado em 1978, no bairro do Harlem, em 

Nova Iorque, com o objetivo de aumentar a vinculação laboral e escolar em 

jovens em vulnerabilidade social, inserindo (ou reinserindo) o jovem na escola 

e no mercado de trabalho. Os critérios de elegibilidade miravam jovens de 16 a 

24 anos em situação de vulnerabilidade econômica, que haviam evadido da 

escola, egressos do sistema socioeducacional, migrantes, filhos de pais 

encarcerados e alunos cm deficiência. O programa original trazia uma cultura 

de respeito à juventude, reconhecendo a complexidade das necessidades do 

jovem, e era baseado em uma mescla de treinamento educacional com o 

objetivo de obtenção do GED, treinamento profissional e vocacional 

(geralmente na área de construção civil), aconselhamento pessoal, 

desenvolvimento de liderança e serviço comunitário (Miller et al, 2016). 

Nos Estados Unidos, o programa foi expandido para 44 estados, em 260 

localidades e posteriormente expandido para outros países a partir de 1999. O 

programa foi alvo de diversas avaliações de impacto, sendo a mais abrangente 

a de Miller et al (2016), a partir da seleção aleatória de um grupo de tratamento 

e de um grupo de controle. As autoras encontraram um aumento da 

participação educacional e vocacional dos jovens participantes, além de um 

pequeno aumento salarial. O programa aumentou o engajamento cívico dos 

jovens, mas não melhorou outras medidas de desenvolvimento ou de atitudes, 

tampouco teve efeito significativo sobre o envolvimento dos jovens em 

atividades criminais (Miller et al, 2016).  

Um dos braços específicos do YouthBuild focado em jovens com 

problemas na justiça criminal foi avaliado por Cohen e Piquero (2008) e pelo 

Departamento de Emprego e Economia de Minesota (2003), e concluíram que 

a participação no programa reduz a probabilidade de reincidência criminal, com 

benefícios que variavam entre USD$ 7.8 a USD$ 42.9 por cada dólar investido.   

No Brasil, a adaptação do programa ficou a cargo do Centro de 

Promoção da Saúde (CEDAPS), uma organização da Sociedade Civil que vem 

se dedicando desde 1993 a iniciativas junto a comunidades populares para a 
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melhoria das condições locais e da qualidade de vida. A partir de uma 

pactuação da YouthBuild International (YBI) e o CEDAPS, o Programa sofreu 

adaptações à realidade brasileira. Assim nasceu o Programa Jovens 

Construtores, tendo sido implementado desde 2010 em dez comunidades do 

Rio de Janeiro. O Programa é sempre implementado em uma parceria entre a 

CEDAPS e Organizações de Base Comunitária, que possuem penetração e 

legitimidade junto às comunidades locais.   

O Programa Jovens Construtores oferece 340 horas de oficinas com 

ênfase em diversas técnicas profissionais, como pintura profissional, 

construção civil, telecom, entre outras. No último mês, os jovens participam de 

uma ação coletiva para construir ou reformar ativos físicos da comunidade, sob 

a supervisão de instrutores. As 340 horas são divididas em encontros e aulas 

com duração de 4 horas diárias, cinco vezes por semana, ao longo de quatro 

meses.  

O conteúdo do programa está espalhado em sete módulos, que 

envolvem o crescimento pessoal e profissional, a promoção da ética, 

integridade e transparência, a promoção à diversidade, educação ambiental e 

ações para recuperação de áreas degradadas. Ao final dos 5 meses de cursos 

e oficinas, os jovens montam um plano de vida e são acompanhados 

individualmente por mais 6 meses. Nesse intervalo, é feito um esforço conjunto 

para colocar o jovem no mercado de trabalho (Cerqueira et al, 2019). 

O plano de vida é composto por 5 dimensões: Educação, trabalho, 

desenvolvimento pessoal, família, saúde e finanças. Essas dimensões 

orientam os jovens a estabelecer suas metas de curto, médio e longo prazos. 

No processo de elaboração do plano de vida, os tutores auxiliam o jovem a 

decidir os primeiros passos e a exercitar sua autonomia, com base em seus 

sonhos e aspirações. Esse é um momento em que se tenta consolidar junto ao 

jovem a percepção de que ele e um agente capaz de fazer mudanças e de 

tomar decisões empreendedoras.  

O Programa Jovens Construtores foi avaliado experimentalmente, em 

estudo coordenado pelos pesquisadores Daniel Cerqueira, Danilo Coelho e 

Inácio Cano e em parceria com o Banco Inter Americano de Desenvolvimento 

(IDB). A avaliação combinou pesquisas qualitativas com grupos focais e 
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entrevistas semiestruturadas, e análise quantitativa através da técnica de 

ensaios clínicos aleatorizados.  

As entrevistas semiestruturadas com os técnicos do programa revelaram 

um aspecto interessante: O Programa, quando adaptado ao Brasil, teria 

mudado o objetivo. Em vez de apoiar a “construção civil”, apoiaria agora a 

“construção de um projeto de vida” (Cerqueira et al, 2019). O objetivo mais 

amplo do projeto seria, portanto, a capacitação geral dos jovens para a vida, 

melhoria da auto estima, aumentando sua chance de inserção no mercado de 

trabalho.  Já os grupos focais mostraram que os jovens se interessam pelo 

tema da construção civil, mas que a formação não lhes permitia encontrar 

emprego na área. Os jovens também valorizaram a atenção recebida. Alguns 

relataram ser a primeira vez em que adultos não se referiam a eles de forma 

autoritária, permitindo o diálogo e a escuta.  

O estudo quantitativo envolveu 311 jovens das comunidades do Borel e 

da Mangueira, onde a procura pelo programa foi maior do que o número de 

vagas disponíveis. Destes, 176 formaram o grupo de controle e 135 

pertenceram ao grupo de tratamento, escolhidos através de um sorteio. O 

sorteio foi bem-sucedido em gerar duas amostras equivalentes. Os 

pesquisadores não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre 

os dois grupos antes de as oficinas começarem.  

A avaliação não encontrou impactos sobre a escolaridade dos 

participantes, mas despertou o interesse desses em aderir a outros cursos 

profissionalizantes. Não foram encontrados impactos sobre a auto estima geral 

dos jovens, nem em relação à satisfação com a saúde, ou em relação à crença 

em sua própria competência. Apesar disso, foram encontrados impactos sobre 

a vinculação dos jovens no mercado de trabalho. Diante de um cenário grave 

de alta proporção de jovens que nem estudam nem trabalham, o programa 

provocou um aumento de 10 pp na proporção de alunos que possuíam vínculos 

com a escola ou com o mercado de trabalho. O programa aumentou também a 

proporção de alunos trabalhando, de 52% para 62%, assim como a proporção 

de jovens que já trabalharam, que foi de 69% para 85%. Como consequência 

desse efeito, verificou-se que os jovens possuíam maior satisfação com a vida 

pessoal e profissional.  
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Lições aprendidas  

O abandono escolar tem múltiplas causas, mas é um fenômeno que 

atinge principalmente adolescentes, e não é uma decisão tomada de forma 

racional. As habilidades não cognitivas têm bastante influência sobre a 

capacidade de um indivíduo completar o Ensino Médio. A literatura tem 

mostrado que existe uma segunda janela de maleabilidade cerebral que ocorre 

justamente na adolescência, na qual é possível desenvolver as habilidades não 

cognitivas.  

Para que isso ocorra, é importante compreender o comportamento do 

adolescente e sua necessidade de ser protagonista de sua história. Por isso, 

programas bem-sucedidos em diminuir a evasão ou diminuir o envolvimento de 

jovens com a violência têm sempre em comum a abordagem respeitosa ao 

jovem, seu empoderamento e a escuta de suas necessidades. No Brasil, a 

abordagem do Protagonismo Juvenil torna isso realidade, e é o pilar de 

experiência bem-sucedida das Escolas de Referência de Pernambuco.  

O Programa Jovens Construtores incorpora parte dessa filosofia do 

protagonismo juvenil no seu desenho. Um exemplo bastante claro disso é a 

forma com que os técnicos lidam com os jovens participantes, e a construção 

do plano de vida.  Outro aspecto interessante do programa é a formação de 

habilidades gerais para o mercado de trabalho, em vez de ensinar uma vocação 

específica ao jovem. Como visto aqui, há várias combinações de ações 

possíveis que podem ser incorporadas ao desenho do Programa Jovens 

Construtores. A ideia de reter parte da bolsa e formar uma poupança para o 

aluno, ou oferecer ao jovem uma ocupação durante as férias de verão, apesar 

das dificuldades práticas e legais, pode ser um estímulo adicional para 

fortalecer a inserção do jovem no mercado de trabalho.  

Há inúmeras formas de incorporar bons elementos de experiências bem-

sucedidas. A inovação e a avaliação de boas práticas nessa área são cruciais 

para que possamos ter políticas efetivas que possam aumentar a taxa de 

conclusão do Ensino Médio e melhorar a inserção laboral dos jovens 

brasileiros. 



40 
 

 

Bibliografia 

 

Aguiar, Marcelo e Araújo, Carlos Henrique (2002) “Bolsa-Escola: Educação 

para Enfrentar a Pobreza”, Unesco, 2002 

Andersen, S. L., & Teicher, M. H. (2008). Stress, sensitive periods, and 

maturational events in adolescent depression. Trends in Neurosciences, 31, 

183–191. doi:10.1016/j.tins.2008.01.004 

Angrist, Joshua &Lavy, Victor (2009)"The Effects of High Stakes High School 

Achievement Awards: Evidence from a Randomized Trial," American Economic 

Review, American Economic Association, vol. 99(4), pages 1384-1414, 

September. 

Barrera-Osorio, Felipe, Leigh L. Linden, and Juan E. Saavedra. 2019. "Medium- 

and Long-Term Educational Consequences of Alternative Conditional Cash 

Transfer Designs: Experimental Evidence from Colombia." American Economic 

Journal: Applied Economics, 11 (3): 54-91. 

Behrman, Jere R &Sengupta, Piyali& Todd, Petra (2005). "Progressing through 

PROGRESA: An Impact Assessment of a School Subsidy Experiment in Rural 

Mexico," Economic Development and Cultural Change, University of Chicago 

Press, vol. 54(1), pages 237-75, October. 

Botelho, Fernando, Ricardo A. Madeira, and Marcos A. Rangel. 2015. "Racial 

Discrimination in Grading: Evidence from Brazil." American Economic Journal: 

Applied Economics, 7 (4): 37-52. 

Bursztyn, Leonardo, Georgy Egorov, Robert Jensen, Cool to be Smart or Smart 

to be Cool? Understanding Peer Pressure in Education, The Review of 

Economic Studies, Volume 86, Issue 4, July 2019, Pages 1487–

1526, https://doi.org/10.1093/restud/rdy026 

Chicago Crime Lab and Education Lab  (2018) “The First Ten: A Decade of 

Impact at the University of Chicago Crime Lab and Education Lab.” Mimeo 

Chitolina, Lia; Foguel, Miguel Nathan  And  Menezes-Filho, Naercio Aquino. The 

Impact of the Expansion of the BolsaFamília Program on the Time Allocation of 

http://ideas.repec.org/a/ucp/ecdecc/y2005v54i1p237-75.html
http://ideas.repec.org/a/ucp/ecdecc/y2005v54i1p237-75.html
http://ideas.repec.org/a/ucp/ecdecc/y2005v54i1p237-75.html
http://ideas.repec.org/s/ucp/ecdecc.html
https://doi.org/10.1093/restud/rdy026
https://urbanlabs.uchicago.edu/attachments/40b65e7954b14a0e39589325c1f3761b4d097b3e/store/eba7623c1d0577a8687b8d44ab539c4a762ae546db282e220adb59a79efa/Final+First+10+Report.pdf
https://urbanlabs.uchicago.edu/attachments/40b65e7954b14a0e39589325c1f3761b4d097b3e/store/eba7623c1d0577a8687b8d44ab539c4a762ae546db282e220adb59a79efa/Final+First+10+Report.pdf
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CHITOLINA,+LIA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FOGUEL,+MIGUEL+NATHAN
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MENEZES-FILHO,+NAERCIO+AQUINO


41 
 

Youths and Their Parents. Rev. Bras. Econ.[online]. 2016, vol.70, n.2, pp.183-

202. ISSN 0034-7140.   

Cohen, Mark E Piquero, Alex (2008). Costs and Benefits of a Targeted 

Intervention Program for Youthful Offenders: The YouthBuild USA Offender 

Project.  

Cunha, Flavio & Heckman, James J. & Lochner, Lance, 2006. "Interpreting the 

Evidence on Life Cycle Skill Formation," Handbook of the Economics of 

Education, Elsevier. 

Daniel Cerqueira, Danilo Coelho, Ignácio Cano, Darcy Neto, Jony A. Junior, 

Matheus Donato “Avaliação de impacto do Programa Jovens Construtores com 

base em um experimento aleatório controlado” , mimmeo 

De Janvry , Alain,   FredericoFinan  and Elisabeth Sadoulet (2012). "Local 

Electoral Incentives and Decentralized Program Performance," The Review of 

Economics and Statistics, MIT Press, vol. 94(3), 

Dynarski, m., Clarke, l., Cobb, b., Finn, j., Rumberger, r., Smink, j.(2008). 

“Dropout prevention: A practice guide”. ZEW Discussion Papers 2008-4025, 

National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of 

Education Sciences, 2008.  

Dynarski, m., Gleason, p. (2002) “How can we help? what we have learned from 

recent federal dropout prevention evaluations”. Journal of Education for 

Students Placed at Risk (JESPAR) 7 (1), 43/69, 2002. 

Espelage ,Dorothy, Sabina Low,  Joshua R. Polanin, e Eric C. Brown (2013) 

“The Impact of a Middle School Program to Reduce Aggression, Victimization, 

and Sexual Violence”  / Journal of Adolescent Health 53 (2013) 180e186 

Ford, Reuben, Marc Frenette, Claudia Nicholson, Isaac Kwakye, Taylor Shek-

wai Hui, Judith Hutchison, Sabina Dobrer, Heather Smith Fowler, and Sophie 

Hébert. “Future to Discover: PostSecondary Impacts Report.” Social Research 

and Demonstration Corporation, October 2012. 

Ford, Reuben, Taylor Shek-wai Hui, and Isaac Kwakye. “Future to Discover: 

Seventh Year Postsecondary Impacts Report.” Social Research and 

Demonstration Corporation, December 2018 

http://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v94y2012i3p672-685.html
http://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v94y2012i3p672-685.html
http://ideas.repec.org/s/tpr/restat.html
http://ideas.repec.org/s/tpr/restat.html


42 
 

Gelber , Alexander, Adam Isen, Judd B. Kessler; The Effects of Youth 

Employment: Evidence from New York City Lotteries , The Quarterly Journal of 

Economics, Volume 131, Issue 1, 1 February 2016, Pages 423–460 

Glewee, Paul e Kassouf, Ana Lúcia (2010) “The Impact of the 

BolsaEscola/Familia Conditional Cash Transfer Program on Enrollment, Drop 

Out Rates and Grade Promotion in Brazil” , mimeo (2010) 

Hart, B., & Risley, T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday 

experience of young American children. Paul H Brookes Publishing. 

Heckman, James J., Jora Stixrud and Sergio Urzua. "The Effects Of Cognitive 

and Noncognitive Abilities On Labor Market Outcomes and Social Behavior," 

Journal of Labor Economics, 2006, v24(3,Jul), 411-482. 

Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (2016) “Dossiê criança e 

adolescente” : 2018 / orgs. Flávia Vastano Manso e Luciano de Lima 

Gonçalves. — Rio de Janeiro: RioSegurança, 2018. 

Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (2016) “Relatório Juventude 

e Crime Um estudo a partir das autuações em flagrante no estado do Rio de 

Janeiro entre 2010 e 2014”. Org: Bárbara Caballero de Andrade, Rio de Janeiro, 

2016 

James J. Heckman, Sergio Urzua, and Gregory Veramendi. The eects of 

schooling on labor market and health outcomes. Unpublished Manuscript, 

Northwestern University, 2010. 

Jensen, R. e Lleras-Muney, A. (2012) “Does staying in school (and not working) 

prevent teen smoking and drinking?” Journal of Health Economics, vol. 31, n. 4, 

644-6572012. 2012. 

Jensen, Robert. 2010. "Impact of Information on the Returns to Education on 

the Demand for Schooling in the Dominican Republic." Quarterly Journal of 

Economics 125 (2010): 515-548. 

Lebel C, Beaulieu C. Longitudinal development of human brain wiring continues 

from childhood into adulthood. J Neurosci. 2011;31(30):10937-10947. doi: 

10.1523/JNEUROSCI.5302-10.2011 

https://academic.oup.com/qje/article/131/1/423/2461127
https://academic.oup.com/qje/article/131/1/423/2461127
http://ideas.repec.org/a/ucp/jlabec/v24y2006i3p411-482.html
http://ideas.repec.org/a/ucp/jlabec/v24y2006i3p411-482.html


43 
 

Lleras-Muney, A.  (2005) “The Relationship Between Education and Adult 

Mortality in the United States”. The Review of Economic Studies, vol 72, n. 1, 

pp. 189–221. 2005. 

Lochner, L., e Moretti, E. (2004) “The Effect of Education on Crime: Evidence 

from Prison Inmates, Arrests, and Self-Reports”. American Economic Review, 

vol. 94, n.1, pp. 155-189. Março, 2004. 

Machado, Cecilia; V.Pinho Neto e Christiane Szerman (2017) “Youth 

Responses to Cash Transfers: EvidencefromBrazil”, mimmeo 

Mello J.M.P. de.; Schneider , A. Mudança demográfica e a dinâmica dos 

homicídios no Estado de São Paulo. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, 

Fundação Seade, v. 21, n. 1, p. 19-30, jan./jun. 2007.  

Merikangas, K. R., He, J., Burstein, M., Swanson, S. A.,Avenevoli, S., Cui, L., 

Swendsen, J. (2010). Lifetime prevalence of mental disorders in US 

adolescents: Results from the National Comorbidity Survey Replication– 

Adolescent Supplement (NCS-A). Journal of the American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry, 49, 980–989 

Miller, Cynthia; Millenky, Megan; Schwartz, Lisa; Lisbeth, Goble E Stein  Jillian. 

(2016). Building a Future Interim Impact Findings from the YouthBuild 

Evaluation.  Mdrc ed. November 2016. 

Minnesota Department Of Employment And Economic Development. Office of 

Community-Based Services (2004). 2003 Minnesota YOUTHBUILD Report. 

February, 2004. 

Modestino AS, Paulsen RJ. Reducing inequality summer by summer: Lessons 

from an evaluation of the Boston Summer Youth Employment Program. Eval 

Program Plann. 2019;72:40-53. doi:10.1016/j.evalprogplan.2018.09.006 

Monteiro , Joana e Rudi Rocha “Drug Battles and School Achievement: 

Evidence from Rio de Janeiro's Favelas” The Review of Economics and 

Statistics 2017 99:2, 213-228 

Murnane, Richard J. ,  John B. Willett, Frank Levy (1995) “The Growing 

Importance of Cognitive Skills in Wage determination” Review of Economics 

and Statistics, vol. lxxvii, no. 2, may 1995, pp. 251- 266 

https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00628
https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/REST_a_00628
https://www.nber.org/people/richard_murnane
https://www.nber.org/people/frank_levy
http://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v77y1995i2p251-66.html
http://ideas.repec.org/a/tpr/restat/v77y1995i2p251-66.html


44 
 

Oreopoulos ,Philip & Robert S. Brown & Adam M. Lavecchia, 2017. "Pathways 

to Education: An Integrated Approach to Helping At-Risk High School Students," 

Journal of Political Economy, University of Chicago Press, vol. 125(4), pages 

947-984 

Oreopoulos, P. (2007) “Do dropouts drop out too soon? Wealth, health and 

happiness from compulsory schooling”. Journal of Public Economics 91, 2213–

2229. Fevereiro, 2007.  

Pereira, Vitor Azevedo; do Amaral, Claudio Abramovay Ferraz (Orientador). Da 

primeira infância ao ensino médio: três ensaios sobre a economia da educação. 

Rio de Janeiro, 2016.  278 p. Tese de doutorado – Departamento de Economia, 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Pine, D. S., Cohen, P., Gurley, D., Brook, J., & Ma, Y. (1998). The risk for early-

adulthood anxiety and depressive disorders in adolescents with anxiety and 

depressive disorders. Archives of General Psychiatry, 55, 56–64. doi:10.1001/ 

archpsyc.55.1.56 

Ravitch, Diane (1974)  “The great school wars: New York city, 1805‐1973”. 

Basic Books, 10 Fast 53rd Street, New York 10017, 1974. xviii, 449 pp. 

Rosa, Leonardo (2019) “The unintended consequences of public school 

subsidies on educational markets”, mimeo 

Rosa, Leonardo; Eric Bettinger, Martin Carnoy, and Pedro Dantas  (2018) “The 

effects of public high school subsidies on student test scores : The case of a 

full-day high school program in Pernambuco, Brazil” , mimeo 

Sara B. Heller, Anuj K. Shah, Jonathan Guryan, Jens Ludwig, Sendhil 

Mullainathan, Harold A. Pollack, Thinking, Fast and Slow? Some Field 

Experiments to Reduce Crime and Dropout in Chicago, The Quarterly Journal 

of Economics, Volume 132, Issue 1, February 2017, Pages 1–54, 

Schultz, Paul (2004). "School subsidies for the poor: evaluating the Mexican 

Progresa poverty program," Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 

74(1), pages 199-250, June. 

Sherman, L. E., Payton, A. A., Hernandez, L. M., Greenfield, P. M., 

& Dapretto, M. (2016). The power of the like in adolescence: Effects of peer 

http://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/doi10.1086-692713.html
http://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/doi10.1086-692713.html
https://drive.google.com/file/d/1PeONwkdQuLvvV246gBRu-PhrBuQCxAuX/view
https://drive.google.com/file/d/1PeONwkdQuLvvV246gBRu-PhrBuQCxAuX/view
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fericbettinger%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqm9vCsf1-TVQ_6Ke2_mvKTUITrg
https://drive.google.com/open?id=1X_gOy1Zq40VHR--MLusey1YIIshF7fwU
https://drive.google.com/open?id=1X_gOy1Zq40VHR--MLusey1YIIshF7fwU
https://drive.google.com/open?id=1X_gOy1Zq40VHR--MLusey1YIIshF7fwU
http://ideas.repec.org/a/eee/deveco/v74y2004i1p199-250.html
http://ideas.repec.org/a/eee/deveco/v74y2004i1p199-250.html
http://ideas.repec.org/s/eee/deveco.html


45 
 

influence on neural and behavioral responses to social media. Psychological 

Science, 27, 1027–1035. doi:10.1177/0956797616645673 

Skoufias, Emmanuel &McClafferty, Bonnie(2001). "Is PROGRESA working?," 

FCND discussion papers 118, International Food Policy Research Institute 

(IFPRI) 

Soares ,Tufi Machado; Neimar da Silva Fernandes; Mariana Calife Nóbrega; 

Alexandre Chibebe Nicolella  (2015) “Fatores associados ao abandono escolar 

no ensino médio público de Minas Gerais”  Educ. Pesqui., São Paulo, v. 41, n. 

3, p. 757-772, jul./set. 2015 

Steinberg, L. (2015). How to improve the health of American adolescents. 

Perspectives on Psychological Science, 10, 711–715. 

doi:10.1177/1745691615598510 

Yeager1, David S., Ronald E. Dahl, and Carol S. Dweck (2018) “Why 

Interventions to Influence Adolescent Behavior Often Fail but Could Succeed” 

Perspectives on Psychological Science 2018, Vol. 13(1) 101–122 

 

Ficha Técnica  
 

Coordenação do Estudo e Organização da Publicação  

Melissa Abla (CEDAPS) 

Kátia Edmundo (CEDAPS) 

Parceria Técnica  

Laurie Bennett (YouthBuild International)  

Phil Matero (YouthBuild Charter School of California) 

Revisão de texto  

Anna Becker  

Malu Machado  

 

 

http://ideas.repec.org/p/fpr/fcnddp/118.html
http://ideas.repec.org/s/fpr/fcnddp.html


46 
 

Estudo e Redação do conteúdo 

Vitor Azevedo Pereira Pontual - Economista formado pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Mestre e Doutor em 

Economia pela PUC-Rio. Atuação com ênfase em Economia da Educação, 

Economia do Trabalho, Economia do Setor Público e Desenvolvimento 

Econômico. Desenvolvimento de estudos relacionados à Economia da 

Educação e à Avaliação de Impacto de Políticas Públicas. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0845221241870824 

 

http://lattes.cnpq.br/0845221241870824

