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Relação de jovens com estudos é preocupante, expõe leitora
LEITORA ISABEL VIEIRA LOPES
DE SÃO PAULO (SP)
O desinteresse dos jovens com relação aos estudos é preocupante, e se ilude aquele que acredita
que só os menos abastados é que se desinteressam.
Os adolescentes das classes A e B, estudantes de colégios particulares bons e caros, geralmente
encontram as melhores oportunidades de receber uma educação suficiente para ingressar em
instituições renomadas de ensino superior (vamos esquecer, por um instante, o sistema de
cotas).
É de se esperar que, em um momento de crise financeira mundial, de desemprego e de uma
distribuição de renda injusta, esses jovens estudem a todo o vapor para não precisar economizar
cada centavo na hora de comprar pão na padaria. Mas nem sempre isso acontece.
Gabo Morales - 27.nov.2011/Folhapress

Vestibulandos durante prova da Fuvest, em São Paulo

Hoje em dia, uma fatia grande desse
grupo de jovens não se dedica aos
estudos, não corre atrás e não se
importa. Para eles, o que vale é quantas
horas você passa no boteco por semana
e quantas garrafas de bebida deve levar
para o esquenta na casa do amigo. E
está tudo certo em fazer isso, mesmo
que você tenha uma dúzia de trabalhos
para entregar no dia seguinte.
Nesses tempos líquidos, o tempo de
lazer do jovem se sobrepõe (em nível
de interesse) ao de trabalho e de
estudo.

Mas, veja bem, não estou defendendo com todas as forças aquelas pessoas que passam o tempo
todo estudando e se privam de lazer. A vida precisa de equilíbrio em todas as suas faces,
incluindo essa.
É muito triste ver jovens se embebedando e vomitando nas portas das baladas em plena
madrugada de sábado por achar que estão sendo mais aceitos em seus grupos. Ou porque
acham que bebendo ficam mais alegres e suas noites, mais divertidas.
As pessoas não ficam mais inteligentes da noite para o dia. Não conquistam um trabalho
invejável sem esforço. Não conquistam um padrão alto de vida sentadas no boteco reclamando
da quantidade enorme de matéria que devem estudar.

