
VI Encontro de Políticas Públicas e Juventude

São Luís – 25 a 27 de maio de 2011

Políticas Públicas de Juventude: avanços e 
retrocessos na primeira década do século 

XXI

Carla Coelho de Andrade

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea

Observatório da Juventude do Distrito Federal e Entorno - UnB



Políticas de Juventude no Brasil

 1985 - Ações desencadeadas pelas agências das 

Nações Unidas a partir do Ano Internacional da 

Juventude tiveram pouca repercussão na formulação 

de programas ou organismos específicos de políticas 

para esse grupo. 

=> Neste momento, o foco das preocupações e

mobilizações está centrado na questão das

crianças e adolescentes na condição de risco
social.



Políticas de Juventude no Brasil

 Até meados dos anos 1990, praticamente todos os 
serviços e programas montados tendo como público-
alvo jovens, tanto pelo Estado como por entidades 
da sociedade civil, adotaram como limite máximo 
os 18 anos.

 Final dos anos 1990 e no início dos anos 2000 -
inúmeras iniciativas públicas.

 Foco jovens em situação de risco social; a condição 
juvenil é apresentada como um elemento 
problemático em si mesmo, demandando estratégias 
de enfrentamento dos “problemas da juventude”.



Políticas de Juventude no Brasil

 Propostas executadas guiadas pela idéia de 
prevenção, de controle ou de efeito 
compensatório de problemas que atingiriam a 
juventude.

 Grande proliferação de programas esportivos, 
culturais e de trabalho orientados para o controle 
social do tempo livre dos jovens, destinados 
particularmente aos moradores dos bairros pobres 
das grandes cidades; iniciativas que não chegam a 
se estruturar como uma “política de juventude”.



Políticas de Juventude no Brasil

 Aparecimento de organizações e grupos juvenis com 

representação em variados campos que pressionam o 

poder público a reconhecer os problemas específicos 

que os afetam e a formular políticas que contemplem 

ações para além das tradicionais. 

 Essas demandas emergem da compreensão dos 

jovens como sujeito de direitos, definidos por suas 

especificidades e necessidades, que devem ser 

reconhecidas no espaço público como demandas 

cidadãs legítimas.



Políticas de Juventude no Brasil

 A partir de 2004: proposta de nova agenda 
que tentará levar em conta a especificidade e, 
ao mesmo tempo, a pluralidade da condição 
juvenil, com espaços para a participação e 
influência direta dos jovens. Ao mesmo 
tempo, tentar-se-á associar aspectos de 
promoção social com os de promoção de 
oportunidades e desenvolvimento.



Políticas de Juventude no Brasil

 2004: Criação do Grupo de Trabalho 

Interministerialde Juventude.

 O grupo identificou a frágil institucionalidade, 

fragmentação e superposição das políticas federais de 

juventude. 



Políticas de Juventude no Brasil

 O GT identificou de 09 desafios que deveriam 
pautar a Política Nacional de Juventude:

 Ampliar o acesso e a permanência na escola 
de qualidade;

 Erradicar o analfabetismo entre os jovens;

 Preparar para o mundo do trabalho;

 Gerar trabalho e renda;

 Promover vida saudável;
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 Democratizar o acesso ao esporte, ao lazer, à 
cultura e à tecnologia da informação;

 Promover os direitos humanos e as políticas 
afirmativas;

 Estimular a cidadania e a participação social; e

 Melhorar a qualidade de vida dos jovens no 
meio rural e nas comunidades tradicionais.



Políticas de Juventude no Brasil

 2005: criação de um arcabouço institucional específico 
para políticas de juventude 

 Secretaria Nacional de Juventude, com a missão de 
articular as políticas desenvolvidas pelos diferentes 
ministérios, e 

 o Conselho Nacional de Juventude (CNJ), órgão de 
articulação entre o governo e a sociedade civil. 

 Ao mesmo tempo, o governo federal criou um 
“programa de emergência”, o Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação 
Comunitária – ProJovem.



Políticas de Juventude no Brasil

 Esse arranjo institucional tinha como propósito 
cumprir três objetivos: 

i) articular as ações federais voltadas ao público 
juvenil, em sua maioria dirigidas aos jovens de baixa 
renda; 

ii) estimular a participação de movimentos e 
coletivos juvenis nos debates e formulação da 
política de juventude; e 
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iii) melhorar as condições e a qualidade de 

vida dos jovens socialmente mais 

vulneráveis, por meio de transferências de 

renda e de ações de elevação dos índices 

de alfabetização e de escolaridade e de 

qualificação profissional, na perspectiva de 

melhorar suas chances de inserção no 

mundo do trabalho.



Políticas de Juventude no Brasil

 Papel do Legislativo Federal na institucionalização das 

PPJs :

 Vale destacar o trabalho realizado pela Frente 

Parlamentar de Juventude e pela Comissão Especial 

de Políticas Públicas para Juventude na promoção da 

discussão do Plano Nacional de Juventude (projeto de lei 

em tramitação na Câmara);

 Conquista– Aprovação, em julho de 2010, da Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC no 138/2003), que 

insere o termo “jovem” na Constituição Federal.
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 Início de 2007: o governo federal iniciou uma nova 

discussão para redesenhar a política nacional de 

juventude. Quatro principais desafios se colocavam: 

i) ampliar o potencial de integração entre os 

programas emergenciais e destes com outro conjunto 

de ações consideradas mais estruturantes, vinculadas 

às áreas de educação, saúde, esporte e cultura.
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ii) aumentar a escala de atendimento dos programas 
emergenciais para todo o universo de jovens 
brasileiros considerados excluídos (então definidos 
como os jovens de 18 a 29 anos que não haviam 
concluído o ensino fundamental, não trabalhavam e 
viviam em domicílios com renda per capita de até ½ 
SM); 

iii) otimizar recursos e 

vi) aumentar a eficácia
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 As ações anteriores foram abrigadas sob a 
denominação de um único nome de 
programa: ProJovem Integrado, lançado em 
setembro de 2007 e em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2008.

 i) ProJovem Urbano; ii); ProJovem 
Trabalhador; iii) ProJovem Adolescente; e 
iv) ProJovem Campo.
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Programa anterior
Programa após a 

unificação

Vínculo 

Institucional
Principais mudanças 

          Ampliou a faixa etária de 18 a 24 anos para 18 a 29 anos.

          Ampliou a duração do programa de 12 para 18 meses.

          Foi estendido para as unidades prisionais ou socioeducativas de privação 

de liberdade.

          Excluiu a condição de não presença no mercado de trabalho.

          Mudou a forma de repasse para municípios, estados e o Distrito Federal, 

pois não é mais exigido o repasse por meio de convênio ou instrumento 

congênere. Agora o repasse é realizado por transferência automática.

      Alterou a faixa etária de 16 a 24 anos para 18 a 29 anos.

          Extinguiu o auxílio financeiro de R$ 65,00 (um benefício de $R 30,00 é 

pago diretamente às famílias).

          Priorizou os jovens de 15 a 17 anos integrantes das famílias do Programa 

Bolsa Família (PBF).

          Ampliou a permanência no programa para até 24 meses.

          Prevê a expansão territorial na lógica dos CRAS (SUAS) para até 4 mil 

municípios até 2010.

          Delimita a faixa etária para jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos 

(antes o programa atendia a partir dos 15 anos e não tinha limite de idade, ainda 

que priorizasse os jovens entre 15 e 29 anos)

          Inclui bolsa-auxílio mensal de R$ 100,00 por jovem atendido (antes não 

concedia auxílio financeiro).

Saberes da Terra
ProJovem Campo- 

Saberes da Terra

Ministério da 

Educação, e 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Agrário

ProJovem ProJovem Urbano

Secretaria-Geral 

–PR/Secretaria 

Nacional de 

Juventude

ProJovem 

Trabalhador

Ministério do 

Trabalho e 

Emprego

Consórcio Social de Juventude

Juventude Cidadã

Empreendedorismo Juvenil

          Incorporou o programa Escola de Fábrica, do MEC.

Agente Jovem
ProJovem 

Adolescente 

Ministério do 

Desenvolvimento 

Social
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 2011- Governo Dilma

 Juventude => prioridade.

 Necessidade de rever a política de juventude.

 ProJovem Integrado – apresenta problemas na 

gestão compartilhada; êxitos diferenciados 

conforme variável regional; a ideia de esteira vem 

sendo questionada, bem como o desenho das 

quatro modalidades.



Indicadores Sociais dos 

Jovens Brasileiros



Demografia

 População brasileira – cerca de 190 milhões de pessoas. 

 Jovens de 15 a 29 anos  – 49,9 milhões (26,2% da população). 

 Taxa de crescimento da pop. total vem experimentando 
paulatinos declínios e a pop. jovem  perde importância relativa: 
1980 (29,0%); 2010 (26,0%) e 2050 (19,1%). Mas o Brasil deve 
ser considerado um país essencialmente jovem: 2/3 das famílias 
brasileiras têm ao menos um membro na faixa entre 0 a 24 
anos.

 Peso numérico atual e as condições sociais presentes deverão 
ter impacto sobre a fase seguinte da transição demográfica, o 
que justifica o olhar especial sobre as questões que afetam e 
mobilizam os jovens hoje.

IBGE – 2009



Condição Juvenil

Condição juvenil vivida de forma diversificada e 

desigual entre os jovens, de acordo com suas 

situações socioeconômicas específicas e com os 

padrões de discriminação e preconceito vigentes, 

que repercutem sobre as oportunidades efetivamente 

disponíveis a cada um.



Pobreza e Desigualdades

 30% dos jovens vivem em famílias pobres (famílias 
com renda domiciliar per capita de até ½ salário 
mínimo).

 Apenas cerca de 16% são oriundos de famílias com 
renda domiciliar per capita superior a 2 SMs.

 Os jovens negros e indígenas têm quase 70% mais de 
chance de viver na pobreza que os brancos.

(Pnad/IBGE – 2009)



Pobreza e Desigualdades

 Há equilíbrio na distribuição dos jovens por sexo, mas a 
pobreza é ligeiramente superior entre as mulheres jovens 
do que entre homens jovens.

 As áreas rurais concentram 30% dos jovens pobres.

 Cerca de 54% dos jovens do nordeste estão na pobreza 
(percentual maior do que em outras região).

 70% dos jovens pobres são negros (os brancos 
representam cerca de 78% dos não pobres)

(Pnad/IBGE - 2009)



Pobreza e Desigualdades

 Ser um jovem nordestino e não branco –

especialmente negro -, no Brasil, representa 

maior probabilidade de ser pobre.



Condições de  Moradia 

 85% dos jovens vivem em áreas urbanas.

 Do total de jovens urbanos, 72% vivem em moradias 
fisicamente inadequadas.

 Cerca de 2 milhões de jovens entre moram em favelas, sendo 
que a maior parte dessa população é negra (66,9%) e vive em 
famílias com renda domiciliar per capita de até ½ SM (38,6%).

 A juventude rural está submetida a dificuldades de acesso aos 
equipamentos públicos e a condições de vida precárias, sendo 
que 95% desses jovens vivem em moradias inadequadas.

(Pnad/IBGE - 2009)



Estado Civil e Posição no Domicílio

 Cerca de 55% dos jovens na faixa de 25 a 29 anos 
e 35% dos jovens na faixa de 18 a 24 anos já 
constituiu domicílio próprio, ocupando a posição 
de chefe de domicílio e/ou cônjuge.

 12% das jovens adolescentes (15 a 19 anos) têm 
filhos (pobres em pior situação – 22%).

(Pnad/IBGE - 2009)



Educação (Analfabetismo)

 Redução na faixa de 15 a 17 anos, de 5,8% para 1,5%, 
entre 1996 e 2009 (queda de cerca de 70%); o 
analfabetismo nesta faixa etária tem sido considerado 
como erradicado.

 Em todas as faixas etárias juvenis tem havido queda 
nos índices. Incidência cresce com o aumento da 
idade: 1,7% (15 a 17 anos); 2,1% (18 a 24 anos); 3,6%
(25 a 29 anos).

 Os jovens são mais atingidos pelo analfabetismo que 
as jovens (3,3% e 1,7%). E os jovens negros (3,4%) 
mais atingidos que os jovens brancos (1,4%).

(Pnad/IBGE - 2009)



Educação (15 a 17 anos)

 Cerca de 85% frequentam algum nível ou modalidade 
de ensino (mais que o dobro registrado em 1996).

 15% estão fora da escola (34% no Nordeste e 30%
no Sudeste).

 44% não concluiu o ensino fundamental.

 Apenas 51% freqüentam o ensino médio, nível de 
ensino adequado à esta faixa etária (cerca de 5,2 
milhões de jovens nesta situação).

(Pnad/IBGE-2009)



Educação (15 a 17 anos)

 O número de alunos negros entre 15 e 17 anos no 

ensino médio é bastante inferior ao de alunos 

brancos: 43,5% contra 60,3%. 

 Norte e Nordeste têm os piores índices de jovens de 

15 a 17 anos estudando na série adequada. Apenas 

39,1% e 39,2%, respectivamente, cursam o ensino 

médio. No Sudeste, o número sobre para 60,5%.

(Pnad/IBGE-2009)



Educação (E. Superior)

 30,3% dos jovens de 18 a 24 anos frequentam a 
escola, sendo que menos de 14,4% estão na educação 
superior (em 1996, a taxa de frequência líquida era de 
5,8%). Apenas 37,8% do total de jovens nessa faixa 
etária completaram o ensino médio.

 Na mesma faixa etária (18 a 24 anos), cerca de 20% 
dos brancos frequentam o nível adequado de ensino, 
enquanto apenas 7% dos negros, uma diferença de 
quase três vezes em favor dos jovens brancos. 

(Pnad/IBGE - 2009



Educação (E. Superior)

 O patamar alcançado em 2009 (14,4%) ainda 

se encontra bem abaixo do desejado, tanto em 

relação à meta estipulada pelo Plano Nacional 

de Educação (PNE), de 30%, a ser atingida 

em 2011, quanto na comparação deste 

indicador com diversos países latino-

americanos. 



Educação

 Situação educacional dos jovens é aquém do 
desejado:

 Reprodução das desigualdades sociais encontradas na 
matriz histórica de formação da sociedade brasileira –
oportunidades limitadas;

 Dificuldade de acesso e permanência de crianças e jovens 
nos sistemas de ensino (os jovens tendem a sair da escola 
por volta dos 18 anos, independentemente do grau 
alcançado. O trabalho é a principal causa do abandono  
dos estudos entre os homens jovens – 42,2%, e a 
gravidez a principal entre as mulheres – 21,1% ); 



Educação

 Oferta insuficiente, em quantidade e/ou sem padrões 

mínimos de qualidade, nos diversos níveis e 

modalidades de ensino que integram a educação básica 

pública;

 Elevada defasagem educacional, tanto do ponto de vista 

quantitativo (anos de estudo), quanto em termos 

qualitativos (capacidades e habilidades desenvolvidas);

 Desafios da escola: qualidade e atratividade.



Trabalho

 O trabalho está entre os principais assuntos que 

mais mobilizam o interesse dos jovens. O 

trabalho também é por eles indicado como um 

dos direitos mais importantes de cidadania, assim 

como um dos direitos essenciais que os jovens 

deveriam ter.



Trabalho

 Os jovens receberam a maior parte do impacto da 
retração das oportunidades de emprego na segunda 
metade da década de 1990 e seu patamar manteve-se 
o mesmo após 2005, quando a taxa de desemprego 
geral tendeu a diminuir. 

 Chama atenção a continuada distinção entre jovens e 
adultos no mercado de trabalho.  Um jovem de 18 a 29 
anos sofre 2,8 vezes mais com o desemprego do que 
um adulto de 30 a 60 anos.  Esta taxa não apresentou 
queda nos últimos anos. 



Trabalho

 A qualidade dos postos de trabalho que os jovens 

conseguem ocupar é bastante diversa. Os postos 

que podem ser ocupados por trabalhadores 

muito jovens são aqueles com menores 

exigências de qualificação e de pior qualidade, o 

que se reflete nas principais posições ocupadas 

pelos mais novos.



Trabalho

 O jovem adolescente (15 a 17 anos) tem diminuído 
sua participação no mercado de trabalho de 
maneira consistente. 

 A taxa de participação no mercado de trabalho 
caiu de 45%, em 1998, para 36% , em 2009 (em 
2007 a taxa havia alcançado 39%).

(Pnad/IBGE- 2009)



Trabalho

 A queda na taxa de participação dos jovens entre 

15 e 17 anos ocorreu para ambos os sexos. 

 A boa notícia: queda foi mais acentuada entre os 

homens, reduzindo a desigualdade de gênero 

nessa fase da vida (os homens, geralmente, mais 

do que as mulheres, sofrem grande pressão para 

entrar precocemente no mundo do trabalho).



Trabalho

 A redução da participação no mercado de 

trabalho dos jovens entre 15 e 17 anos, a 

princípio, pode ser visto como um fato positivo. 

 Nesta fase da vida é fundamental postergar a 

entrada no mercado de trabalho para viabilizar, 

sobretudo, a permanência na escola e a conclusão 

do ensino médio. 



Trabalho

 Nas faixas etárias de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos, a 
Pnad 2009 revela a manutenção do diferencial de 
participação no mercado de trabalho entre os sexos.

 As jovens de 18 a 29 continuam com uma participação 
substantivamente menor que a dos jovens. 

 A divisão sexual do trabalho tradicional, na qual cabe às 
mulheres o trabalho doméstico/reprodutivo, ainda tem 
forte peso na inserção feminina no mundo do trabalho, o 
que é mediado pela classe social (Qto + pobre + chance deste padrão se repetir).



Trabalho

 Há um expressivo contingente de jovens que não 
trabalham nem estudam.

 A condição de não trabalhar nem estudar é 
muito mais frequente entre os mais pobres e, 
dentre estes, entre as jovens adolescente. Em 
parte isto reflete ainda a dedicação de muitas 
jovens aos cuidados domésticos e familiares.



Trabalho

 Em grande medida, o que ocorre é que os 
jovens que saem da escola encontram 
dificuldade tanto em se empregar como em 
manter o emprego.

 Além do desemprego aberto, há um 
desemprego oculto pelo desalento, isto é, há 
uma parcela dos jovens que não trabalham e 
desistiram de procurar emprego.



Trabalho

 Diante do quadro de altas taxas de desemprego 

juvenil e da precariedade das ocupações 

produtivas atualmente disponíveis aos jovens, as 

políticas de juventude se vêm diante de duas 

opções no que se refere ao trabalho: 



Trabalho

 A primeira é preparar o jovem para fazer a transição 
escola-trabalho, procurando facilitar a sua contratação 
e oferecer-lhe melhores oportunidades de trabalho. 

 A segunda é, ao contrário, prolongar a sua 
escolarização, o que eventualmente redunda em 
desincentivar sua entrada no mercado de trabalho. 

 No Brasil já há políticas federais importantes que 
procuram combinar os dois enfoques. 



Tenham um bom encontro.

Obrigada!



Vitimização pela Violência e 

Criminalidade

 A violência (letal e não-letal) é cometida por jovens 
contra outros jovens: homicídios, acidentes de trânsito, 
roubos, estupros, lesões corporais decorrentes de brigas, 
agressões motivadas por intolerância.

 As mortes por homicídios entre os jovens de 15 a 29 
anos passaram da média anual de 24,8 mil entre 1999-
2001 para 27,2 mil entre 2004-2006, número que 
consiste em 37,5% de todas as mortes juvenis neste 
período mais recente.

Sistema de Informações de Mortalidade do Sistema Único de Saúde (SIM/SUS)



Vitimização pela Violência e 

Criminalidade

 Os homicídios vitimam mais os jovens do sexo 

masculino, especialmente aqueles concentrados 

no grupo de 20 a 24 anos (taxa de 120,0 vítimas 

por 100 mil indivíduos), seguido do grupo de 25 

a 29 anos (107,0 por 100 mil) e do grupo de 15 a 

19 anos (80,7 por 100 mil).

Sistema de Informações de Mortalidade do Sistema Único de Saúde (SIM/SUS



Vitimização pela Violência e 

Criminalidade

 No que se refere aos acidentes de trânsito, que 
são responsáveis por 17,3% de todas as mortes 
juvenis no Brasil, o número de vítimas fatais 
entre os jovens com idade entre 15 e 29 anos 
passou da média anual de 9,9 mil entre 1999-
2001 para 12,5 mil entre 2004-2006 (o que 
representa nada menos que 34,3% do total de 
brasileiros mortos em acidentes de trânsito).

Sistema de Informações de Mortalidade do Sistema Único de Saúde (SIM/SUS)



Vitimização pela Violência e 

Criminalidade

 Os jovens negros são as maiores vítimas da 
violência: os jovens brancos do sexo 
masculino apresentam uma taxa média de 
138,2 mortos por causas externas para cada 
grupo de 100 mil habitantes; as taxas dos 
jovens pretos e dos pardos são, 
respectivamente, de 206,9 e 190,6.

Sistema de Informações de Mortalidade do Sistema Único de Saúde (SIM/SUS)


