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Marco conceitual: população e políticas públicas

Para apreciar a importância do fator populacional para as políticas públicas é
necessário partir dos fundamentos básicos da demografia e mostrar como a 
dinâmica demográfica determina a demanda por bens e serviços em geral e, 
também, como ela define a própria necessidade de políticas públicas. O ponto de 
partida para essa discussão é a interação entre as tendências básicas que 
determinam a natureza da dinâmica demográfica e suas implicações: o crescimento 
demográfico (resultado conjunto dos padrões de natalidade e fecundidade), a 
distribuição espacial da população (afetada pela combinação da migração com 
padrões espacialmente diferenciados de crescimento demográfico) e a composição 
demográfica (ou seja, a estrutura por sexo e idade resultante dos outros processos 
demográficos). A interação entre estas tendências pode gerar tanto necessidades 
específicas e desafios para as políticas públicas como oportunidades que 
precisariam ser aproveitadas para o desenvolvimento do país. Esses desafios e 
oportunidades ocorrem tanto no nível macro, ou agregado, como em nível micro, no 
qual a família e os indivíduos atuam, determinando os contornos da dinâmica 
populacional. 



Para a opinião pública, a forma como as tendências e padrões 
demográficos afetam a sociedade é através da pressão que o crescimento 
populacional exerce – sobre a necessidade de vagas nas escolas, sobre o 
meio ambiente, sobre a demanda por leitos hospitalares, sobre os gastos 
previdenciários etc. –, ou sobre a demanda por bens e consumos, portanto, 
sobre o crescimento econômico. Entretanto, esta visão um tanto simplista 
tem sido superada pelo reconhecimento de oportunidades específicas que 
diferentes mudanças no comportamento demográfico agregado 
proporcionam para a sociedade brasileira. O reconhecimento dessas 
oportunidades, no que se refere ao aproveitamento do dividendo 
demográfico, das vantagens da urbanização, das mudanças na composição 
da força de trabalho, do maior empoderamento da mulher e de outras 
tantas oportunidades, ainda é pouco difundido, o que resulta em políticas 
públicas ineficazes ou incompletas.



CONTEXTO
A maior geração de jovens já registrada na história do planeta prepara-se 
para passar à idade adulta em um mundo cada vez mais desigual e 
competitivo. Isso exige respostas amplas e integradas aos anseios desta 
faixa etária. Apesar disso, é recente a idéia de que entre a infância e a fase 
adulta existe uma faixa etária intermediária,  marcada por uma série de 
transformações específicas – físicas, emocionais, cognitivas, sociais e 
econômicas – para as quais faz-se crucial a adoção de intervenções próprias. 
Até mesmo por isso, a juventude está longe de ser uma categoria uniforme, 
sendo marcada, ao contrário, pelas disparidades que caracterizam os 
próprios países do globo. Ainda que os jovens de hoje tenham maiores e 
melhores oportunidades do que as gerações passadas, largas parcelas de 
pessoas dessa faixa etária em diversas nações sofrem fome, têm poucas 
oportunidades educacionais, pouco acesso aos serviços de saúde e 
apresentam altas taxas de desemprego. Torna-se, portanto, tarefa das mais 
difíceis estabelecer limites analíticos claros e permanentes com respeito à
juventude. Mais ainda, qualquer  classificação que se faça não é igualmente 
válida sequer para os diversos grupos sociais presentes em cada país. Ou 
seja não se pode tratar de juventude como um conceito homogêneo.



Cada uma dessas fases traz consigo uma série de oportunidades e 
desafios, sendo que o sistema educacional é, provavelmente, o caso mais 
ilustrativo. Após um período de incessantes aumentos na demanda por 
investimentos em infra-estrutura para a criação de novas vagas escolares 
destinadas a atender o crescente contingente de jovens na população, o 
processo de transição demográfica proporcionará uma paulatina estabilização 
e posteriormente uma diminuição do público-alvo desta política social. Uma 
janela de oportunidades será aberta: os recursos aplicados poderão ser 
redirecionados para a elevação da qualidade do ensino ministrado e para a 
focalização dos investimentos em determinados grupos sociais 
marginalizados. Isso se refletirá em efeitos positivos na formação do capital 
humano dos países e conseqüente elevação da capacidade produtiva interna 
e das condições para o exercício pleno da cidadania entre seus habitantes.





Embora a população jovem tenha necessidades singulares e seja 
considerada objeto de grande importância na formação dos futuros líderes, 
esta faixa etária foi negligenciada durante anos. Isso ocorre não obstante o 
grande peso que este grupo exerce sobre os indicadores sócio-demográficos 
de um país. De fato, estes jovens formam o conjunto de pessoas que, 
efetivamente, pressiona a economia para a criação de novos postos de 
trabalho e oportunidades no ensino superior. Por outro lado, são estes 
mesmos jovens que estão expostos às mais elevadas taxas de mortalidade 
por causas externas e a taxa de fecundidade das mulheres jovens é o que, 
atualmente, mais tem contribuído para o nível geral prevalecente em 
determinados países, inclusive o Brasil.



Um primeiro desafio para o alcance dos ODM está relacionado ao fato de que 
os jovens de hoje possuem maior acesso à educação e, por outro lado, 
menor inserção no mercado de trabalho. De fato, constata-se que a atual 
geração jovem tem, em média, mais anos de escolaridade formal do que as 
gerações precedentes, mas, ao mesmo tempo, o índice de desemprego 
dessa faixa etária nunca alcançou taxas tão elevadas. Em outras palavras, os

jovens de hoje encontram-se mais inseridos nos processos de aquisição de 
conhecimentos e formação de capital humano, mas vêem-se, também, mais 
excluídos dos espaços em que podem aplicar na prática o capital humano 
adquirido. Conseqüentemente têm dificuldade em obter uma fonte de 
rendimentos para o bem-estar próprio e de sua família. Não surpreende

portanto que milhões de jovens, em todo o mundo, vivam abaixo da linha de 
pobreza e com quadros de desnutrição acentuados. 



Além disso, se por um lado os jovens atualmente estão mais bem 
providos de meios de acesso ao sistema de saúde, por outro esse 
grupo encontra-se exposto de maneira muito acentuada a certas 
formas de mortalidade, quando comparados a outras faixas etárias. 
Comportamentos marcados pela inconseqüência – muitas vezes 
resultantes da influência dos grupos sociais em que os jovens se
relacionam, sem uma convivência familiar pautada em valores como
a responsabilidade – tornam esse grupo especialmente vulnerável à
gravidez precoce e à infecção pelo HIV/AIDS e outras doenças 
sexualmente transmissíveis. Por isso, as políticas públicas voltadas 
para a juventude devem ter como base um forte conteúdo 
informacional, numa linguagem que seja acessível aos diversos 
contextos sociais e adaptada a um ambiente em constante 
transformação.



ESCOLARIDADE X EMPREGO
Para um grande número de jovens, a inocência da infância e as liberdades 
que caracterizam essa fase da vida terminam abruptamente diante da 
necessidade de assumir novas responsabilidades na luta pela sobrevivência. 
Apesar do aumento recente no número de jovens matriculados em escolas, 
milhões deles, sobretudo nos países em desenvolvimento, são impedidos de 
completarem o ciclo de ensino básico de estudo. Muitos se vêem obrigados a 
conseguir algum emprego que traga sustento para si e sua família. 
Infelizmente, a maioria dos jovens que trabalham faz parte da economia 
informal, marcada por rendimentos inadequados, pela falta de acesso à rede 
de proteção social e pela insegurança da permanência no emprego que 
ocupam. Se as tendências atuais se mantiverem, é provável que a maior 
parte dos empregos disponíveis para os jovens, no futuro, seja de baixa 
remuneração e de má qualidade (OIT, 2006).



EDUCAÇÃO

A educação representa, sem sombra de dúvida, o principal mecanismo 
existente para superar tanto a pobreza como as causas estruturais que a 
reproduzem – a exemplo da baixa produtividade no trabalho, a marginalidade 
cultural e a maior vulnerabilidade dos jovens frente à carência de informações 
para a prevenção de certas doenças e  comportamentos de risco –, sendo 
que a igualdade de oportunidades nesse campo é fundamental para 
incentivar a mobilidade social. Por essa razão, os investimentos destinados a 
incrementar a freqüência e o aproveitamento educacional dos jovens 
possuem diversos efeitos positivos na redução da pobreza e das profundas 
desigualdades que caracterizam vários países do mundo. Primeiramente, 
cabe salientar que o acesso à educação permite uma maior mobilidade social 
dos jovens ao potencializar as chances de ingresso em melhores postos de 
trabalho. Com efeito, constata-se que na raiz dos elevados índices de 
desemprego entre os jovens encontram- se sérios problemas relacionados ao 

analfabetismo e à falta de qualificação técnica. 



Melhorar, assim, a escolaridade dos jovens produz um efeito 
extremamente favorável no desempenho educacional das próximas 
gerações, reduzindo os níveis de evasão e repetência e aumentando, 
gradativamente, o número de anos de estudo completados. O maior 
acesso dos jovens ao sistema educacional catalisa as oportunidades de 
ingresso desse grupo etário ao mercado de trabalho e um maior controle 
sobre seus comportamento .

Cerca de 72 milhões de crianças em idade escolar não estavam 

matriculadas em 2007, o que as tornarão geração de jovens analfabetos 

e marginalizados, se não forem tomadas medidas urgentes. 



Mudando de um extremo a outro na pirâmide 
geracional, um tipo de política pública social claramente 
voltado para as gerações mais jovens são os investimentos de 
política pública voltados para a primeira infância. As 
evidências internacionais indicam que as políticas sociais de 
desenvolvimento da primeira infância são aquelas que 
apresentam maior taxa de retorno social para os países.

Muitas políticas sociais voltam-se para os jovens em 
condição de exclusão na sociedade, mas há evidências 
empíricas de que, já na população jovem, o investimento 
apresenta um caráter compensatório. O investimento na 
primeira infância ocorre já no pré-natal, ou seja, antes do 
próprio nascimento da criança. O atendimento de pré-natal 
adequado faz com que uma criança nasça sem anemia e em 
condições de pleno desenvolvimento pós-natal. 





SAUDE E JUVENTUDE

Em sua trajetória para a vida adulta, muitos jovens deparam-se com 
situações de risco à saúde, com sérios efeitos sobre sua qualidade e 
expectativa de vida. Determinados comportamentos de risco são 
característicos da juventude, período em que os jovens passam por

experiências que irão influir decisivamente na construção de sua 
personalidade em direção à vida adulta. No entanto, muitos jovens não têm 
conhecimento sobre as conseqüências de seus atos, subestimando os riscos 
de certas atitudes e adotando certas práticas pela necessidade de auto-
afirmação e pela influência dos grupos sociais em que estão inseridos. Como 
resultado, o consumo de álcool, tabaco e drogas e a adoção de 
comportamentos sexuais de risco fazem parte da realidade de um crescente 
número de jovens, com implicações de longo prazo para sua saúde



VULNERABILIDADE
Como resultado desse quadro de exclusão social, a pobreza acentuada e a 
falta de oportunidades tornam os jovens mais propensos a buscarem 
alternativas de obtenção de renda por meio do ingresso em grupos armados 
e gangues de rua. Eles se tornam também mais vulneráveis a exploração 
sexual, agravando o quadro de violência já característico das grandes

cidades e sujeitando os jovens a comportamentos sexuais de risco, como a 
possibilidade da infecção pelo HIV/AIDS. 

Ao ser preso na semana passada, Antônio Francisco Lopes, o Nem da 
Rocinha, telefonou para a mãe e fez um único pedido: queria que os filhos 
fossem para a escola normalmente. Em se tratando do traficante mais 
procurado do Rio, convém ser um pouco cético. Pouco importa. O fato é que 
os sete filhos de Nem, bem como as 17 mil crianças da Rocinha, merecem 
destino melhor que o do traficante. Há oportunidades que não podem ser 
desperdiçadas. Uma delas surge da própria ocupação das forças de 
segurança do Estado, outra é demográfica. O Censo do IBGE mostra que na 
década passada houve, pela primeira vez na história da Rocinha, queda de 
6% no número de crianças de zero a quatro anos, o que facilita a tarefa do 
poder público de aumentar o investimento per capita na infância. Há quatro 
anos, o governador Sérgio Cabral associou a fecundidade das mulheres da 
Rocinha a uma "fábrica de produzir marginal". E disse que o Estado não dava 







ANO INTERNACIONAL

• O Ano Internacional da Juventude é comemorado entre 12 de agosto de 
2010 e 11 de agosto de 2011. Em dezembro de 2009, a Assembleia Geral 
das Nações Unidas aprovou a Resolução 64/134 proclamando o Ano, 
mostrando a importância que a comunidade internacional dá à integração 
das questões relacionadas à juventude nas agendas de desenvolvimento a 
nível mundial, regional e nacional.

• Sob a temática de Diálogo e Compreensão Mútua, o Ano tem como 
objetivo promover os ideais de paz, respeito aos direitos humanos e 
solidariedade entre gerações, culturas, religiões e civilizações.

• O Ano Internacional da Juventude também visa estimular jovens de todo o 
mundo a se engajarem na conquista dos Objetivos do Milênio (ODMs), que 
buscam reduzir uma série de males sociais até 2015, entre eles o combate 
à fome, à mortalidade materna e infantil, à extrema pobreza e à falta de 
acesso à educação.



MATERIAL CONFERENCIA
IYY



A Pré-Conferência das Américas à Conferência Mundial de Juventude –
México 2010, realizada na cidade Salvador, Bahia, Brasil, de 24 a 26 de maio 
de 2010, obteve pleno êxito em demonstrar a existência de uma identidade
continental, a idéia de que há uma “juventude das Américas” que comporta a 
diversidade das juventudes americanas. E, a partir dessa constatação, propor 
novos caminhos para a superação de novos e velhos desafios, sem esquecer
que as realidades locais determinam os obstáculos a serem superados por 
cada sociedade e cada governo, na temática de juventude como em outras 
áreas. 
A Pré-Conferência de Salvador contou com a participação de atores 
absolutamente legítimos na construção da agenda da temática de juventude 
no continente. Governos, parlamentares, representantes das agências do 
Sistema ONU e da sociedade civil - incluindo a Organização Ibero- Americana 
de Juventude e redes de alcance regional como o Foro Latino-Americano de 
Juventude, o Espaço Ibero- Americano de Juventude e a Rede Ibero-
Americana de Jovens Indígenas e Afrodescedentes – estiveram presentes
e puderam, cada um, assentar um tijolo nessa construção, cuja expressão 
final é a Carta da Bahia.



CARTA DA BAHIA - 2010



CARTA DA BAHIA
14 - 25





POLITICA NACIONAL DE JUVENTUDE

O desafio da Inclusão Social

A inclusão é, sem dúvida, a mais complexa dimensão da política juvenil. Para 
vencer este desafio, o governo criou programas específicos, a exemplo do 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), que oferece elevação 
de escolaridade, capacitação profissional e inclusão digital. Criado em 2008, 
o Programa atua nas modalidades Urbano (que de 2008 a 2011 foi executado 
pela Secretaria Nacional de Juventude e em 2012 migrará para o Ministério 
da Educação); Projovem Campo (Ministério da Educação); Projovem 
Adolescente (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e 
Projovem Trabalhador (Ministério do Trabalho e Emprego). Mas a política de 
juventude inclui diversos outros programas, como os Pontos de Cultura e o 
ProUni, que já concedeu milhares de bolsas a jovens até 29 anos, permitindo 
o seu acesso ao ensino superior em universidades particulares. É importante 
destacar também, entre outras ações, os investimentos no ensino técnico, 
com a ampliação das escolas federais de educação profissional em todo o 
Brasil.



ARTICULACAO - BRASIL

• 10.11.2011 - Abertas inscrições para Observadores 
da 2ª Conferência Nacional da Juventude

• Estão abertas até o dia 14 de novembro as pré-
inscrições (link anexo) de Observadores (as) da 2ª
Conferência Nacional da Juventude, a ser realizada de 9 
a 12 de dezembro de 2011, em Brasília. O evento é uma 
realização da Secretaria Nacional de Juventude e do 
Conselho Nacional de Juventude (Conjuve). 



GÊNERO







EMPREGO E GENERO

A idade de inserção dos jovens no mercado de trabalho também 
reflete as diferenças entre os sexos. Sendo idade média de entrada dos 
jovens no mercado de trabalho entre 16 e 17 anos, os homens tendem a 
ingressar na economia antes das mulheres. O padrão de comportamento é
determinado pelas características culturais e econômicas dos países, a renda 
e o nível educacional das famílias – fatores que podem postergar ou adiantar 
a decisão de trabalhar. No caso das mulheres, as últimas décadas têm 
apontado na direção de um decréscimo da proporção de jovens que se 
dedicam apenas aos afazeres domésticos, elevando-se a inserção desse 
grupo no mercado de trabalho. Ainda que o motivo preponderante para este 
aumento seja novamente a pressão por melhores rendimentos, é preciso 
destacar os novos espaços abertos à participação profissional das jovens, 
sobretudo nas atividades agropecuárias – processo que coincide, 
aparentemente, com uma mudança cultural que dá mais espaço para as

mulheres buscarem oportunidades de emprego remunerado. 



Apesar desses avanços, as mulheres jovens 
continuam registrando condições gerais de inserção 
menos favoráveis no mercado de trabalho, o que se 
reflete em uma maior taxa de desemprego quando 
comparadas aos representantes do sexo masculino de 
mesma idade. O estudo feito pela OIT em 2006 mostrou 
que as mulheres entre 15 e 24 anos apresentavam taxas 
de desemprego mais elevadas do que os homens da 
mesma idade em mais da metade dos países analisados 
(78 em 123). Este fenômeno tende a se acentuar entre os 
adultos e que traduz, indubitavelmente, a desigualdade 
de gênero que caracteriza grande parte das sociedades .

Há, também, uma concentração em empregos de 
baixa produtividade e, por conseguinte, de menor 
remuneração, mesmo quando a taxa de escolaridade das 
jovens é a mesma da dos homens. As jovens 
provenientes de domicílios rurais empobrecidos e com 
baixos níveis de escolaridade, em particular, continuam 
sendo o grupo com menores chances de obter um 
emprego.



A GRANDE QUESTÃO

• A divisao sexual do trabalho



“O casamento infantil mina quase todas as 
Metas de Desenvolvimento do Milênio; é um
obstáculo para a erradicação da pobreza, para o 
alcance do ensino básico universal...



E acrescenta que, em razão de as meninas frequentemente serem
casadas com homens mais velhos, que podem ter tido numerosas parceiras 
sexuais, suas chances de contrair infecções pelo HIV são maiores
que as de meninas solteiras sexualmente ativas. Forçar uma criança ao casamento, 
por qualquer razão, é violação à Convenção sobre Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Contra as Mulheres e à Convenção sobre os Direitos da Criança.
A desigualdade de gênero é uma causa subjacente do casamento infantil, diz Gayle
Nelson, especialista em gênero do UNFPA. “E, se esta questão não for tratada, será
impossível erradicar-se esta ou outras práticas discriminatórias nocivas.”
Em Moçambique, o equilíbrio de poder favorável ao homem em uma relação se
inclina ainda mais pelo casamento precoce. Ele também aniquila o direito da jovem 
de determinar seu próprio destino reprodutivo e frequentemente acarreta gravidezes 
precoces e numerosas. O poder de decisão da jovem pode se diluir ainda mais no 
ambiente da poligamia que envolve cerca de uma em cada quatro mulheres 
moçambicanas. Segundo estudo do Instituto Nacional de Estatística de 
Moçambique, mais da metade das mulheres, entre 20 e 49 anos, afirma
ter sido casada antes dos 18.



Mercado matrinomial - Viuvez

Mortalidade femina – raca –

Envelhecimento feminino

Contracepção

DST e HIV

Violencia sexual

Acidentes, Homicidios


