


Objetivos

• Conhecer a demografia da população jovem hoje;

• Entender a tendência para os próximos anos;

• Compreender os fatores que interferem na formação do 
tamanho das juventudes.

• Ouvir as prioridades da juventude para traçar agenda jovem.    





Quem são os jovens?

• Não existe conceito universal e estático da juventude. Em 
geral, delimita-se pela saída da infância e a entrada na 
fase adulta. 

• Segundo a Constituição Federal da República, o termo 
“JOVEM” se refere aos brasileiros com idade entre 15 e 29 
anos completos.

• Em 2013, são 51 milhões de jovens no Brasil, 
representando 26% da população total. 





Quem são os jovens? 

• Em 2010, 26% da população mundial era jovem. 

• Esse tamanho relativo coloca o Brasil muito próximo da 
média e da mediana mundiais. 





15 a 17 anos 
20% 

18 a 24 anos 
45% 

25 a 29 anos 
35% 

Distribuição dos jovens por grupo etário: Brasil, 2013

17,5 milhões 

10 milhões 

23,1 milhões 

Fonte: Estimativas produzidas pela SAE/PR com base nas projeções do IBGE. 

A juventude pode ser dividida em três subgrupos:

i)  jovem-adolescente 
(15 a 17 anos);

ii) jovem-jovem
(18 a 24 anos);

iii) jovem-adulto
(25 a 29 anos)





A evolução do tamanho da juventude

• Em 2008, observamos a maior coorte da juventude brasileira 
(51,3 milhões de pessoas). 

• Em trajetória recente, verifica-se crescimento até 2008, quando 
a juventude atinge seu ápice absoluto (também chamada de 
onda jovem). 

• A partir de então, permanece quase estagnada por 20 anos, de 
2003 a 2022, com pouco mais de 50 milhões de pessoas

PLATÔ DA JUVENTUDE (Pororoca Jovem)

• Nos anos subsequentes a 2022, a juventude voltará a declinar. 



A evolução do tamanho da juventude

• Essa evolução se assemelha à forma de um trapézio: 
 acréscimo de 12,5 milhões entre 1983 e 2002;
 estabilização em 50 milhões entre 2003 e 2022;
 contração de 12,5 milhões entre 2023 e 2042. 







A dinâmica da juventude
• Determinantes imediatos das mudanças no tamanho da juventude:
 Entrada de novos jovens, formada pela coorte que acaba de 

completar 15 anos;
 Saída de pessoas da juventude, que ocorre:

• Mudanças no tamanho da juventude, em um determinado ano t, 
podem ser aproximadas da seguinte forma:

Variação no tamanho da juventude t  Tamanho da coorte 
de entradat – tamanho da coorte de entradat‐15



A dinâmica da juventude

Exemplificando:

 Tamanho da coorte de entrada em 2010 –> 3,305 milhões 
de pessoas;
 Tamanho da coorte de entrada 15 anos antes –> 3,375 
milhões de pessoas

Variação no tamanho da juventude 2010  Tamanho da 
coorte de entrada2010 – tamanho da coorte de entrada1995

Variação no tamanho da juventude 2010  3,305 mi – 3,375 
mi = ‐ 0,070 mi  (Queda efetiva de 0,060 mi)



• A população aos 15 anos de idade pode ser entendida 
como o resultado da diferença entre:
Número de nascimentos15 anos antes 
Mortalidade na pré-juventude

• Exemplo: 
Em 2013, entraram na juventude 3,4 milhões de 

pessoas
Em 1998, nasceram 3,6 milhões, mas desde então 

morreram 0,2 milhão de pessoas

Determinantes do duplo pico na entrada



Situações que determinam o duplo pico

• A formação do duplo pico ocorre em situações polares:
A evolução do número de nascimentos têm um 

comportamento semelhante e a mortalidade tem uma 
evolução monotônica ou;

Os nascimentos apresentam uma tendência 
monotônica, mas a mortalidade apresenta evolução 
cíclica.



Evolução da coorte de entrada na juventude 

•Visto que a dinâmica da juventude é derivada da dinâmica
da coorte de entrada, é fundamental avaliar a evolução do
tamanho dessas coortes.









Sobre o duplo pico nos nascimentos

• O número de nascimentos num ano é resultado da 
relação entre: 
número de mulheres em idade reprodutiva (15 a 49 

anos);
Número de filhos que se espera que essas mulheres 

tenham (taxa de fecundidade).







• Os gráficos indicam:
Aumento do número de mulheres até 2025, e queda 

a partir daí;
Queda contínua na taxa de fecundidade.

Determinantes dos nascimentos



• O número de nascimentos acompanha o fator com 
maior variação:
Entre 1985 e 1995: predomínio da queda da 

fecundidade
• Queda nos nascimentos

1995 a 2000: predomínio do aumento do número de 
mulheres em idade fértil

• Aumento nos nascimentos
2000 em diante: intensificação da queda na taxa de 

fecundidade
• Declínio no número de nascimentos

Determinantes dos nascimentos





Por que o tamanho da
juventude importa?



O que significa ser grande?

• O tamanho da juventude tem implicações para seu 
desenvolvimento e seu bem estar, assim como para o 
bem estar de toda a sociedade
 Implicações sobre as formas de convivência em 

famílias e comunidades;
 Implicações sobre as redes de solidariedade 

(governamentais e não governamentais).



Disponibilidade de fatores

• O impacto de uma juventude grande sobre a sociedade 
depende não só do seu tamanho relativo, mas também 
da disponibilidade de:
Recursos naturais
Estrutura econômica
Oferta de serviços

o Públicos: sistemas escolares, de saúde, de 
lazer, etc.

o Privados: oferta de oportunidades de trabalho e 
serviços específicos para juventude.



• Numa área com oferta variada de serviços públicos e 
privados:
Oferecimento de serviços variados e específicos para 

a juventude (educação, entretenimento e cultura, por 
exemplo);

Mais vagas no mercado de trabalho;
Maior capacidade de mobilização política e 

reivindicação;
 Implicação: maior volume de gastos sociais voltados 

para as necessidades específicas.

Vantagens de uma juventude grande



• Numa área com escassez de recursos naturais e de 
serviços públicos e privados:
Dificuldades para melhoria nas condições de vida;
Baixo nível de acesso à educação média e superior;
Maior concorrência pelos postos de trabalho.

Desvantagens de uma juventude grande



• Parte da juventude não é economicamente ativa, e 
assim os serviços e oportunidades a que tem acesso 
são subvencionados pelas coortes adultas:
Coortes maiores de jovens tendem a contribuir mais 

e depender menos da solidariedade interacional;
Ser parte de uma juventude numerosa num país com 

poucos adultos é uma questão mais complicada do 
que ser uma juventude pequena num país com mais 
adultos.

Transferências intergeracionais



• A juventude permanecerá nesse patamar histórico de 50 
milhões de pessoas por praticamente mais uma década
No entanto, declinará 15 milhões até 2050

• Seu pico ocorreu próximo de 2010, com mais de 51 
milhões de jovens

Considerações Finais



Considerações Finais

• A juventude de 2010
Nascida entre 1976 e 1990
Formou a maior pré-juventude brasileira (com mais 

de 52 milhões de pessoas)
Será responsável, historicamente, pelo maior número 

de nascimentos
Representarão, no período de vida adulto (30 a 60 

anos), o maior contingente de trabalhadores em 
todos os tempos



Considerações Finais

Mas não representarão, em termos relativos, a maior 
pré-juventude e juventude brasileiras

Seus pais e mães, nascidos 25 anos antes, são a 
maior juventude relativa

A menor taxa de mortalidade das coortes que a 
sucederão implica também que a juventude de 2010 
não será a maior coorte de idosos



• Esta juventude, caracterizada por muitos “máximos”, 
coloca desafios para si, para a sociedade e para as 
políticas públicas:
Adequação dos sistemas educacionais
Expansão do mercado de trabalho
Adequação dos sistemas de previdência social
Adaptação dos sistemas de saúde

• Políticas públicas terão que garantir as condições e 
oportunidades para que esta juventude enfrente os 
desafios que estão sendo postos.

Considerações Finais



• Não basta contar os mais jovens mas temos de fazer que 
os jovens contem mais. É necessário que a juventude nos 
conte o que pensa e o que quer. A fim de empoderar na 
prática a juventude, ouvir também é preciso!

• A fim de atender os anseios da juventude de hoje e 
decifrar os principais desafios ainda por vir do país. Os 
jovens são a principal porta de entrada de inovações nos 
valores e nas aspirações da sociedade, permitindo 
antecipar no tempo a formação do pensamento geral da 
nação.

• Quais são as prioridades de políticas públicas da 
juventude?

Pesquisa com a Juventude



Pesquisa com a Juventude
Prioridades dos Jovens vis a vis 
a Não Jovens  Jovens 

          
  Não 
Jovens        

Educação de qualidade 85,2%.    80,5% 
Melhoria dos serviços de saúde 82,7%    86,6%    

Acesso a alimentos de qualidade 70,1%    76,1% 
Governo honesto e atuante 63,5%    65,7% 
Proteção contra o crime e a 

violência 49,0%    52,3% 
Melhores oportunidades de 

trabalho 46,9%        43,9%  
Melhoria nos transportes e 

estradas 40,9%      37,9% 
Apoio às pessoas que não podem 

trabalhar 35,1%      38,0% 
Acesso à água potável e ao 

saneamento 27,4%      28,6% 
Proteção a florestas, rios e 

oceanos 20,1%      19,2% 
Acesso à energia em sua casa 19,9%       19,1% 

Eliminação do preconceito e da 
discriminação 19,5%       15,9% 

Igualdade entre homens e 
mulheres 11,7%       12,5% 

Liberdades políticas 10,5%         8,2% 
Acesso ao telefone e à internet 10,0%         8,3% 

Combater as mudanças 
climáticas 7,3%         7,1% 

 



• Pesquisa de campo do IPEA em maio de 2013, com mais 
de 10 mil pessoas numa amostra representativa do país,

• Pessoas escolherem entre 16 temas quais são as 
principais prioridades.  O modelo foi da pesquisa Meu 
Mundo (My World) das Nações Unidas escolhendo 6 de 
16 temas apresentados.

• Objetivo é subsidiar a definição das novas Metas do 
Milênio da ONU (Post-2015 Development Goals)

• Permite a comparabilidade internacional: 85,2% dos 
brasileiros de 15 a 29 anos elencaram educação, seguida 
de serviços de saúde (82,7%). Nos adultos não jovens, 
com 30 anos ou mais de idade, ordem invertida . Saúde 
(86,6%) seguida de educação (80,5%). Na pesquisa 
mundial feita pela internet pelas Nações Unidas, esta 
ordem de prioridades se conforma como a dos jovens 
brasileiros. 

Pesquisa com a Juventude



• Agenda Jovem - Contrastamos as prioridades dos jovens 
brasileiros vis a vis os adultos não jovens. A chamada agenda 
jovem se refere aos elementos relativamente mais importantes 
aos primeiros (dissonância). 

• A maior diferença é Educação de qualidade (4,7% mais 
naqueles entre 15 e 29 anos vis a vis aqueles com mais de 30 
anos),, Melhores oportunidades de trabalho (3 p.p. mais), 
Liberdades políticas (2,4 p.p. mais). A maior importância 
atribuída pelos jovens a educação e as oportunidades de 
trabalho é natural nessa fase do ciclo de vida marcada pela 
busca de liberdade. 

• Elementos da nova geração, isto é dos jovens de hoje mas não 
dos jovens de décadas passadas são Eliminação do 
preconceito e da discriminação (3,6 p.p. mais), Melhoria nos 
transportes e estradas (3 p.p. mais), Acesso a telefone e 
internet (1,8 p.p. mais) e Proteção a florestas, rios e oceanos 
(0,9 p.p. mais). 

Pesquisa com a Juventude



Excesso de Preocupação da Juventude vis a vis Demais 
Adultos com Temas Específicos (em pontos percentuais)

Agenda Jovem

Fonte: SAE/PR a partir de Pesquisa de Campo do IPEA Maio de 2013



• Similarmente os principais pontos da agenda não jovem, 
isto é elementos que pesam relativamente menos nas 
prioridades dos jovens são Acesso a alimentos de 
qualidade (6 p.p. menos para os jovens),  Melhoria dos 
serviços de saúde (4,7 p.p. menos), Proteção contra o 
crime e a violência (3,4 p.p. menos), Apoio às pessoas 
que não podem trabalhar (2,8 p.p. menos),  Governo 
honesto e atuante ( 2,2 p.p. menos), Acesso à água 
potável e ao saneamento (1,2 p.p. menos).

• Como diz a música dos Titãs jovens não querem só 
comida, ao passo que saúde e aposentadoria são 
questões que afligem mais os mais velhos. Igualdade de 
gênero (0,8 p.p. menos): a população feminina supera a 
masculina especialmente entre os mais velhos. Outros da 
agenda mais antiga talvez pela incapacidade de 
endereça-las são violência, corrupção e saneamento 
básico.

Agenda Antiga


