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1  INTRODUÇÃO

No Brasil, a questão da juventude entrou na agenda tanto das políticas públicas
quanto dos estudos populacionais pelo temor de uma explosão demográfica. Pri-
meiro, pela sua magnitude: 47 milhões tinham de 15 a 29 anos em 2000. Esse
número é resultado de uma característica particular da dinâmica demográfica bra-
sileira dos anos 1970 e 1980 chamada de “onda jovem”.1 Além disso, o aumento
da fecundidade na adolescência, em curso desde os anos 1970, também contribuiu
para acentuar esse temor.2

A partir daí, novas questões foram sendo adicionadas ao debate sobre juven-
tude, tais como: instabilidade e precariedade na sua inserção no mercado de trabalho,
instabilidade das relações afetivas, violência das grandes cidades, taxas crescentes
de prevalência e mortalidade por doenças sexualmente transmissíveis, em especial
a Aids. Não é incomum que os jovens sejam associados à marginalização e à
criminalidade, ao “não querer nada com a vida”. Todas essas questões caracterizam a
discussão sobre juventude pela ótica pessimista e levaram a centralizá-la na “crise
dos jovens”.

Os dados empíricos, em parte, fundamentam essa discussão. Por exemplo,
em 2000, enquanto 28,3% da população brasileira estavam na faixa de 15 a 29
anos (a que se convencionou chamar de jovem), aí se encontravam 58,1% dos
desempregados brasileiros e 40,9% da população que ganhava menos de um salá-
rio mínimo. Do total de óbitos causados por homicídios, 56,6% ocorreram entre

1. Ver, a esse respeito, Bercovich e Madeira (1992); Wajnmann, Queiroz e Liberato (1998).

2. Para uma bibliografia sobre a questão, consultar Heilborn (2006); Brandão (2006); Corrêa (2004); Camarano (1998).
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a população de 15 a 29 anos. Isso levou a que aproximadamente 4,5% dos ho-
mens de 15 anos não completassem o seu 30o aniversário devido a essa causa de
morte,3 ou seja, não chegassem à idade adulta. Das jovens de 15 a 19 anos, 14,8%
já tinham tido filhos e quase a metade dessas mães morava na casa dos pais ou paren-
tes. Paralelamente, e provavelmente em decorrência desses processos, acredita-se
que os jovens têm passado mais tempo na casa dos pais na condição de dependen-
tes, o que suscitou uma outra discussão: o prolongamento da juventude.

Por outro lado, uma parcela significativa desse grupo desfrutou de oportuni-
dades diferentes da violência e da marginalização. Foi beneficiada pelo desenvol-
vimento acelerado do mundo das informações, como um dos seus principais ato-
res e fomentadores das inovações. Também se beneficiaram da ampliação da co-
bertura dos serviços educacionais, experimentando, portanto, uma escolaridade
mais elevada. Entre 1980 e 2000 a escolaridade média da população de 15 a 29
anos aumentou 1,2 ano. Os jovens cresceram junto com o desenvolvimento da
microeletrônica, da informatização, da digitalização, e foram se adaptando com
mais facilidade às mudanças delas decorrentes. As novas tecnologias, ao mesmo
tempo em que os excluem do mercado de trabalho, abrem novas portas com a
democratização e generalização do conhecimento em várias esferas. Nesse caso, os
jovens são vistos como a representação do novo e como uma fonte importante de
transformações sociais em qualquer sociedade.

O ponto em comum nas duas visões descritas anteriormente é que elas ca-
racterizam a juventude como uma experiência comum e homogênea para todos os
grupos sociais, étnicos, sem qualquer especificidade regional ou temporal. Uma
visão mais balanceada deve considerar essa fase da vida como composta por expe-
riências complexas e heterogêneas, caracterizadas tanto por vulnerabilidades quanto
por potencialidades. A incidência desses dois conjuntos de atributos ocorre
diferenciadamente entre sexos, grupos sociais, étnicos, regiões geográficas etc.

As potencialidades adquiridas pelos jovens ao longo de suas vidas, bem como
as oportunidades e obstáculos que experimentam nessa fase, podem influenciar a
sua passagem para a vida adulta, com conseqüências também sobre o lugar que
ocuparão na escala social e econômica no futuro. Alguns desses obstáculos são ine-
rentes ao mundo dos jovens e outros são reflexos das transformações por que passa
a sociedade brasileira como um todo, que atingem a população jovem de maneira
diferenciada. Por um lado, a juventude constitui-se em uma fase da vida vulnerável
per se, pois é quando muitas das características dos indivíduos são delineadas, o que

3. Dados extraídos de uma tabela de sobrevivência gerada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a partir das informações
do Ministério da Saúde/Datasus.
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ocorre, muitas vezes, em situações de conflitos e rupturas. Isso pode aumentar ou
diminuir a vulnerabilidade dos jovens, mas não deixa de ser um momento de
buscas e definições. A obrigatoriedade das escolhas nessa fase, no entanto, não é
necessariamente acompanhada pelo amadurecimento psicossocial dos jovens, os
quais, na maior parte das situações, não dispõem de informações e experiência
suficientes para fazer opções que repercutirão em seu futuro.

Das transformações vivenciadas por toda a sociedade, a primeira foi o pro-
longamento da vida. Uma parcela dos jovens não experimentou esse processo pela
interrupção precoce da vida pela mortalidade por causas externas. Essa e outras
mudanças também importantes na esfera social, por sua rapidez e complexidade,
estão alterando o mapa da vida como um todo, o que é objeto de estudo do
capítulo 2. Vive-se em meio a uma revolução eletrônica, econômica (SHEEHY, 1996),
tecnológica, de condições de saúde, nos sistemas de valores etc. Essas afetam e são
afetadas pelo aumento da escolaridade e pelas transformações no mercado de tra-
balho e nos modelos de relações afetivas, tais como casamentos, dissoluções,
recasamentos e não-casamentos. Esses processos atingem, embora de forma dife-
renciada, todos os grupos etários.

Partindo desse pano de fundo, a proposta deste livro é analisar a juventude à
luz do seu processo de transição para a vida adulta, buscando contextualizar o que
é específico do jovem e o que é transversal a outras fases do ciclo da vida. Embora
muito da literatura sobre transição para a vida adulta atribua um caráter de insta-
bilidade à juventude em oposição à estabilidade da vida adulta, neste livro assume-se
que a sociedade toda está sempre em transformação. Ou seja, o mundo adulto não
é suficientemente rígido e estático para que não possa, em determinados momentos,
ser também instável (VIANNA, 1997).

O capítulo 6 mostra, por exemplo, que muitas das características do mercado
de trabalho que eram típicas da inserção juvenil estão sendo experimentadas, também,
pelos adultos. No capítulo 2, de forma análoga, observa-se que a participação
simultânea na escola e no trabalho, que também era uma marca da juventude,
hoje se extrapola para as demais idades. Por outro lado, mudanças na nupcialidade,
tais como separações conjugais, iniciaram-se na população adulta e já estão atin-
gindo a população mais jovem. A proporção de mulheres jovens já separadas aumen-
tou de 1,7% para 6,6% entre 1980 e 2000. Já a mortalidade por causas externas,
notadamente por homicídios, apesar de incidir muito mais sobre a população jovem,
parece estar atingindo outros grupos populacionais, como mostra o capítulo 10.

A pergunta principal do livro é “transição para a vida adulta ou vida adulta
em transição?” A sua resposta requer discutir questões tais como: os “problemas”
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que os jovens de hoje enfrentam no seu processo de transição são inerentes ao
processo de transição para a vida adulta? As mudanças por que passa a sociedade
brasileira foram generalizadas para toda a população ou afetaram de forma dife-
renciada os jovens? Se sim, de que forma? O que diferencia o jovem no
enfrentamento dessas mudanças em relação aos demais segmentos?

A organização deste livro partiu da premissa, já bastante aceita na literatura,
de que o estudo da transição para a vida adulta não pode estar limitado apenas à
transição escola-trabalho. Entender a passagem para a vida adulta requer a análise
da emergência dos novos estilos de vida e das maneiras diferenciadas de entrar na
fase adulta (PAIS, 1993; CASAL; MASJOAN; PLANAS, 1988; CASAL, 1996) e a conside-
ração do processo de formação das novas famílias. Embora se admita também a
necessidade da incorporação das perspectivas biográfica e subjetiva nas análises
dos processos de emancipação do jovem, dada a disponibilidade de informações,
o presente livro centrou-se na análise das dimensões institucionais desse processo:
escola, trabalho, família e constituição do domicílio.4

A definição do que venha a ser a população jovem tem sido bastante discuti-
da na literatura sem que se tenha chegado a um consenso. Neste livro, em quase
todos os capítulos, considera-se como tal aquela com idade de 15 a 29 anos.5 Os
dados utilizados são, na maioria dos capítulos, os dos Censos Demográficos de
1980 e 2000. O capítulo sobre mortalidade por homicídios é baseado nos dados do
Ministério da Saúde/Datasus. Informações de duas pesquisas específicas sobre ju-
ventude constituem a fonte dos capítulos 6 e 8. Este capítulo inicial é composto
por mais duas seções além desta introdução. A segunda oferece uma breve revisão
da literatura sobre o debate recente a respeito da transição para a vida adulta6 e a
terceira apresenta a organização do livro.

2  JUVENTUDE E TRANSIÇÃO PARA A VIDA ADULTA

Não existe um consenso na literatura sobre qual evento marca a entrada do indi-
víduo no mundo adulto: independência econômica, saída da casa dos pais ou
constituição de família. Também não se tem consenso sobre qual processo define
a formação de família: casamento, parentalidade e/ou saída de casa. Essa última
dúvida se acentua com a tendência crescente de dissociação entre sexualidade e

4. Apenas o capítulo 8, que se baseia em dados de uma pesquisa de campo específica, considera as trajetórias biográficas dos meninos
e meninas que experimentaram uma gravidez.

5. Para a discussão sobre as definições de juventude, consultar Camarano et al. (2004); ONU (2005, 2006); Brasil (2002); Abramo (1997);
Bourdieu (1983).

6. Uma revisão mais detalhada pode ser encontrada, por exemplo, em Camarano et al. (2004); Pimenta (2004); Arruda (2004); Mello (2005).
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casamento e entre casamento e parentalidade. Os modelos tradicionais de transição,
consolidados após a Segunda Guerra, consideram uma linearidade no desenvolvi-
mento do curso da vida, na qual uma dada seqüência unidirecional de eventos e
etapas ordena o caminho de um indivíduo, da infância à velhice. No processo de
transição para a vida adulta, essa trajetória é composta pela saída da escola, ingresso
no mercado de trabalho, saída da casa dos pais, formação de um novo domicílio
pelo casamento e nascimento do primeiro filho. A observação dessa seqüência na
sociedade do pós-guerra respondia a uma dinâmica, propiciada pelo crescimento
econômico e do nível de emprego, que foi colocada à prova com as mudanças,
entre outras, no mundo do trabalho, nos arranjos familiares e na nupcialidade.

Os estudos recentes sobre transição para a vida adulta têm mostrado que as
experiências de vida e as expectativas da atual geração são mais complexas e menos
previsíveis que as de suas predecessoras, sugerindo que os modelos lineares de
transição estão se tornando cada vez mais inapropriados para o contexto de mu-
dança social e econômica das últimas décadas (WYN; DWYER, 1999). A literatura
também fala de um possível prolongamento da juventude, dado que se tem obser-
vado um aumento no tempo passado na escola, dificuldades de inserção no mer-
cado de trabalho e mudanças nos arranjos familiares. No entanto, parece que a
idéia de prolongamento pressupõe assumir uma seqüência linear de eventos, em
que qualquer alteração pode implicar mudanças no calendário do processo como
um todo, o que nem sempre é verdade. Por exemplo, o aumento da escolaridade
pode ocorrer simultaneamente ao ingresso no mercado de trabalho sem que isso
implique adiamento da transição.

As mudanças observadas no processo de transição podem ser explicadas, de
modo geral, por duas ordens de fatores, que acontecem nas esferas da escola, do
trabalho e da família. A primeira, de ordem pública, envolve o aumento da
escolarização e as dificuldades crescentes de inserção profissional dos jovens. Os
jovens passaram a ficar mais tempo na escola para ampliar suas chances de inserção
em um mercado de trabalho mais exigente. Exigente, inclusive, de experiência
profissional, o que não se pode esperar encontrar em um jovem que busca a sua
primeira experiência de emprego. Isso, aliado ao fato de as novas formas de organi-
zação da produção se caracterizarem por serem menos dependentes de mão-de-
obra, constitui-se em obstáculo à contratação de jovens, postergando a formação de
novos núcleos familiares e aumentando o período de dependência econômica em
relação aos pais. Por outro lado, a escolaridade, que garantiu no passado recente a
ascensão social de muitos jovens, não é mais suficiente para assegurar uma inserção
adequada no mercado de trabalho, mas continua sendo uma condição necessária.
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Além disso, foi constatado por Camarano et al. (2004) que jovens brasileiros
com escolaridade mediana experimentavam, em 2002, taxas de desemprego mais
altas que os de escolaridade mais baixa.7 Assumiu-se que eles deviam ser mais
seletivos e que tendiam a ficar mais tempo à procura de trabalho, esperando por
melhores oportunidades e uma inserção adequada à sua escolaridade. É provável
que os jovens com escolaridade mais baixa fossem pressionados a aceitar mais
prontamente as oportunidades que aparecessem, ficando menos tempo à procura
de trabalho e, portanto, menos tempo sendo medidos como desempregados. No
caso dos jovens com escolaridade mais elevada, essa possibilidade se colocava,
provavelmente, pelo fato de poderem contar com o apoio material da família.
Dado que desempregados são em geral considerados um grupo vulnerável, isso
pode superestimar a categoria de vulneráveis se não for levado em conta o seu
background familiar.

A segunda ordem de fatores que explicam as mudanças na transição, de na-
tureza privada, deriva da desvinculação entre atividade sexual e união conjugal
e entre união conjugal e parentalidade, apontando para uma flexibilização nos
padrões de relacionamentos afetivos e familiares. Uma das problematizações que
decorrem das alterações no processo de transição para a vida adulta pode se dar, por
exemplo, pelo descompasso entre a sexualidade exercida cada vez mais cedo, o
prolongamento do tempo passado na escola e na casa dos pais, a antecipação da
maternidade e as dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Ou seja, apon-
ta-se para uma flexibilização da linearidade na seqüência dos eventos, sugerindo
uma despadronização do processo de transição.8

À luz dessas mudanças, pode-se concluir que as distinções entre estudante e
não-estudante, trabalhador e não-trabalhador, solteiro e casado estão se tornando
ultrapassadas e sendo substituídas por situações intermediárias e, por vezes, rever-
síveis e coincidentes. As seqüências dessas transições também não estão mais obe-
decendo a uma lógica linear e uniforme: deixar a casa dos pais ou de origem, por
exemplo, nem sempre coincide com a saída da escola ou com o casamento; a
obtenção do primeiro emprego pode se dar quando o jovem ainda é estudante; a
coabitação com um cônjuge pode ocorrer antes do casamento, bem como a
parentalidade e assim por diante (PAIS, 1995, 2001).

No entanto, no Brasil, essas novas características do processo de transição
estão convivendo com as tradicionais. Os processos convencionais marcados por

7. Resultado semelhante foi encontrado por Silva e Kassouf (2002).

8. Ver, sobre o assunto, Galland (1990, 1995, 2003).
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seqüências lineares do tipo saída da escola, entrada no mercado de trabalho, casa-
mento com saída da casa de origem e nascimento de filhos são os predominantes,
como mostra o capítulo 7, mas convivem com formas “desseqüenciadas”, não-
lineares e, por vezes, caracterizadas por trajetórias reversíveis. Essas últimas têm
sido, muitas vezes, apontadas como problema, o que é reforçado pelo contexto de
violência e criminalidade que atinge toda a sociedade brasileira, mas é, em geral,
associado à juventude. De fato, o capítulo 10 mostra que a violência e a
criminalidade têm impedido muitos jovens brasileiros de realizarem a transição
pela interrupção precoce da vida.

Os momentos no ciclo da vida ou as idades em que ocorrem os eventos que
marcam o processo de transição variam no tempo, no espaço e por grupos sociais,
bem como a sua duração. O conjunto dessas características pode resultar em tran-
sições desiguais para a vida adulta. Isso se acirra em um país marcado por extre-
mas desigualdades sociais, raciais e regionais como o Brasil. Os capítulos 2 e 3
apontam para algumas delas: as mulheres vivem mais tempo que os homens, em
especial as do Sudeste; enquanto elas aumentaram o tempo passado no mercado
de trabalho, os homens diminuíram; as mulheres pretas passam menos tempo na
escola, saem de casa mais tarde e apresentam uma taxa de nupcialidade mais baixa
que as brancas. Todas essas diferenciações, aliadas às mudanças observadas nesse
processo nas últimas décadas, abrem múltiplas possibilidades e estilos de ser jo-
vem e de se tornar adulto. Entendê-las pode ajudar a compreender como a defini-
ção de juventude pode mudar no tempo e no espaço, bem como os seus processos
de transição.

3  ORGANIZAÇÃO DO LIVRO

Como já se mencionou, a organização deste livro considerou as dimensões
institucionais do processo de transição para a vida adulta: a saída da escola, a
entrada no trabalho, a formação de família e a constituição de domicílio, assu-
mindo serem esses os eixos centrais do processo. Embora as dimensões não-
institucionais, como os espaços do lazer, as biografias dos jovens e as percepções
sobre o seu processo de transição não tenham sido consideradas, reconhece-se a
sua importância. Assim, o livro foi estruturado em três partes, compostas por nove
capítulos, além desta introdução e de um capítulo com as considerações finais.

A primeira parte, composta por três capítulos, apresenta um panorama das
várias transições e dos principais eventos que marcam o ciclo da vida nas suas três
grandes fases (infância, vida adulta e velhice), buscando contextualizar as altera-
ções ocorridas entre 1980 e 2000, as diferenças observadas em alguns desses pro-
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cessos em três grupos étnicos e nas populações das duas maiores regiões do país,
Nordeste e Sudeste. Inclui, também, uma análise do processo de transição para a
vida adulta de duas coortes de jovens. A segunda parte, dividida em quatro capí-
tulos, foca as especificidades de cada um dos eventos que compõem a trajetória
para a vida adulta: educação, inserção profissional e constituição de família e
domicílio. Em dois capítulos, a terceira parte discute alguns dos obstáculos que os
jovens brasileiros têm enfrentado no seu processo de transição para a vida adulta
nas últimas décadas. Entre eles, apontam-se as dificuldades de inserção na escola e
no trabalho, exemplificadas pelos jovens que não estudavam, não trabalhavam e
não procuravam trabalho, e a mortalidade precoce por homicídios. Essas duas
questões são tratadas neste livro como “transições negadas” para a vida adulta.

Na parte 1, o capítulo 2, de Ana Amélia Camarano, Juliana Leitão e Mello e
Solange Kanso, analisa as principais mudanças nos eventos que marcam o ciclo da
vida, com o objetivo de caracterizar e delimitar suas fases, além de entender suas
mudanças entre 1980 e 2000, levando em conta a sua diferenciação por sexo. Para
os homens, essas fases são claramente delimitadas pelos eventos relacionados ao
mercado de trabalho. Já para as mulheres, casamento e maternidade são ainda tão
importantes quanto a participação nas atividades econômicas o são para os homens.

Acredita-se que a mudança mais importante observada no período foi o
prolongamento da vida, tendo sido mais acentuado para as mulheres. Além disso,
apenas para elas constatou-se um aumento no tempo passado na escola, na apo-
sentadoria e no mercado de trabalho. Já os homens experimentaram uma redução
no tempo despendido nas atividades econômicas. Sem dúvida, uma das grandes
mudanças observadas no período, e muito discutida na literatura, foi o aumento
maciço da participação feminina no mercado de trabalho, que deve ter contribuí-
do para a conjugação de trabalho com casamento e fecundidade e que está alteran-
do o papel das mulheres na sociedade. Outro resultado apontado no capítulo 2,
para ambos os sexos, foi o aumento no período passado simultaneamente em
vários eventos, tais como escola e trabalho e trabalho e aposentadoria. Isso sugere
que novas formas de transição para a vida adulta estão em curso e/ou tornam mais
tênues as delimitações entre as várias fases da vida. As autoras ressaltam que, a
despeito das mudanças observadas em todo o ciclo da vida, as suas principais fases
continuam marcadas pelos mesmos eventos, e a sua seqüência permaneceu prati-
camente inalterada. A freqüência à escola é o papel social mais importante da
infância. As novidades são o aumento da proporção de crianças freqüentando-a e
a antecipação da idade de entrar nela. Participação no mercado de trabalho e
constituição de um novo domicílio, independentemente do casamento e/ou da
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paternidade, são eventos definidores da vida adulta masculina. Aposentadoria ca-
racteriza a última fase da vida.

Fica claro, a partir do capítulo 2, que a transição para a vida adulta tem um
forte componente de gênero. Casamento, maternidade e constituição de família e
domicílio, independentemente da inserção no mercado de trabalho, são ainda
elementos definidores da transição para a vida adulta das mulheres. Provavelmen-
te, o crescimento da sua participação no mercado de trabalho e as mudanças nos
arranjos familiares podem modificar a sua forma de inserção no mundo adulto.
Alguns indicadores podem levar à hipótese de que a juventude se prolongou,
alterando a transição para a vida adulta, e que emergiu uma nova fase no ciclo da
vida: a quarta idade. Em síntese, esse capítulo sugere que novas possibilidades de
transições para as várias fases da vida estão se abrindo, embora o modelo tradicio-
nal seja o predominante. O curso da vida se apresenta como um espaço para novas
e inovadoras experiências, em oposição à idéia de que ele se constituía apenas de
passagens ritualizadas de uma etapa para outra.

Ana Amélia Camarano, Juliana Leitão e Mello e Solange Kanso, no capítulo
3, desagregaram para as populações das regiões Nordeste e Sudeste e para três
grupos étnicos a análise empreendida no capítulo anterior, tendo como referência
o ano de 2000. Assumiu-se, como apontado por outros estudos, que os processos
de transição são bastante heterogêneos, podendo-se observar diferenciações no
timing e no quantum dos eventos que compõem o ciclo da vida. A principal dife-
rença encontrada foi na duração da vida. Por exemplo, nascer homem no Nordes-
te, qualquer que seja a cor/etnia, pode significar viver 14,3 anos a menos que uma
mulher branca, independentemente da região de sua residência. Como a mortali-
dade é diferenciada entre os grupos etários, concentrando-se na infância e nas
idades avançadas, de cada mil crianças nordestinas do sexo masculino nascidas
vivas, 67 não atingiram a idade de 7 anos, idade obrigatória de entrada na escola.
Entre mil crianças brancas do sexo feminino, esse número foi de 20.

Além de os nordestinos sobreviverem menos à idade de entrada na escola,
eles apresentam, ao longo de todo o ciclo da vida, proporções de freqüência à
escola mais baixas que a dos residentes no Sudeste e semelhantes à dos negros.
Como resultado, os homens nordestinos apresentaram a mais baixa escolaridade
dentre os cinco grupos populacionais estudados e entraram no mercado de traba-
lho de forma “precoce” e, provavelmente, desfavorável. Por outro lado, saíram
mais tarde, ou seja, aposentaram-se mais tarde, o que pode estar relacionado a
uma inserção profissional mais precária.
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Casamento e constituição de domicílio acontecem, quase sempre, mais tarde
para homens do que para mulheres e estão diretamente relacionados à participa-
ção nas atividades econômicas. Para as mulheres, a constituição de domicílio,
tradicionalmente, se dá via casamento e é seguida pelo nascimento do primeiro
filho. De forma ampla, essa seqüência só foi seguida pelas mulheres residentes no
Sudeste. As demais mulheres, em média, saíram de casa depois do nascimento do
filho. Essa defasagem foi maior entre as mulheres pretas. Não foi possível avaliar
até que ponto essa trajetória acarreta implicações desfavoráveis para a inserção
social desses subgrupos populacionais. O que foi possível concluir é que as desi-
gualdades, que são a grande característica da sociedade brasileira, estão presentes
em todos os momentos do ciclo de vida das populações analisadas e se refletiram
de forma mais aguda na duração da vida.

O capítulo 4, de autoria de Ana Amélia Camarano, Solange Kanso e Juliana
Leitão e Mello, aborda os processos específicos de transição para a vida adulta,
entre 1980 e 2000, de duas coortes de jovens brasileiros, levando em consideração
os diferenciais por sexo. A análise foi feita para os jovens que sobreviveram à
migração internacional e à mortalidade precoce por causas externas. Esses são dois
eventos que afetaram mais a população masculina e fizeram parte da dinâmica
demográfica do período considerado. Como já se mencionou, a mortalidade por
causas externas é objeto específico de análise do capítulo 10 deste livro. O capítulo
4 visa contribuir para o debate sobre o processo de transição para a vida adulta no
que diz respeito ao seu prolongamento (ou não) e à seqüência dos eventos.

Assumiu-se que a saída da escola é o evento que marca o início do processo
de transição para a vida adulta e a saída da casa dos pais é o evento que completa
o processo. A permanência na escola se alongou no período e beneficiou a todos
os jovens, mas, principalmente, os com idade abaixo de 16 anos. Como resultado,
a saída começou a ocorrer mais tarde. Pergunta-se, no capítulo, se essa saída mais
tardia afetou os demais eventos e, conseqüentemente, o processo de transição. O
efeito do adiamento da idade de entrada no mercado de trabalho foi pequeno e
afetou com maior intensidade as mulheres mais velhas e os homens de 16 e 17
anos. Em 2000, ao contrário de 1980, a entrada nas atividades econômicas passou
a ocorrer antes da saída da escola para quase todos os jovens, como resultado do
crescimento da participação simultânea na escola e no trabalho. Isso provoca a
indagação a respeito de qual dos dois eventos define o início do processo de tran-
sição para a vida adulta.

A transição dos jovens de 2000 foi afetada por transformações no mundo do
trabalho e na inserção social das mulheres. Enquanto mais mulheres entraram no
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mercado de trabalho, menos homens o fizeram. Isso coloca novos parâmetros
para o processo de transição de ambos os sexos. No caso das mulheres, esta, tradi-
cionalmente, ocorria via casamento e maternidade. A sua maior inserção nas ativi-
dades econômicas abre novas alternativas de transição para ambos, homens e
mulheres. Por exemplo, o capítulo 7 aponta para um crescimento da proporção
de homens na condição de cônjuge, condição que não se verificava em 1980.

Entre os homens, nos dois anos considerados, a saída de casa parece ter sido
bastante afetada tanto pela idade de saída da escola quanto pela idade de entrada
no mercado de trabalho. Para os jovens de 1980, a saída de casa acontecia simul-
taneamente com o casamento. Mudanças nessa relação parecem ter acontecido no
período. Ou seja, em 2000, o casamento passou a ocorrer antes da saída de casa
tanto para os muito jovens como para os jovens de mais idade. Isso pode ser
reflexo de mudanças generalizadas na nupcialidade, que afetaram a população
como um todo. O capítulo sugere que, embora o processo de transição tenha
começado mais tarde, aparentemente não se prolongou, pelo menos não de forma
generalizada. Por outro lado, os jovens mais velhos adiaram sua saída da casa dos
pais para além, inclusive, da idade considerada como limite da juventude. Portan-
to, especificamente para esses, pode-se falar em prolongamento da juventude.

A transição para a vida adulta das mulheres experimentou mais transformações
que a masculina, o que se explica, provavelmente, mais por mudanças na sua
inserção social do que por condições específicas da juventude. O aumento da
escolaridade feminina levou ao incremento da sua participação no mercado de
trabalho e, conseqüentemente, a que quase dobrasse o percentual de mulheres que
fizeram a transição via mercado de trabalho. No entanto, cresceu também o
percentual de mulheres que fizeram a transição via constituição de família, apesar
de continuarem morando na casa dos pais. Isso leva a se perguntar se essa é uma
nova modalidade de transição.

A segunda parte inicia-se no capítulo 5, de Felícia Reicher Madeira, com a
análise do papel da educação no processo de transição para a vida adulta. Assumiu-se
que é esse o primeiro passo para a transição. A autora busca identificar o papel que
a educação desempenhou no reordenamento das fases do ciclo da vida, sob o
contexto do alongamento da juventude. Considera que, à medida que uma socie-
dade demanda mais qualificação, o espaço de juventude se alonga, pois isso signi-
fica um período extenso de preparação para a inserção produtiva. Em vários países,
em função do maior tempo despendido com a escolarização, passou-se a falar em
prolongamento da juventude. No entanto, no Brasil, a educação não parece fazer
parte de um projeto de desenvolvimento, como em outros países. O impacto
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desse modelo é a antecipação da entrada na vida adulta. Isso implica, do ponto de
vista dos jovens, a eliminação de um momento importante de exploração e experi-
mentação, tanto na qualificação para o mercado de trabalho quanto no campo das
relações afetivas. Do ponto de vista da sociedade, a antecipação da vida adulta
acarreta menos desenvolvimento e persistência das desigualdades sociais e da pobreza.

Partindo do pressuposto de que a inserção no mercado de trabalho é uma
condição importante para a emancipação econômica, as transformações em curso
neste e suas implicações para a inserção na vida adulta são analisadas por Nadya
Araujo Guimarães no capítulo 6. A autora parte da argumentação de que algumas
das características que refletiam a instabilidade na inserção profissional, antes obser-
vadas entre os jovens, estão presentes também para uma parte dos adultos. A partir
dessa reflexão, objetiva mostrar o que é específico no modo de inserção dos jovens
no mercado de trabalho. Guimarães centra a análise na Região Metropolitana de
São Paulo, com base em dados de uma pesquisa de campo específica realizada em
2002, e compara os tipos de trajetória para o mercado de trabalho em dois
subgrupos populacionais, 15 a 25 anos e maiores de 26 anos. A autora conclui
que, apesar de a característica predominante e generalizada do mercado de trabalho
paulistano ser a instabilidade, esta parece afetar mais os jovens.

O processo de formação de família entre os jovens é objeto de análise no
capítulo 7 por Ana Amélia Camarano, Juliana Leitão e Mello, Solange Kanso e
Adriana Andrade. A formação de família é considerada a etapa final do processo
de transição para a vida adulta. A pergunta principal do trabalho é o que define a
constituição de família: casamento, maternidade ou saída de casa? Respondida
essa questão, pode-se mensurar se houve ou não prolongamento no processo de
transição. Se se assumir que é a saída de casa o evento que completa o processo de
transição, o trabalho mostra algumas indicações de adiamento. Para os que saíram,
o casamento parece ter sido o caminho.

Por outro lado, verifica-se, também nesse capítulo, um crescimento na pro-
porção de jovens que constituíram família sem ter saído da casa dos pais. São as
chamadas famílias conviventes. A sua formação parece ter sido desencadeada,
principalmente, pela maternidade e acompanhada, em parte, pelo casamento sem
uma inserção adequada no mercado de trabalho que lhes permitisse a independên-
cia econômica. Dado que é expressivo o número de mulheres separadas nessas famí-
lias, considerou-se que elas, possivelmente, teriam saído de casa e voltado, sugerindo
uma reversibilidade desse processo. Com base nesses achados, apesar de se observar
o adiamento da saída de casa, o estudo não conclui por adiamento no processo de
constituição de família e, conseqüentemente, pelo prolongamento na transição. Os
resultados apontam para novas modalidades de formação de famílias, dentro da casa
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dos pais, provocadas pela antecipação da maternidade e pelas mudanças na
nupcialidade que estão sendo experimentadas pela população como um todo. Em
síntese, parece que o que se pode falar é de novas modalidades de transição.

Finalizando a segunda parte do livro, Maria Luiza Heilborn e Cristiane Cabral,
no capítulo 8, abordam a juventude pela perspectiva da reprodução, buscando
compreender em que medida a maternidade e a paternidade podem ser entendidas
como formas de transição para a vida adulta. As autoras focam a gravidez na
adolescência e assumem que tal evento tem implicações diferenciadas nos diversos
segmentos socioeconômicos. O capítulo foi baseado em dados de uma pesquisa de
campo sobre sexualidade e reprodução realizada nas cidades do Rio de Janeiro,
Salvador e Porto Alegre nos anos de 2001 e 2002.

Os resultados apontam para uma aproximação das idades de início da vida
sexual masculina e feminina devido à antecipação da iniciação sexual das mulhe-
res. Essa mudança é apontada como sendo parte da possibilidade de as relações
sexuais estarem desvinculadas do casamento e contarem com uma permissividade
maior dos pais. A antecipação da sexualidade feminina parece resultar numa re-
produção “precoce” de forma mais intensa entre os jovens inseridos em famílias
com menor renda per capita e escolaridade mais baixa. Nesse caso, o evento da
gravidez propicia uma “transição condensada” para a vida adulta. No entanto, mos-
tram que as trajetórias escolares de jovens com filhos não foram interrompidas
pelo evento da gravidez. Esse resultado pode contribuir para desmontar um mito
recorrentemente veiculado pela mídia e por formuladores de políticas. De acordo
com as autoras, as trajetórias escolares já se apresentavam bastante erráticas antes
do evento da reprodução.

A terceira parte é composta por dois capítulos. O capítulo 9, de Ana Amélia
Camarano, Solange Kanso, Juliana Leitão e Mello e Adriana Andrade, discute se
os jovens que não estudavam, não trabalhavam e não procuravam trabalho estavam,
de fato, fazendo uma transição para a vida adulta, uma vez que eles não se encon-
travam inseridos em nenhum dos universos entendidos como típicos da juventu-
de ou do mundo adulto. O pano de fundo dessa discussão são as condições advindas
do contexto familiar nas quais estão inseridos esses jovens, de vulnerabilidades ou
potencialidades.

Os resultados mostram que os jovens que não estudavam nem estavam na
força de trabalho eram, majoritariamente, mulheres. Isso aponta para um forte
componente de gênero no processo de transição para a vida adulta e é afetado,
entre outros fatores, pela escolaridade e pela renda do domicílio. O “não fazer
nada” é diferente para homens e mulheres, dado que, de modo geral, os homens
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parecem mais vinculados às atividades ligadas ao trabalho, enquanto as mulheres,
ao trabalho doméstico e ao cuidado com os membros dependentes da família.
Entre as mulheres brasileiras em 2000, quase 3/4 delas eram mães e 2/3 moravam
com um parceiro. Tanto esse capítulo como os capítulos 4 e 7 apontam para a conti-
nuação do processo de transição para a vida adulta de uma grande parte das mulhe-
res via casamento e/ou maternidade. Ou seja, pelo menos para essas mulheres não
se pode falar em transição negada. Por outro lado, pergunta-se quais são as possibi-
lidades de inserção social oferecidas aos aproximadamente 2 milhões de homens
jovens que se encontravam nessa condição em 2000: não estudavam por falta de
oportunidade, não procuravam trabalho por desalento ou tinham alguma outra
perspectiva?

No capítulo 10, Helder Ferreira e Herton Ellery Araújo apontam para um
grande e crescente número de vidas jovens interrompidas por causas violentas,
tomando-as, sem dúvida, como uma das formas de “negação da transição” para a
vida adulta. No conjunto das causas externas, destacaram-se de forma crescente,
entre 1980 e 2000, os homicídios, que atingiram mais a população masculina. Os
autores discutem as mortes por causas externas entre os jovens no Brasil nas últimas
décadas à luz das teorias sobre crescimento da criminalidade e da violência nas
sociedades contemporâneas. Eles partem da constatação de que, enquanto na po-
pulação como um todo apenas 8% dos homens morrem por causas externas, entre
os jovens mortos em 2000, esse percentual foi de 74%. Ou seja, esse é um evento
típico da juventude, mas parece estar se extrapolando para outros grupos etários.
O capítulo mostra um aumento nas taxas de mortalidade por causas externas entre as
crianças de menos de um ano e entre os adultos de 30 a 44 anos.

Ana Amélia Camarano tece as considerações finais, no capítulo 11, buscando
responder à pergunta do título do livro. Ou seja, mudou o processo de transição
ou a vida adulta? Ou ambos? Quais são os problemas específicos da juventude que
estão afetando a sua transição? Espera-se que essas considerações possam subsidiar
a formulação de políticas que resultem em uma transição suave para uma vida
adulta produtiva e prolífica e, conseqüentemente, para um envelhecimento sau-
dável e ativo. Assume-se que essa pode ser uma forma de contribuir na construção
de uma “sociedade para todas as idades”, como preconizado pelas Nações Unidas.
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