
APRESENTAÇÃO

O presente volume dá continuidade aos estudos e pesquisas realizados pelo Ipea 
para subsidiar a reflexão e o debate em torno da formulação e avaliação das políticas 
públicas dirigidas aos jovens brasileiros. 

Com certeza, entre as várias publicações que abordam as questões juvenis, poucas 
analisam temas tão atuais sobre as dimensões da experiência deste segmento no Brasil 
contemporâneo como a coletânea de artigos reunidos neste livro. Nele, o leitor terá 
acesso a um conjunto diversificado de trabalhos que tocam em pontos fundamentais 
para o mundo jovem e para a orientação da ação governamental para esse público.

As investigações aqui contidas apontam para os fatores que mais influenciam 
a efetividade da participação social da juventude brasileira no ciclo de políticas 
públicas, e focalizam como o processo de organização dos jovens rurais, em 
conjunto com as ações do Estado, pode ser capaz de elaborar projetos de futuro para 
que eles retornem para o campo. Exploram também, a partir de dados censitários, 
a trajetória de construção da autonomia de nossa juvenilidade nos últimos vinte 
anos a partir da decisão de sair ou não sair da casa dos pais; além de examinarem 
os tempos sociais dos jovens urbanos no Brasil utilizados no cumprimento de 
atividades do cotidiano, como estudo, trabalho, deslocamento, e a realização 
de afazeres no domicílio. 

Nesta publicação o leitor encontrará igualmente diagnósticos sobre as 
desigualdades no acesso à educação superior no Brasil no período 2000-2010, 
a evolução do trabalho informal das faixas etárias juvenis, o cenário social que envolve a 
juventude negra no país, e a situação do jovem adolescente em conflito com a lei.

Este volume ainda tem mais a oferecer: revisa os padrões de uso das tecnologias 
da informação e comunicação (TICs) por faixa etária e classe de renda, e também 
traz um instigante artigo sobre as práticas culturais da juventude brasileira em relação 
à complexa formação de públicos jovens praticantes e consumidores de culturas.

O rigor e a relevância dos temas desenvolvidos neste livro permitem afirmar 
obrigatória sua leitura para todos os envolvidos, direta ou indiretamente, com as 
questões da juventude brasileira. Com esta publicação, o Ipea qualifica e aquece o 
debate, ao tempo em que cumpre sua missão de subsidiar o Estado e a sociedade 
brasileira no campo da avaliação de políticas públicas e de pesquisa econômica e 
social aplicada às agendas do setor público.
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