
INTRODUÇÃO

Uma década. É o tempo que se passou desde a institucionalização da Política 
Nacional de Juventude (PNJ). Durante esse período, os jovens e suas organizações 
lotaram ruas, praças e conferências de juventude, apresentaram suas demandas, e 
denunciaram violações de direitos – em especial aquelas cometidas contra os jovens 
negros, mulheres, GLBTT e indígenas. A mobilização da juventude permitiu ao 
Estado brasileiro reconhecer sua diversidade e compreender a necessidade de atuar 
em torno de seu potencial e particularidades. 

Atualmente, as políticas públicas federais voltadas para a juventude congregam 
grande pluralidade de temas: educação, trabalho, segurança, esporte, cultura, 
tecnologias da informação e comunicação (TICs), saúde; empreendedorismo; 
direitos humanos; e participação social. A incorporação de novos conteúdos à 
agenda das políticas públicas da juventude foi possível graças ao intrincado arranjo 
institucional que vem sendo conformado no governo federal desde 2005. Tal arranjo 
é composto pela Secretaria Nacional de Juventude, pelo Comitê Interministerial 
da Política da Juventude, pelo Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), pelas 
Conferências Nacionais de Juventude, e pelo Estatuto da Juventude. Além dessas 
institucionalidades, o arcabouço da Política Nacional de Juventude (PNJ) conta 
com a atuação de extensa rede de ministérios e secretarias nacionais, mantendo, 
cada um deles, uma equipe de gestores públicos atuantes e responsáveis por 
articular e implementar os programas de juventude vinculados às suas pastas. 
Mas o arranjo da PNJ vai ainda mais longe: inclui um representativo número de redes, 
fóruns, movimentos sociais e grupos – culturais, religiosos, esportivos, estudantis, 
ambientalistas, de direitos humanos – que enriquecem, movimentam, ampliam a 
agenda e dão vida aos novos espaços institucionais.

O Ipea se sente partícipe desse processo por ter contribuído desde o início 
com estudos, pesquisas e assessorias técnicas, objetivando expandir a com-
preensão das questões sociais, econômicas e culturais de nossa juvenilidade. 
Com esta publicação, o instituto pretende recolocar, para seus parceiros e para 
a sociedade, o debate sobre novos e persistentes desafios que cercam a dimensão 
juvenil. Neste volume, aportes e temas diversificados exploram o rico espaço 
da experiência jovem, ao tempo em que estende o campo das políticas públicas 
para a juventude. Abordam questões que inquietam tanto as militâncias deste 
segmento de nossa população como também gestores governamentais – sejam 
eles jovens ou não, pois a agenda da juventude se construiu a partir de uma 
conexão intergeracional. 
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Em dez capítulos, pesquisadores do Ipea debatem temas que dialogam com 
diferentes aspectos dos dilemas e das expectativas dos jovens brasileiros, e oferecem 
subsídios para a formulação e o redesenho de políticas públicas de juventude 
que criem condições para se pensar questões como emancipação e autonomia.  
O livro se divide em cinco partes, a par desta introdução. A primeira parte recoloca 
a discussão da participação social e da organização dos jovens rurais em dois capítulos. 
O primeiro traz uma análise sobre o Conjuve e sua capacidade de se inserir no 
ciclo de elaboração de políticas públicas. Abre com uma reflexão conceitual 
sobre quais seriam os principais fatores que influenciam os resultados dos arranjos 
participativos. Essa reflexão é seguida por uma análise das principais características 
institucionais do conselho, que regulam, de forma positiva ou negativa, sua 
capacidade de influenciar as decisões de políticas públicas. A partir da opinião dos 
próprios conselheiros, estimula a ponderação do leitor sobre os pontos fortes e os 
aspectos a serem melhorados do Conjuve. 

O segundo capítulo focaliza a juventude rural em pesquisa sobre “os significados 
da permanência no campo” junto a segmentos organizados – no caso, moças e 
rapazes que integram a Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais (CNJTTR/Contag). 
Examinando resultados de uma pesquisa piloto de caráter participativo a ser 
ampliada proximamente, o grupo de pesquisadores do Projeto Juventude Rural 
e Reprodução Social da Agricultura Familiar instiga-nos a pensar sobre as 
condições que propiciam a permanên cia no campo, assim como a enxergar aspectos 
obscurecidos pelos estudos tradicionais sobre a migração do campo para a cidade. 
Com achados dignos de nota acerca de mudanças qualitativas nas relações de 
gênero no meio rural e sobre a percepção dos jovens no que toca aos efeitos das 
políticas públicas, o capítulo representa uma contribuição para o conhecimento e 
a revalorização do rural como um “modo particular de utilização do espaço e da 
vida social”, o que constitui objetivo de seus autores.

A parte 2 é composta pelos capítulos 3 e 4, nos quais os autores colocam em 
pauta temas muito caros à juventude contemporânea, como a transição para a vida 
adulta e o uso do tempo dos jovens urbanos. O capítulo 3, Sair ou não sair de casa: 
examinando a questão à luz dos dados censitários, tem como foco a saída dos 
jovens da casa dos pais (ou familiares), tanto no âmbito rural como no urbano, 
indagando sobre os significados que podem ser atribuídos às distintas trajetórias 
dos segmentos juvenis situados na faixa etária de 18 a 24 anos. Partindo de questões 
em torno de algumas possibilidades que interferem na escolha entre sair ou não 
sair de casa, o texto identifica relações que dizem respeito a diferenças de classes de 
renda, escolaridade e sexo, tendo como referência o debate em torno das transições 
para a vida adulta e os valores que são cultivados pela via das políticas públicas de 
juventude, tais como autonomia e emancipação. 
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O quarto capítulo analisa os “tempos sociais” despendidos pelos jovens de 15 
a 29 anos, de ambos os sexos, nas áreas urbanas do Brasil, em atividades típicas do 
cotidiano, tais como frequentar a escola (ou a universidade), trabalhar, deslocar-se 
(entre a casa, o trabalho e a casa) e realizar atividades de cuidados com o domicílio 
(e a família). Decompõe a duração desses tempos na vida dos jovens a partir de 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (PNAD/IBGE) em dois períodos: o ano de 2003 e o de 2013. 
Explorando as possibilidades dessa base informacional, o capítulo demonstra que, 
apesar das regulações dos tempos do trabalho e do estudo, a vivência dos tempos 
sociais tem sentidos diferenciados para distintos segmentos juvenis da população. 
Ademais, indica ainda que, a depender da idade e do sexo, mudam a duração e a 
composição dos tempos sociais, ao menos no que se refere aos tempos de estudo, 
trabalho, deslocamento e cuidado domiciliar, fazendo com que se alterem também 
as maneiras de os jovens vivenciá-los em seu cotidiano.

A parte 3 analisa os dois mais importantes desafios para a juventude do país, 
que são a ampliação do acesso ao ensino superior com equidade, e a inserção, com 
qualidade, do jovem no mercado de trabalho. Com esse objetivo, o capítulo 5  
tematiza as desigualdades de acesso dos jovens brasileiros à educação superior, 
mediante estudo de indicadores de oferta e demanda potencial por este nível 
de ensino segundo recortes territoriais, de renda e cor/etnia, entre 2000 e 2010.  
Os resultados são confrontados com os objetivos dos principais programas de 
governo voltados para a ampliação do acesso à educação superior no período, 
iluminando aspectos essenciais não somente ao aprimoramento das políticas atualmente 
em curso, mas também ao alcance dos objetivos e metas estabelecidos no Plano 
Nacional de Educação (PNE). No capítulo 6, intitulado Trabalho informal entre 
os jovens brasileiros: considerações sobre a evolução no período de 2001 a 2013, 
os autores examinam a situação da informalidade dos jovens no mercado de 
trabalho por grupos etários, nível de escolaridade, gênero e raça. O capítulo 
explora o importante papel do programa de aprendizagem na redução da 
precarização do trabalho da juventude.

A parte 4 do livro tem como eixo central duas temáticas pouco analisadas 
nos estudos de juventude: as práticas culturais e o uso das TICs entre os jovens 
brasileiros. O capítulo 7 trata do uso dessas tecnologias por eles e tem como referência 
o cenário de emergência das mídias digitais e a discussão acerca da existência 
ou não de uma ruptura entre as gerações pré e pós-internet. Nele, os autores 
investigam se existem no Brasil diferenças no uso das TICs entre as diversas faixas 
etárias da população, comparando os padrões de uso de computador, de internet, 
e do telefone celular. Examinam também as barreiras que impedem o emprego 
dessas tecnologias, com base em microdados da pesquisa TIC Domicílios 2013, 
realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade 
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da Informação do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (CETIC.br/
NIC.br), ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). 

No oitavo capítulo, Os jovens brasileiros e as suas práticas culturais: entre 
universalismo e singularidades, o autor nos brinda com instigante análise sobre 
as disposições dos jovens em realizar práticas culturais relacionadas às artes e à 
estética, assim como outras mais voltadas para a sociabilidade, como atividades 
de lazer e frequência a cultos religiosos. Ao buscar explicações para as diferenças 
entre interesses dos jovens na realização de práticas culturais, o autor investiga 
determinantes estruturais como renda, anos de estudo e posição no mercado de 
trabalho, paralelamente a outras variáveis associadas às ideologias, aos interesses 
e às institucionalidades. O estudo mostra que as determinações estruturais são 
importantes e explicativas, mas oferecem descrições parciais das práticas culturais 
da juventude brasileira.

Na sequência, concluem a obra duas discussões atuais, as quais conformam 
sua parte 5: a desigualdade social que afeta, sobretudo, os jovens negros; e a situação 
do adolescente infrator no Brasil. Assim, no capítulo 9, os autores analisam as 
condições da moradia e renda per capita familiar dos jovens e demonstram que, 
entre 1992 e 2012, verificou-se redução das desigualdades entre jovens negros e 
brancos. No entanto, a população negra ainda apresenta escolaridade menor, tem 
ocupações mais precárias no mercado de trabalho, e recebe menor cobertura do 
sistema de proteção social. 

Por fim, no capítulo 10, as autoras discutem a situação socioeconômica,  
a violência e o sistema de justiça juvenil. Exploram a relação entre o ato infracional 
juvenil e a desigualdade social no país; as fragilidades sociais de renda, escola e 
trabalho de parte significativa dos jovens adolescentes brasileiros; as características 
sociais dos adolescentes em conflito com a lei; e o mito da impunidade dos jovens, 
que ignora a existência de uma justiça juvenil no país e a situação das unidades 
socioeducativas responsáveis pela execução das medidas de privação de liberdade, 
com a flagrante violação de direitos dos adolescentes internos nesses espaços. 

Cabe, finalmente, agradecer àqueles que contribuíram para que este trabalho 
chegasse a termo. São muitas estas pessoas e, para não incorrer em injustiça, 
faz-se aqui um agradecimento especial aos colegas pesquisadores do Ipea que foram 
debatedores dos textos que integram esta coletânea. Não se pode deixar de registrar 
também a importante colaboração das assistentes de pesquisa da Diretoria de 
Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea, Marina Morenna e Débora Macedo, 
no processo de releitura, organização e formatação dos textos. Por fim, valem 
dois agradecimentos especiais. O primeiro é dirigido ao pesquisador Leonardo 
Rangel, da Disoc/Ipea, em nome do qual se agradece a todos os colegas que 
participaram dos seminários de discussão, debatendo os trabalhos aqui publicados. 
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O segundo é atribuído a Joana Alencar, pesquisadora da Diretoria de Estudos e 
Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diest) do Ipea, que 
gentilmente nos concedeu os dados e informações brutas da pesquisa Conselhos 
nacionais: perfil e atuação dos conselheiros.1

Participante ativa dessa conexão, Carla Andrade, co-organizadora do primeiro 
livro do Ipea sobre políticas sociais da juventude em 2009, cuja morte prematura em 
2014 nos afastou de sua presença inspiradora, é nossa homenageada. Suas pesquisas 
trilharam um caminho de rigor metodológico e atenção a questões de relevo que 
nos incitam a prosseguir nessa direção e nos envaidecem pela oportunidade de ter 
convivido com tão brilhante pesquisadora.

Enid Rocha e Rosana Botelho
Organizadoras

1. IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Conselhos nacionais: perfil e atuação dos conselheiros. Base de dados. 
Brasília: Ipea, 2013. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/participacao>.




