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Prefácio
Nosso mundo é o lar de 1,8 bilhão de jovens entre 10 e 24 anos de idade, e essa
população jovem está crescendo mais rápido nos países mais pobres. Fazem
parte dessa geração 600 milhões de meninas adolescentes com necessidades
específicas, desafios e aspirações para o futuro.

Nunca antes houve tantos jovens. É provável que
nunca mais tenhamos tamanho potencial para o progresso econômico e social. A forma como atendemos
as necessidades e aspirações desses jovens vai definir
nosso futuro comum.
A educação é fundamental. As habilidades e conhecimentos que as pessoas jovens adquirem devem ser
relevantes para a economia atual e permitir que eles e
elas se tornem inovadores, pensadores e solucionadores de problemas.
Os investimentos em saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, também são fundamentais. Quando jovens conseguem fazer uma transição saudável da
adolescência para a idade adulta, aumentam suas opções para o futuro. Ainda hoje, mais de 2 milhões de
jovens entre 10 e 19 anos de idade vivem com HIV:
cerca de uma em cada sete de todas as novas infecções
por HIV ocorrem durante a adolescência.
Investimentos estratégicos podem permitir aos jovens reivindicar seus direitos - à educação, à saúde,
ao desenvolvimento e a viverem livres de violência e
discriminação. No entanto, atualmente uma em cada
três meninas em países em desenvolvimento se casa
antes dos 18 anos, o que representa uma ameaça à sua
saúde, educação e perspectivas futuras. Até a metade
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das agressões sexuais são cometidas contra meninas
com idade inferior a 16 anos. O estado de direito e
as instituições de segurança devem ser fortalecidos
para proteger os direitos de todas e todos, inclusive de jovens. A consecução dessas mudanças exigirá que jovens sejam considerados e ouvidos, e que
participem efetivamente na governança e na formulação de políticas.
Com as políticas e os investimentos certos, os
países podem aproveitar um “bônus demográfico”,
viabilizado pela queda nas taxas de mortalidade e
fecundidade. Com uma maior população economicamente ativa e menos dependentes, um país terá
uma oportunidade única de rápido crescimento
econômico e estabilidade.
Para aproveitar esse bônus, são necessários investimentos para criar capacidade institucional, fortalecer o capital humano, buscar modelos econômicos
que melhorem as perspectivas de emprego, promover a governança inclusiva e a garantia dos direitos
humanos. O apoio internacional pode desbloquear
o potencial da próxima geração de inovadores, empreendedores, agentes de mudança e líderes.
Vinte anos atrás, os 179 governos que participaram da Conferência Internacional sobre Popu-

“Quando os
jovens conseguem fazer
uma transição
saudável da adolescência para
a idade adulta,
aumentam suas
opções para o
futuro.”
lação e Desenvolvimento aprovaram um
Programa de Ação inovador, que reconheceu o importante papel das pessoas jovens
no desenvolvimento. Hoje, temos a oportunidade de definir um marco de desenvolvimento sustentável pós-2015, com base nas
lições aprendidas, capaz de empoderar as e os jovens, e
que inclui indicadores e metas específicas para as áreas
de educação, desenvolvimento de competências e emprego, saúde, especialmente saúde sexual e reprodutiva,
participação e liderança de jovens.

Os jovens devem estar no centro da visão pós-2015
de desenvolvimento sustentável para que alcancemos o
futuro que queremos.

Dr. Babatunde Osotimehin
Diretor Executivo
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Uma mensagem de Irem Tümer,

editora colaboradora

Aumentaram dramaticamente as demandas por mais investimentos em jovens
nos últimos anos. Enquanto isso, cada vez mais países concordam que as
políticas que ajudam as pessoas jovens a realizarem seu potencial também
podem ajudar a impulsionar o desenvolvimento econômico. A edição deste ano
da Situação da População Mundial é significativa porque define os investimentos
em jovens não apenas como uma resposta às suas necessidades, mas também
como um imperativo para o desenvolvimento sustentável. A perspectiva e os
dados apresentados neste relatório podem ser um recurso muito valioso para a
promoção do tema e a programação de organizações lideradas por jovens e para
jovens ativistas.

Em muitos países, hoje, há uma discrepância entre
o discurso sobre a necessidade de investir em jovens e
a participação de jovens na formulação, planejamento e implementação de políticas. O impulso gerado
pelas discussões em curso sobre jovens também abre
uma grande oportunidade para integrá-los mais nos
processos de desenvolvimento. Isso exige dedicação,
vontade e compromisso de ambos os lados.
Termos como “investimento em jovens” podem implicar que as pessoas jovens são ou podem ser apenas
beneficiárias passivas de investimentos. Mas essa visão é
equivocada, porque jovens podem e devem ser parceiros
e parceiras indispensáveis no desenvolvimento. No meu
envolvimento em organizações de jovens, vi em primeira mão que, com o apoio certo, as e os jovens podem
oferecer soluções inovadoras, quebrando os moldes e
encontrando novas maneiras de fazer as coisas ou meios
de fazer melhor. Jovens sabem melhor do que ninguém
o que eles e seus pares precisam, e são capazes de garantir
a implementação em redes mais amplas, que são muitas
vezes inacessíveis para os formuladores de políticas.
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Embora seja essencial que os formuladores de políticas e outros atores se comuniquem com jovens, as
organizações lideradas por jovens e jovens ativistas
dividem a responsabilidade por aumentar a sua participação, estabelecendo-se como parceiros sustentáveis e confiáveis. Ser responsável e profissional são os
primeiros passos para estabelecer sua credibilidade.
As organizações de jovens também devem se adaptar
a um mundo de mudanças aceleradas e abraçar novas
tecnologias que podem revolucionar o comércio, a indústria e a formulação de políticas.
Mesmo que já esteja bem estabelecido que investir
em jovens faz sentido econômico e é imperativo para
a garantia dos direitos humanos, este último aspecto é por vezes esquecido, especialmente quando as e
os jovens são chamados a “mudar o mundo”. Mas o
mundo não vai mudar, não importa o quanto tentemos, se as pessoas jovens não conseguirem exercer
seus direitos humanos. É verdade que jovens serão os
principais fatores de mudança nas próximas décadas,
mas ainda assim devemos lembrar que a maior parte
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dos investimentos que este relatório defende devem
ter por objetivo garantir que os direitos fundamentais
de jovens sejam protegidos. Um mundo no qual um
quarto da humanidade vive sem pleno gozo de seus
direitos é um mundo sem os fundamentos básicos
para a mudança e o progresso.
A pesquisa Meu Mundo 2015 revelou que, globalmente, as pessoas jovens veem “uma boa educação”,
“melhores cuidados de saúde” e “um governo honesto
e sensível”, como ações que fazem a maior diferença
em suas vidas. Melhores oportunidades de emprego e
proteção contra o crime e a violência são igualmente
importantes. Essas respostas revelam que proporcionar
as condições essenciais para o empoderamento integral
de jovens continua a ser uma necessidade global.
As jovens e os jovens estão prestes a herdar uma enorme responsabilidade, resolver os inúmeros e complexos
problemas que existem há muito tempo e que incluem
desde a pobreza até as mudanças climáticas, ainda que
tenham sido quase sempre excluídos de participar nas
decisões que irão determinar o futuro. As e os jovens

devem, portanto, ter voz agora na definição das
políticas que terão um impacto duradouro sobre a
humanidade e a saúde do planeta.
Num momento em que os objetivos de desenvolvimento sustentável que se seguirão aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estão sendo
definidos, os formuladores de políticas não podem
deixar de priorizar as necessidades de jovens e dar
espaço a eles para que assumam a agenda de desenvolvimento daqui em diante. Jovens devem estar
envolvidos em todos os aspectos do processo. Somente através de uma representação significativa
de jovens e a colaboração com eles e elas será possível deixar para trás uma mentalidade arraigada
de prestação de serviços básicos aos jovens e adotar
uma abordagem que fortaleça as pessoas jovens e
permita que elas realizem seu potencial.
Sra. Tümer, 23, foi Jovem Líder da iniciativa
Women Deliver e membro do Parlamento Europeu
de Jovens. Ela mora na Turquia.
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Existem hoje mais jovens com idades entre 10 e
24 anos do que em qualquer outro momento da
história humana.

FPA
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CAPÍTULO I

Jovens:
grandes números,
grandes desafios,
grandes possibilidades.
As pessoas jovens são importantes. São importantes porque têm direitos humanos a elas
inerentes que devem ser garantidos. Elas são importantes porque hoje chegam ao número
sem precedentes de 1,8 bilhão e porque são formadoras e líderes do nosso futuro global.
No entanto, em um mundo de questões e preocupações de adultos, as e os jovens são
muitas vezes negligenciados. Essa tendência requer uma correção urgente, uma vez que
põe em risco a juventude, bem como as economias e as sociedades em geral.

Cerca de
nove em cada
dez pessoas
com idade entre 10
e 24 anos vivem
em países menos
desenvolvidos.
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xistem hoje mais jovens com idades entre
10 e 24 anos do que em qualquer outro
momento da história humana. E em algumas partes do mundo, não só o número
de jovens cresce, como também a sua proporção na
população. Em alguns países, mais de um em cada três
indivíduos é jovem.
Por que essas tendências são importantes?

Em alguns países, o crescimento da população jovem
supera o crescimento da economia e ultrapassa as capacidades das instituições encarregadas de fornecer-lhes
serviços básicos. As escolas e universidades serão capazes de atender à demanda por educação? Cerca de 120
milhões de jovens atingem a idade de trabalhar a cada
ano. Será que haverá empregos suficientes para acomodar essa necessidade de trabalho decente e uma boa
renda? Os serviços de saúde estão suficientemente preparados? Será que jovens, inclusive adolescentes, têm as
informações e os serviços de que necessitam para evitar
a paternidade/maternidade precoce, não intencional, e
as mudanças de vida dela resultantes? A próxima geração será capaz de realizar seu pleno potencial?
O surgimento de uma grande população de jovens
de tamanho sem precedentes pode ter um efeito profundo em qualquer país. Se esse efeito será positivo ou
negativo depende, em grande parte, da forma como os
governos respondem às necessidades das e dos jovens
e os preparam para um pleno e significativo envolvi-

DEMOGRAFIA

Em 17 países em
desenvolvimento,
metade da população tem menos de
18 anos de idade.

2

50%

mento nos assuntos cívicos e econômicos. Os governos
podem optar por ver o crescimento do número de
jovens como um passivo, um grupo que vai colocar
demandas sobre recursos escassos, ou como uma oportunidade. Com as políticas e os investimentos certos
e a participação de jovens no desenvolvimento de seu
próprio potencial, os indivíduos da maior geração
de jovens da história da humanidade podem se tornar geradores de respostas aos problemas, criadores,
empreendedores, agentes de mudança e líderes das
próximas décadas.
A geração atual totaliza um pouco menos de 1,8 bilhão
de jovens em uma população mundial de 7,3 bilhões. Em
1950 a proporção era de aproximadamente 721 milhões
de pessoas com idade entre 10 a 24 em uma população mundial 2,5 bilhões (Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais das Nações Unidas, 2014).
A Divisão de População do Departamento de
Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, em
seu cenário “fecundidade média» (muitas vezes considerado o resultado demográfico mais provável), projeta
que o número de jovens entre 10 e 24 anos chegará a dois bilhões até o meio deste século. Pequenas
alterações nas taxas de fecundidade ou mortalidade
esperadas ao longo do tempo, no entanto, podem alterar esse resultado.
Estimativas e projeções globais, no entanto, mascaram vastas diferenças nas estruturas etárias entre e até
mesmo dentro dos países. Grandes e ainda crescentes
populações de jovens já desafiam muitos países de
baixa renda e menos desenvolvidos, nos quais as capacidades e os recursos do governo são limitados. Sem
investimentos adequados hoje para jovens – meninas,
meninos, jovens adolescentes e jovens adultos -, para
prepará-los para o futuro, o desafio de atender às necessidades de uma população em crescimento vai se tornar
cada vez mais difícil em muitos países de baixa renda.
Embora o envelhecimento das populações seja um
tema frequente na mídia e entre os economistas e formuladores de políticas, a humanidade como um todo
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ainda é jovem. A maioria das pessoas vivas hoje ainda não
alcançou os 30 anos de idade. Em 48 dos países menos
desenvolvidos do mundo, a maioria das pessoas são crianças (menores de 18 anos) e adolescentes (de 10 a 19 anos
de idade). No Afeganistão, Timor-Leste e 15 países da
África Subsaariana, a metade da população tem menos de
18 anos. No Chade, Níger e Uganda, metade tem menos
de 16. Em seis países - cinco na África Subsaariana e
Israel – as populações estão, na verdade, «rejuvenescendo”
em vez de envelhecendo, ou seja, a projeção da média de
idade mostra queda entre 2010 e 2015.
Em países como o Burundi e o Níger, esse processo
de rejuvenescimento irá continuar pelo menos até 2020
antes de reverter. Depois de 2020, projeta-se que o
envelhecimento ocorra em taxas diferenciadas em todos
os países do mundo. As proporções de jovens em todas
as populações – mesmo que não necessariamente seus
números absolutos – irão cair ao longo do tempo.
A realidade demográfica em curso, ligada à mudança
da proporção da população mundial de pessoas mais
jovens em relação às mais velhas, apresenta riscos. Em
países mais desenvolvidos, os indivíduos dos segmentos
de jovens – menos numerosos - podem ter que pagar
mais para cobrir os custos de aposentadorias e atenção
à saúde das crescentes populações de idosos. Mas a
mudança de proporcionalidade em curso para grupos
etários mais velhos, junto com o declínio na fecundidade e o aumento da expectativa de vida que a provocam,
também oferecem oportunidades de valor incalculável.
Por exemplo, o consumo de bens e serviços por idosos,
que muitas vezes têm mais renda disponível do que
jovens, pode resultar em uma expansão das indústrias
que atendem a pessoas mais velhas. A crescente demanda por serviços oferece oportunidades significativas de
investimento e contribui para o crescimento econômico.
A falta de trabalho decente está levando os jovens
à frustração, o que, em alguns casos, tem contribuído
para a turbulência social ou migração descontrolada.
De fato, muitos países da África Subsaariana e do Sul
e Oeste da Ásia, que apresentam os maiores grupos de

© UNFPA/Desmond Kwande

jovens, estão enfrentando ou irão enfrentar em breve
desafios aparentemente intransponíveis para atender às
necessidades geradas pelas crescentes gerações de jovens
nas décadas futuras.
Se os investimentos forem priorizados de forma a
que as pessoas nos países em desenvolvimento tenham
o poder e os meios para decidirem livre e responsavelmente se, quando, como, e com que frequencia
terão filhos - exercendo seus direitos reprodutivos –,
as taxas de fecundidade serão reduzidas. A pesquisa
tem mostrado que, quando têm escolha, as pessoas
preferem famílias menores. Uma taxa de fecundidade
mais baixa, juntamente com intervenções que salvem
vidas na infância e ampliem a expectativa de vida, são
os fundamentos para uma transição demográfica e,
potencialmente, para um bônus demográfico, descrito
no próximo capítulo.
Onde vivem as pessoas jovens hoje?

A maior proporção de jovens da atualidade encontra-se
em países pobres, nos quais as barreiras ao desenvolvimento e realização do potencial desses jovens são
maiores. Neles a pobreza é prevalecente, é menor o aces-
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JOVENS NO MUNDO: MUDANÇAS DE PROPORÇÃO EM 1980, 2015 e 2050
1980
Porcentagem de
pessoas com idade
de 10 a 24 anos
na população
10% a 19%
20% a 29%
30% ou mais

2015
Porcentagem de
pessoas com idade
de 10 a 24 anos
na população
10% a 19%
20% a 29%
30% ou mais

2050
Porcentagem de
pessoas com idade
de 10 a 24 anos na
população (projeção)

10% a 19%
20% a 29%
30% ou mais
As fronteiras e nomes apresentados e as designações usadas
neste mapa não implicam em endosso ou aceitação oficial pelas
Nações Unidas. A linha pontilhada representa aproximadamente
a Linha de Controle em Jammu e Kashmir acordada entre a Índia
e o Paquistão. O status final de Jammu e Kashmir ainda não foi
acordado pelas partes.
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A Índia tem o maior número de jovens de 10 a 24
anos, com 356 milhões – mesmo tendo uma população menor do que a China, que possui 269 milhões
de jovens. Esses países são seguidos pela Indonésia
com 67 milhões de jovens, Estados Unidos com 65
milhões, Paquistão com 59 milhões, Nigéria com 57
milhões, Brasil com 51 milhões, e Bangladesh com
48 milhões. Como proporção da população, tanto
mundial como dos países em desenvolvimento, a
população jovem atingiu um pico de 30 e 32%, respectivamente, durante a década entre 1975 e 1985;
as proporções têm se reduzido desde então. A parcela
correspondente à população jovem dos países menos
desenvolvidos chegou ao máximo por volta de 2010
e começou então a diminuir.
Uma coisa é a proporção de jovens diminuir em
uma população. Outra é o número total diminuir.
Há mais pessoas jovens na maioria dos países em
desenvolvimento a cada ano. Mesmo no conjunto
dos países mais desenvolvidos projeta-se um número
crescente de pessoas nessa faixa etária a partir de
2021 até o início dos anos 2030, quando atingirão o
auge de cerca de 219 milhões no cenário de fecundidade média. A tendência de crescimento do número
de jovens é mais pronunciada nos países menos
desenvolvidos, para os quais não se projeta nenhum
pico no futuro previsível. Em alguns países da África
Subsaariana a fecundidade quase não diminuiu,

AS PROPORÇÕES DE JOVENS VARIAM AO
LONGO DO TEMPO E DE ACORDO COM O
NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL
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so aos cuidados básicos de saúde e ao ensino, o conflito
e a violência são mais frequentes, e a vida é mais difícil.
Um total de 89% de jovens de 10 a 24 anos do
mundo, quase nove em cada 10, vivem em países
menos desenvolvidos. Esse percentual é ainda maior
entre os mais jovens nesta faixa etária. Jovens compõem um pouco menos de um quarto da população
mundial. Nos países menos desenvolvidos do mundo
(a categoria das Nações Unidas inclui 33 países da
África Subsaariana, oito da Ásia, seis da Oceania e o
Haiti, no Caribe), essa faixa etária representa 32% da
população. Nos países mais desenvolvidos, 17%.
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População de países menos
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“...sou competente, criativo
e inovador. Como jovem,
tenho soluções inovadoras
para os problemas sociais
do meu país – novas idéias
para ajudar a contribuir
para o desenvolvimento”.
Robert Nkwangu, Uganda

enquanto o número de mulheres em idade fértil
está aumentando significativamente, levando a um
crescimento no número de crianças e adolescentes.
São esses países que irão lutar com mais dificuldade
para assegurar serviços básicos de saúde e educação, empregos e meios de vida para seus jovens - e
também para suas populações ainda crescentes - nas
próximas décadas.
Futuros que diferem bastante do cenário de fecundidade média também são possíveis. A Organização das
Nações Unidas constrói várias projeções variando as
hipóteses sobre fecundidade, migração e mortalidade.
De acordo com a projeção de alta fecundidade (em
que as taxas de fecundidade caem em relação aos níveis
de hoje, mas não tão rapidamente como em outras
projeções), a população jovem do mundo iria superar
3,5 bilhões até o final do século.
Agentes de mudança e resiliência

Quando ocorrer, a inversão da tendência de crescimento da população jovem que se aproxima aponta uma
questão importante: em todos os cenários prováveis, os
próximos anos ou décadas irão testemunhar o aumento
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até um pico sem precedentes no número de pessoas
jovens. Se os países conseguirem enfrentar o desafio de
atender às necessidades de jovens ao longo desse período, o desafio provavelmente se tornará menor ao longo
do tempo, especialmente na segunda metade do século
- pelo menos para o mundo como um todo - mesmo
que a população total continue a crescer modestamente,
conforme a projeção atual.
Uma vez que jovens irão viver mais do que os seus
pais e outros indivíduos mais velhos, estarão mais
propensos a enfrentar os impactos da aceleração das
mudanças climáticas, outras mudanças ambientais, e
seus consequentes riscos para o bem-estar humano. É
provável que aumente a necessidade de resiliência social,
e as pessoas jovens de hoje serão, ao longo de sua própria vida adulta, os principais agentes da resiliência de
amanhã. A resiliência das jovens e dos jovens dependerá,
em parte, de serem saudáveis e educados, terem opções
e oportunidades na vida, e serem cidadãos integralmente
engajados cujos direitos sejam respeitados plenamente. Se as meninas e mulheres jovens continuarem a
enfrentar discriminação de gênero, casamento precoce
e barreiras para a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos, a resiliência à rápida mudança social e ambiental
será ainda mais prejudicada. É preciso dedicar atenção
e esforços à questão de como jovens irão desempenhar
e prosperar como adultos, preparando o caminho para
seus filhos e netos, para o bem das pessoas jovens e de
toda a humanidade.
Por que algumas populações são mais jovens

Ao longo do tempo, são as taxas de fecundidade e a
expectativa de vida de uma população que determinam, em grande parte, a média de idade e proporção
de jovens. A emigração e a imigração também influenciam a estrutura de idade, mas na maioria dos casos o
impacto é limitado. Em todo o mundo, a idade média
se correlaciona de maneira próxima com as taxas de
fecundidade total (número médio de filhos por mulher
em idade reprodutiva).

CA P ÍT U LO 1 J ove n s: gra n d e s n ú me ro s, gra n d e s d esafi os, grandes possi bi l i dades.
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Correlações difíceis

Infelizmente para as pessoas jovens, a antiga expressão
“força numérica” nem sempre prevaleceu. O poder
econômico tende a ser menor nessa faixa etária; os
empregos, quando disponíveis, apresentam-se em

A EXPECTATIVA DE VIDA TENDE A SER
MAIS ALTA ONDE AS PROPORÇÕES
DE JOVENS SÃO MENORES
Porcentagem de pessoas de 10 a 24 anos na
população nacional (2015) comparada com a
expectativa de vida (2010 – 2015), 200 países
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níveis de início de carreira ou no setor informal; e
apenas os maiores de 18 anos podem votar na maioria
dos casos. Mesmo quando possuem idade suficiente
para votar, jovens tendem a ser menos integrados em
processos eleitorais e políticos do que os grupos etários
mais velhos, o que se reflete, em parte, num menor
comparecimento desses eleitores às urnas. Não é de se
estranhar que jovens só sejam prioridade para os formuladores de políticas nos casos em que os pais votam
pelos interesses de seus filhos.
Uma pesquisa encontrou correlações entre uma alta
proporção de jovens de 15-29 anos em uma população
e uma maior incidência de conflitos civis - surtos de
violência dentro dos países em que 25 ou mais pessoas perdem suas vidas. A correlação não é prova de
causalidade, mas sugere a alguns pesquisadores que as
sociedades devem dedicar mais esforços para aumentar
as oportunidades de educação, emprego, condições de
vida e engajamento político para a sua juventude.
Sem dispor de postos de trabalho e da experiência e
sabedoria dos mais velhos, esses jovens tendem a procurar exemplos e modelos, rotas para a auto-estima e
até mesmo fontes de alimento, abrigo e sustento dentro
de sua própria faixa etária. Essa tendência, quando não

JOVENS E MIGRAÇÃO
Os migrantes internacionais com idade entre 10 e 24 anos constituíam pouco mais de 12% do total de 232 milhões
de migrantes internacionais do mundo em 2013, segundo as Nações Unidas. A maioria desses migrantes deslocou-se de um país em desenvolvimento para outro. Embora o fluxo de jovens raramente altere a estrutura etária ou
retarde o crescimento da população de forma significativa nos países de origem dos emigrantes, com o tempo afetam a dinâmica populacional em alguns países desenvolvidos que recebem grande número de imigrantes.
A busca por empregos e meios de vida decentes é talvez o maior motivador da migração, e a busca de segurança e proteção contra a violência e a discriminação é um dos principais determinantes dos fluxos de refugiados.
Para jovens, a esperança de conseguir uma boa educação também é muitas vezes um incentivo para migrar.
Entre 2000 e 2010, o número de alunos matriculados em universidades fora do seu próprio país aumentou de 2
milhões para 3,6 milhões. China, Índia e República da Coréia foram os países de origem da maioria de estudantes
universitários estrangeiros, enquanto os Estados Unidos foram o destino para o maior número, seguido pelo Reino
Unido e Austrália (Departamento das Nações Unidas de Assuntos Econômicos e Sociais, 2013b).
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contrabalançada pela esperança de um futuro melhor,
pode levar jovens a envolverem-se em violência (Urdal,
2006). Por outro lado, há alguma evidência de que o
declínio da fecundidade que leva a dividendos demográficos também pode tornar mais provável a transição para
uma governança democrática (Cincotta, 2008).
Há uma forte correlação entre a porcentagem de
jovens entre 10 e 24 anos em uma população e a baixa
expectativa de vida aos 15 anos. Em 2012, de acordo
com um registro, morreram cerca de 1,3 milhão de
adolescentes (jovens entre 10 e 19 anos), sendo 97%
destas mortes em países de renda baixa e média e
dois terços divididos entre a África Subsaariana e o
Sudeste Asiático (Patton et al., 2009). Para os jovens
do sexo masculino, a violência - muitas vezes a partir
da atividade de gangues e conflitos civis - é a principal
causa de morte. A taxa de homicídios de Honduras, a
maior registrada no mundo, de 90 por 100.000 pessoas ao ano, foi muitas vezes citada na imprensa como
principal motivo para o êxodo de menores não acom-

AS TAXAS DE HOMICÍDIO TENDEM A
SER MAIS ALTAS ONDE AS PROPORÇÕES
DE JOVENS SÃO MAIORES

Número anual de homicídios por 100.000
pessoas na população

Homicídios anuais por 100.000 pessoas em
comparação com a porcentagem de pessoas de
10 a 24 anos nas populações nacionais, 197 países
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panhados daquele país para os Estados Unidos em
meados de 2014 (Patton et al, 2009;. Escritório das
Nações Unidas contra Drogas e Crime, n.d.).
Risco reprodutivo e outros

As complicações durante a gravidez e o parto representam uma causa comum de morte entre meninas
e mulheres jovens nos países em desenvolvimento.
Em um movimento positivo, que demonstra que os
investimentos certos podem salvar vidas, essas mortes
“entre as adolescentes têm diminuído significativamente
desde 2000”, de acordo com a Organização Mundial
da Saúde. “Esse declínio é particularmente visível nas
regiões onde as taxas de mortalidade materna são mais
elevadas. No Sudeste da Ásia, Mediterrâneo Oriental
e regiões africanas observa-se quedas de 57%, 50% e
37%, respectivamente.”
A Organização Mundial da Saúde credita essa
melhora ao fato de que “os ministérios da saúde têm
intensificado os esforços para reduzir o número inaceitável de mortes de crianças e mulheres, utilizando práticas
bem conhecidas e comprovadas.” Isso reflete o progresso feito por muitos países em desenvolvimento para
alcançar a quinta das oito Metas de Desenvolvimento
do Milênio das Nações Unidas: reduzir a taxa de mortalidade materna para todas as idades em três quartos até
2015. As complicações na gravidez e no parto são, ainda
assim, a segunda principal causa de morte de mulheres
de 15 a 19 anos, e os riscos de morte crescem em relação direta com a proporção de jovens na população. A
principal causa de morte de meninas adolescentes com
idades entre 15 e 19 anos em todo o mundo é suicídio
- um fato que levanta questões sobre as esperanças e
oportunidades para as mulheres jovens, especialmente
nos países em desenvolvimento, onde a maioria delas
vive (Organização Mundial da Saúde, 2014).
Apesar de não ser bem estudada ou quantificada, a
saúde mental de jovens é cada vez mais reconhecida
como um problema global, que pode se correlacionar com as barreiras ao desenvolvimento que jovens

CA P ÍT U LO 1 J ove n s: gra n d e s n ú me ro s, gra n d e s d esafi os, grandes possi bi l i dades.

enfrentam em muitos países, e que têm um grande
impacto sobre a expectativa e a qualidade de vida. Os
transtornos mentais são problemas de saúde significativos dentre aqueles sofridos por pessoas de todas
as idades. A maioria começa entre as idades de 12 e
24 anos, mesmo que suas manifestações e diagnóstico
ocorram posteriormente. A saúde reprodutiva e sexual
deficiente figura entre os fatores mais contribuem para
problemas de saúde mental (Patel, 2007).
O HIV é hoje a segunda maior causa de mortes
de adolescentes, e diferentemente do caso da mortalidade materna, “estimativas sugerem que o número
de mortes relacionadas ao HIV está aumentando na
faixa etária dos adolescentes”, informa a Organização
Mundial da Saúde. Dado o maior risco de exposição
ao HIV de meninas e mulheres jovens, este aumento
no número de mortes relacionadas com o HIV é um
caso claro de falta de resposta às necessidades de jovens
- particularmente de saúde sexual e reprodutiva para
meninas e mulheres jovens.
Uma fonte particular de perigo para a saúde e a vida
de meninas e mulheres jovens é a prevalência do casamento infantil nos países em que os jovens predominam
na população. Todos os dias, 39 mil meninas se tornam
noivas-crianças - cerca de 140 milhões em uma década.
(O termo “criança” aqui se refere a menores de 18 anos,
geralmente considerados menores de idade). Além disso,
essa prática está se tornando mais comum, em parte
por razões demográficas. “O problema ameaça aumentar com a população jovem em expansão no mundo
em desenvolvimento”, observa o UNFPA (2012). O
casamento infantil, uma vez que geralmente resulta em
gravidez precoce, está ligado a mortes por complicações
na gravidez e no parto, e as meninas casadas são mais
propensas do que as mulheres casadas a sofrerem violência e outros abusos nas mãos de seus maridos.
De círculos viciosos a virtuosos

As correlações entre as altas proporções de jovens nas
populações e obstáculos ao desenvolvimento alimentam

Casamento infantil

Todos os dias,

39 mil meninas
se tornam
noivas-crianças
— ou cerca de 140 milhões
em uma década.

um círculo vicioso de oportunidades de vida para jovens
pobres. Na área crítica da saúde reprodutiva, por exemplo,
meninas e mulheres jovens em populações dominadas por
jovens tendem a ser mais propensas a ter necessidades não
atendidas de planejamento familiar. Elas também são mais
vulneráveis ao HIV e a outras infecções sexualmente transmissíveis. A discriminação de gênero é um impedimento às
meninas e mulheres jovens, especialmente nas populações
hoje dominadas por jovens. As maiores deficiências em
matrículas para o ensino secundário são verificadas entre as
meninas e mulheres jovens – uma porta de acesso essencial
para a participação na sociedade e na economia. Da mesma
forma, elas enfrentam uma discriminação geral que inibe
ainda mais seu envolvimento e contribuição para suas famílias, comunidades e sociedade em geral, como ilustrado pela
comparação entre porcentagens de jovens nas populações
dos países e a classificações desses países em um índice de
discriminação de gênero do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento.
Não é de surpreender, dada a correlação geral entre altas
proporções de jovens em populações e o baixo status

econômico e de desenvolvimento nacional, que os
gastos público e privado total per capita com atenção
à saúde seja mais baixo nos países que possuem mais
jovens. Isto é especialmente prejudicial porque a boa
saúde abre caminho para oportunidades econômicas,
vida longa e bem-estar geral.

situaçã o da populaçã o m und ial 201 4
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As pessoas jovens não podem ser culpadas pelas
barreiras ao seu desenvolvimento. Na maioria dos
países, seus desafios envolvem escapar da violência,
buscar um trabalho digno, ter acesso à educação e
serviços de saúde adequados voltados para jovens,
incluindo os serviços de saúde reprodutiva e de
planejamento familiar.
Para milhões de jovens mulheres e meninas adolescentes, essas barreiras ao desenvolvimento estão ligadas,
em parte, ao seu baixo status em suas casas e comunidades e à falta de acesso aos meios para decidir livremente
se, quando ou quantas vezes engravidar. A melhoria da
saúde reprodutiva e o maior acesso a informação e ser-
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viços de contracepção ofereceria algumas das melhores
esperanças para a remoção das barreiras que impedem
os jovens de alcançar seu pleno potencial e contribuir
integralmente para as comunidades em que vivem.
Entre as estratégias mais promissoras para a promoção
do desenvolvimento nacional e a melhoria das perspectivas dos jovens estão investimentos significativos
e bem programados em educação, saúde, - incluindo
a saúde sexual e reprodutiva – e status das mulheres.
Estes investimentos não são apenas essenciais para
permitir aos jovens desfrutar seus direitos, incluindo
os direitos reprodutivos, mas também irão ajudá-los a
realizar seu pleno potencial.

CA P ÍT U LO 1 J ove n s: gra n d e s n ú me ro s, gra n d e s d esafi os, grandes possi bi l i dades.

AS TAXAS DE FECUNDIDADE ENTRE
ADOLESCENTES TENDEM A SER
MAIS ALTAS ONDE AS PROPORÇÕES
DE JOVENS SÃO MAIORES

AS LACUNAS DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO
SECUNDÁRIA TENDEM A SER MAIORES –
EM AMBOS OS LADOS, MAS GERALMENTE
A FAVOR DOS MENINOS - ONDE AS
PROPORÇÕES DE JOVENS SÃO MAIORES

Taxas de fecundidade entre meninas de
15 a 19 anos e porcentagem de pessoas de
10 a 24 anos na população, 177 países

Lacunas de gênero na matrícula da escola
secundária, 168 países, 2008 – 2013
(Nota: 1= paridade. Maior que 1 significa mais meninas que meninos matriculados. Menor que 1 significa mais meninos que meninas matriculados)

1.5
Razão de meninas para cada menino
matriculado na escola secundária

Número anual de nascimentos por
1.000 meninas de 15 a 19 anos
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O GASTO COM A SAÚDE É
MAIS BAIXO EM PAÍSES COM ALTAS
PROPORÇÕES DE JOVENS

Índice de Desigualdade de Gênero do PNUD e a
proporção de jovens nas populações, 152 países

Gastos per capita com a saúde (público e privado),
2012, e proporção de jovens na população, 178 países
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Colocação dos países no Índice de Desigualdade
de Gênero do PNUD 2013, no qual 0 significa
total igualdade e 1 extrema desigualdade

A DESIGUALDADE DE GÊNERO FICA
BEM PRÓXIMA DA PROPORÇÃO
DE POPULAÇÃO JOVEM
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O bônus demográfico é o potencial de crescimento econômico que
pode resultar de mudanças na estrutura etária da população,
principalmente quando a proporção da população em idade ativa
(15 a 64 anos) é maior do que a parcela da população que
não se encontra em idade
economicamente ativa.
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CAPÍTULO 2

Jovens e o bônus
demográfico
Muitos dos países com as maiores parcelas de jovens hoje estão entre os mais pobres do
mundo, mas também estão à beira da transição demográfica que pode lhes render um
bônus demográfico. A transição começa quando as taxas de fecundidade e de mortalidade
começam a cair, deixando menos dependentes. Mais pessoas, proporcionalmente,
encontram-se na força de trabalho. O bônus vem à medida que os recursos são
liberados para o desenvolvimento econômico e para maior gasto per capita em serviços
de saúde e educação de qualidade. O crescimento econômico decola. Inicia-se um
ciclo virtuoso no qual as capacidades e oportunidades crescem continuamente.

Principais ações para a realização
do bônus demográfico
Aumentar investimentos no capital
humano de jovens

Expandir o acesso
à contracepção

Aumentar as
oportunidades
de emprego

Melhorar o acesso ao
sistema financeiro

situaçã o da populaçã o mund ial 201 4
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O

tamanho da população jovem de hoje
pode parecer assustador para os formuladores de políticas e instituições
governamentais encarregadas de garantir
ou custear a educação, saúde e outros serviços. Países
com recursos limitados ou economias frágeis enfrentam
desafios adicionais de atender à crescente demanda por
empregos e oportunidades de geração de renda para os
milhões de pessoas que se aproximam da idade ativa.
Quando considerados apenas como um grande número, as pessoas jovens podem ser percebidas indevidamente
por alguns como um “dreno” na economia nacional, nas
famílias ou nos sistemas de saúde e educação.
Mas, quando tratados como fonte inexplorada ou não
otimizada, os segmentos de jovens de hoje só podem ser
vistos como um recurso, um ativo, uma força para o progresso e a transformação econômica e social.
As recentes mudanças na estrutura etária de populações mais jovens apresentam uma oportunidade sem
precedentes para alavancar as economias em desenvolvimento. O “milagre econômico” experimentado
pelas economias do Extremo Oriente poderia se tornar
uma realidade para muitos dos países mais pobres de
hoje, particularmente na África Subsaariana. Mas esta
mudança econômica depende da intensidade com a
qual os países podem criar um ambiente propício para
o crescimento e, mais importante, da forma como essas
condições são criadas para que os jovens façam uma
transição segura e saudável da adolescência para a idade

“Apesar da ‘explosão de
informação’, jovens raramente
têm acesso a informações
relevantes e confiáveis”.
Saket Mani, India
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adulta, adquirindo as competências necessárias para
encontrar um bom emprego e ter sucesso em uma economia dinâmica, desfrutar de seus direitos e realizar seu
pleno potencial.
Políticas de empoderamento de jovens, juntamente
com esforços para engajá-los ativamente nas decisões que
afetam suas vidas e moldam seu futuro, podem significar
a diferença entre uma tendência demográfica que puxa as
economias para baixo e uma que as faz deslanchar - através do bônus demográfico.
Da transição demográfica
ao bônus demográfico

O bônus demográfico é o potencial de crescimento
econômico que pode resultar de mudanças na estrutura
etária da população, principalmente quando a proporção
da população em idade ativa, 15 a 64 anos, é maior do
que a parcela da população fora da idade ativa, menores
de 14 ou maiores de 65 anos (Bloom et al., 2014). Esse
potencial pode ser enorme, desde que haja políticas econômicas de apoio implementadas e que os investimentos
em capital humano, em especial nos jovens, sejam substanciais e estratégicos. Sem uma estrutura econômica e
política sólida para apoiá-lo, o bônus demográfico não
pode ser plenamente realizado.
Para um país aproveitar o seu bônus demográfico,
primeiro deve passar por uma transição demográfica,
que significa uma mudança de alta para baixa fecundidade e mortalidade.
Durante os primeiros estágios da transição demográfica,
caem as taxas de mortalidade entre crianças, principalmente por causa de intervenções como a disponibilização
de água potável e saneamento. Melhorias de saúde para as
crianças ampliam suas chances de sobrevivência.
O efeito imediato do menor número de mortes
de crianças é um aumento da população de crianças.
Quando isso ocorre, as famílias dedicam mais recursos
para alimentar e vestir seus filhos e mantê-los saudáveis, desviando recursos que poderiam ser usados
para iniciar pequenos negócios, expandir a produção

agrícola ou investir de outras maneiras. Além disso,
os governos precisam dedicar mais recursos nacionais
para serviços como a educação primária e saúde, por
vezes à custa de investimentos que poderiam apoiar o
desenvolvimento econômico.
Quando mais crianças sobrevivem, os pais geralmente
se sentem mais confiantes em ter famílias menores, e isso
contribui para uma redução gradual das taxas de fecundidade, o próximo estágio da transição demográfica. Com
menos crianças, mais recursos ficam disponíveis para
investir em atividades que podem aumentar a renda familiar no longo prazo.
Com o tempo, as crianças nascidas durante a fase inicial da transição demográfica amadurecem e chegam à
idade de trabalhar. Quando a parcela da população que se
encontra em idade ativa começa a ter renda, amplia-se o
produto econômico per capita.
Concomitantemente, à medida em que as taxas de
fecundidade caem, mais mulheres conseguem participar
da força de trabalho. Bloom et al. (2014) afirmam que “...
declínios de fecundidade são poderosos determinantes de
mudanças com consequências econômicas na estrutura
etária da população.”
O momento crucial na transição demográfica é quando a força de trabalho cresce mais rapidamente do que
a população dela dependente, liberando recursos para
investimentos no desenvolvimento econômico e nas
famílias. E, quando há menos pessoas para sustentar, um
país tem uma oportunidade de crescimento econômico
rápido, desde que as políticas sociais e econômicas e os
investimentos corretos estejam implementados. (Lee e
Mason, 2006). O conjunto dessas forças e tendências
pode constituir um bônus demográfico. A magnitude
desse dividendo depende de políticas econômicas e
respostas dos governos: grupos de jovens emergentes
em idade ativa podem representar um grande potencial
econômico, mas só se as famílias e os governos investirem
adequadamente em saúde e educação e estimularem
novas oportunidades econômicas para esses jovens
(Gribble e Bremner, 2012).

Alunos em treinamento técnico e profissionalizante, realizado
pelo UNFPA, fazem uma “chuva de idéias” sobre um centro de
desenvolvimento para jovens ideal.
© UNFPA/Dustin Barter

O período para a realização de um bônus demográfico
pode ser longo, com duração de cinco décadas ou mais,
mas, eventualmente, a diminuição da fecundidade reduz
a taxa de crescimento da força de trabalho, ao mesmo
tempo em que melhorias na saúde resultam em maior
expectativa de vida e crescimento da população idosa
(Lee e Mason, 2006).
A maioria das pesquisas sobre bônus demográfico se
baseia em análises de taxas de dependência, comparando
a percentagem da população em idade economicamente
ativa com a parcela que não se encontra nessa idade.
Entretanto, é possível realizar uma análise mais detalhada
do bônus com base em dados sobre o consumo e o rendimento médio por faixa etária de um país combinados
com sua estrutura populacional. Isso fornece um panorama detalhado de transferências líquidas e do número de
trabalhadores necessários para apoiar cada consumidor
em um determinado ambiente em um determinado
momento (Lee e Mason, 2011).
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De acordo com Bloom e Canning (2011), o dividendo
demográfico resulta de efeitos “contábeis” e “comportamentais”. Um efeito contábil é o crescimento da
população em idade economicamente ativa depois de um
baby-boom. Outro efeito contábil é o fato de que a “idade
ativa” coincide com o principal período para a poupança.
Os efeitos comportamentais são: o aumento da atividade da força de trabalho feminina com o declínio da
fecundidade; o novo impulso de poupança que ocorre
devido ao aumento do incentivo para se poupar para
períodos mais longos de aposentadoria, causado pela
maior longevidade - às vezes chamado de “segundo bônus
demográfico” (Lee e Mason, 2006); e a maior utilização
de poupanças para investir em capital humano e físico,
infraestrutura e inovação tecnológica. Este último efeito
é moldado pela intensidade na qual o ambiente político é
favorável à canalização das poupanças para investimentos
direcionados ao crescimento econômico.
Alguns aspectos do bônus demográfico podem surgir
simplesmente como resultado do fato aritmético de que,
ao longo do tempo, a redução da fecundidade diminui
os recursos exigidos para subsistência e outros. Isso
pode resultar em uma redução substancial da pobreza
nos países de baixa renda, com a intensidade da redução dependendo do quadro de políticas. Pode também
aumentar os recursos per capita disponíveis tanto para
investimentos em saúde e educação dos jovens, o que
pode acelerar o crescimento econômico, quanto para
investimentos em capital físico, pesquisa e desenvolvimento, e infraestrutura, o que pode contribuir para o
crescimento do emprego.
Baixa fecundidade: o início
da transição demográfica

Globalmente, as taxas de fecundidade têm caído desde a
década de 1950, de uma média de seis filhos por mulher
para cerca de 2,5 hoje. Em vários países, essas taxas permanecem elevadas, atrasando uma transição demográfica
que pode abrir caminho para um bônus demográfico.
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A GRAVIDEZ INDESEJADA É MAIS
COMUM NOS SEGMENTOS POBRES, E
OS PROGRAMAS DE PLANEJAMENTO
FAMILIAR VOLUNTÁRIO PODEM
REDUZIR ESSA LACUNA
Gravidezes indesejadas por mulher
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Filipinas

2

média de
41 países

1

Indonésia

0
1

2

3

4

5
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Fonte: Gillespie et al. (2007)

Décadas de pesquisa mostraram que as mulheres nos países em desenvolvimento geralmente têm mais filhos do que
desejam. Uma explicação para a inconsistência entre o tamanho desejado e o tamanho real da família é a falta de acesso a
um suprimento confiável de contraceptivos de qualidade e
serviços de planejamento familiar voluntário. Centenas de
milhões de mulheres no mundo em desenvolvimento têm
uma necessidade não atendida de contracepção moderna.
O acesso tem sido limitado por uma série de razões econômicas, sociais e geográficas (UNFPA, 2012). Jovens, e em
especial adolescentes, rotineiramente encontram obstáculos
para acessar a contracepção.
A expansão do acesso à contracepção e à informação,
incluindo uma educação em sexualidade abrangente,
pode levar a taxas de fecundidade mais baixas. Quando
as mulheres têm o poder, os meios e as informações para
decidir livremente se, quando ou quantas vezes terão
filhos, elas escolhem ter famílias menores.
Aumentar o acesso a programas de planejamento familiar
voluntário pode ajudar a reduzir a necessidade não atendida
de contracepção e acelerar o ritmo de queda da fecundida-

de, embora a necessidade não atendida de contracepção
frequentemente cresça nas primeiras fases de declínio da
fecundidade, na medida em que um número crescente de
mulheres se torna mais consciente da possibilidade de exercer o controle sobre sua fecundidade (Bongaarts, 1997).
O empoderamento dos indivíduos para decidirem
livremente sobre a gravidez requer um conjunto de
políticas que respeite os direitos e liberdades humanas e assegure o acesso aos cuidados de saúde sexual e
reprodutiva, educação além do nível primário, e o empoderamento de meninas e mulheres (UNFPA, 2012). A
baixa fecundidade está ligada à participação das mulheres

de, e aumenta sua capacidade de geração de renda. Isso
contribui para o bônus demográfico - não apenas através
da redução da fecundidade, mas também através da construção de capital humano.
A baixa fecundidade também está associada à melhoria
da saúde materna, reduzindo a exposição das mulheres a
situações de risco de morte durante o parto. A mortalidade
materna é uma das principais causas de morte de mulheres jovens em cenários de alta fecundidade (Organização
Mundial da Saúde, 2011). Além disso, o risco de mortalidade das mulheres permanece elevado por muito tempo
após o parto: um estudo em Bangladesh revelou que é

na força de trabalho e seus rendimentos, contribuindo
para o bônus demográfico (Bloom et al 2009; Schultz,
2009; Joshi e Schultz, 2013). Ela também aumenta as
chances de vida de seus filhos.
Ter acesso fácil à contracepção de qualidade a preços
baixos é um enorme passo para permitir que as mulheres
exerçam seus direitos reprodutivos (UNFPA et al., 2013).
Além disso, melhora a saúde das mulheres e de seus filhos,
ajuda a desenvolver o capital humano das mulheres,
especialmente as que são pobres ou têm baixa escolarida-

quase duas vezes maior que o normal por até dois anos após
o parto (Menken et al., 2003). A mortalidade infantil e a
baixa estatura também são maiores quando os nascimentos
são separados por menos de dois anos de intervalo, e os
resultados são ainda mais negativos para mães adolescentes
(Cleland 2012 et al., Finlay 2013).
Garantir o acesso das mulheres jovens ao planejamento
familiar voluntário tem maior impacto sobre o desempenho
escolar e sobre a renda ao longo da vida. Mulheres que começam a engravidar cedo, especialmente durante a adolescência,

A POPULAÇÃO EM IDADE ATIVA ESTÁ PRESTES A MAIS QUE DOBRAR EM PAÍSES
MENOS DESENVOLVIDOS, ESPECIALMENTE NA ÁFRICA SUBSAARIANA
Percentagem de mudança na população em idade ativa (de 15 a 64 anos), entre 2015 e 2050
150
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Fonte: Nações Unidas (2013)
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têm maior penalização salarial em função da procriação.
Miller (2010) constatou que as mulheres jovens que tiveram
acesso a planejamento familiar voluntário eram mais propensas a trabalhar no setor formal. O efeito negativo do tamanho
da família na participação da força de trabalho feminina nos
Estados Unidos é mais forte entre as mulheres mais pobres e
com menos escolaridade (Angrist e Evans, 1998).
Constatações semelhantes surgiram a partir de outros
estudos utilizando dados da Suécia e dos Estados Unidos.
Análises de variação induzida por políticas referentes ao
acesso aos meios de controle do intervalo entre nascimentos nesses países indicam que a expansão do acesso a esses
serviços levou à redução de nascimentos, especialmente
entre adolescentes e mulheres mais pobres ou com menos
escolaridade (Kearney e Levine, 2009; Bailey, 2012). Isto
permitiu-lhes investir em suas carreiras e aumentar sua
participação na força de trabalho e nos salários (Bailey,
2012; Ragan, 2013). O aumento da capacidade das
mulheres para planejar a gravidez também foi associado
a melhorias substanciais na educação de seus filhos, no

sucesso sócio-econômico e, eventualmente, nos salários
(Madestam e Simeonova, 2013; Rotz, 2013).
O tamanho da família também afeta o investimento
nas crianças. Estudos na China e na Índia mostraram que
a fecundidade mais baixa está associada a uma melhor
saúde e escolaridade das crianças (Rosenzweig e Wolpin,
1980; Rosenzweig e Zhang, 2009). Miller (2010) concluiu que o planejamento familiar pode estar “entre as
intervenções mais eficazes (e de melhor custo-benefício)
para promover a acumulação de capital humano”.
Também foi mostrado que a baixa fecundidade reduz a
escassez de terras e empregos nos países mais pobres (Das
Gupta, 2014). A escassez de terras é aguda em grandes
partes da Ásia. Na África Subsaariana, as terras cultiváveis
disponíveis por pessoa ocupada na agricultura diminuíram 40% entre 1960 e 2003, incentivando a expansão
sobre terras frágeis (Banco Mundial, 2007) e acelerando a
urbanização (Soucat e Ncube, 2014; UNICEF, 2014).
Em relação ao crescimento necessário do emprego, o
Banco Mundial (2012) estima que, para a manutenção em

TRÊS GRUPOS DE PAÍSES E A TRANSIÇÃO DEMOGRÁFICA

Em transição
Aumentando a dependência
Transição plena

As fronteiras e nomes apresentados e as designações
usadas neste mapa não implicam em endosso
ou aceitação oficial pelas Nações Unidas. A linha
pontilhada representa aproximadamente a Linha
de Controle em Jammu e Kashmir acordada entre
a Índia e o Paquistão. O status final de Jammu e
Kashmir ainda não foi acordado pelas partes.

In transition
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Increasing
dependence

Late transition

2020 dos níveis de emprego da população em idade ativa
observados em 2005, será necessário gerar um milhão de
postos de trabalho adicionais por mês no Sul e Leste da Ásia, e
aumentar em 50% o número de postos de trabalho na África
Subsaariana. Esta pressão será reduzida na Ásia devido ao
declínio da fecundidade (UNICEF, 2014).
Pesquisa realizada por Ashraf et al. (2013) mostra que,
na Nigéria, um ligeiro declínio na fecundidade poderia
aumentar em 5,6% a produção per capita em um horizonte de 20 anos, e em 11,9% em um horizonte de 50 anos.
Kelley e Schmidt (2005) e Weil e Wilde (2009)
mostram que o crescimento da população pode ter um
impacto negativo sobre o crescimento do PIB per capita
e pode, na realidade, reduzir a renda per capita nos países
pobres que sejam fortemente dependentes da agricultura,
mineração ou exportação de energia.
De quanto pode ser o bônus?

O grau em que um aumento nos recursos per capita
resultante do declínio da fecundidade traduz-se em
padrões de vida mais elevados depende do ambiente de políticas. Com uma boa gestão das políticas e
investimento em capital físico e humano, os recursos
adicionais podem ser usados para transformar as
economias, agora e bem depois que esta janela de oportunidade se feche, como vivido por vários países do
Extremo Oriente entre 1960 e 1990.
Bloom et al. (2014) sugerem que o bônus é responsável
por até um terço do aumento da renda no Leste da Ásia
entre 1965 e 1995. Em dólares de 1995, a renda per capita
anual na região (China, Hong Kong, Japão, República da
Coréia e Cingapura) mais do que quadruplicou, passando
de US$2.296 para US$9.777. O bônus demográfico foi
responsável por algo entre um terço e metade desse aumento, entre US$ 2.500 e US$ 3.740 por pessoa, por ano.
A região teve a transição demográfica mais rápida e
marcante da história (Nações Unidas, 2013). A relação
entre população em idade e fora da idade ativa começou
a subir no Extremo Oriente na década de 1980. Hoje,
a região tem cerca de 2,4 trabalhadores para cada não-

© UNFPA/Micka Perier

trabalhador (Bloom et al., 2014). Cerca de dois pontos
percentuais de crescimento anual da renda per capita no
Leste da Ásia, ao longo das últimas décadas, pode ser atribuído às mudanças demográficas.
Enquanto as economias do Extremo Oriente continuam a colher os benefícios de um bônus demográfico,
a África Subsaariana ainda não experimentou um
bônus; no entanto, alguns países da região tiveram
queda de fecundidade e, portanto, podem em breve
estar em condições de se beneficiarem de um bônus,
desde que políticas e marcos econômicos adequados
sejam implementados.
O Extremo Oriente e a África Subsaariana tiveram
as mesmas taxas de fecundidade na década de 1970.
Embora a taxa tenha se reduzido substancialmente
no Leste da Ásia, ela diminuiu lentamente na África
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Subsaariana, o que significou um lento aumento da razão
entre as pessoas em idade ativa e pessoas fora da idade
ativa e, mesmo assim, apenas na década de 1990. Isto significa que a África Subsaariana teve uma “carga bastante
alta de jovens dependentes, devido a uma longa história
de constante alta fecundidade”, segundo Bloom et al.
(2014). Hoje, a África Subsaariana tem 1,2 trabalhadores
para cada não-trabalhador.

As experiências da Indonésia e Nigéria compõem um
útil estudo de caso sobre a relação entre a transição demográfica e o bônus demográfico. Em 1960, os dois países
tinham razões semelhantes entre população em idade
ativa e fora da idade ativa. Logo depois, a taxa de fecundidade da Indonésia começou a cair, enquanto a da Nigéria
não caiu. Como resultado, a relação entre população em
idade ativa e fora da idade ativa na Indonésia aumentou,

MUDANÇAS NAS ESTRUTURAS ETÁRIAS DA POPULAÇÃO
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enquanto que a da Nigéria só recentemente começou a
subir, devido a uma redução gradual da taxa de fecundidade. Em parte como resultado dessas tendências, a
Nigéria teve um PIB per capita ligeiramente maior do que
a Indonésia em 1960, mas hoje tem um PIB per capita que
é cerca de metade do da Indonésia (Bloom et al., 2014).
O British Council e a Escola de Saúde Pública de
Harvard (2010) verificaram que, com um aumento do
investimento em capital humano e social na Nigéria,
o PIB poderia subir dois pontos percentuais até 2030,
tirando 2,3 milhões de pessoas da pobreza. Ao longo
da próxima geração, a onda demográfica da Nigéria, se
acompanhada de políticas e investimentos certos, também poderia triplicar a renda per capita em uma geração.
Um relatório do Fórum Econômico Mundial (2014)
afirmou que o PIB per capita da Nigéria seria quase 12%
maior em 2020 e 29% maior em 2030, simplesmente
como resultado de mudanças demográficas e do aumento
da expectativa de vida.

Se os países da África Subsaariana fizerem os investimentos certos em capital humano e adotarem políticas
que ampliem as oportunidades para jovens, seus bônus
demográficos combinados podem ser enormes: pelo
menos US$ 500 bilhões por ano, o equivalente a cerca de
um terço do PIB atual da região, por até 30 anos.
O tamanho do bônus pode ser ainda maior, dependendo da rapidez com que as taxas de fecundidade sejam
reduzidas e do grau de investimento dos governos no
capital humano dos jovens. A região tem possibilidade de
colher benefícios de um bônus demográfico tanto quanto
o Extremo Oriente fez. A África Subsaariana poderia,
assim, experimentar seu próprio milagre econômico.
Jovens, capital humano e
bônus demográfico

Investir na educação e saúde de jovens, além de melhorar
o bem-estar imediato dessa população, melhora também
sua empregabilidade, produtividade e renda (UNFPA
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SE NÃO FOR VENTO A FAVOR, É VENTO CONTRÁRIO: O BÔNUS
DEMOGRÁFICO NAS FILIPINAS, TAILÂNDIA E REPÚBLICA DA CORÉIA
DE 1950 ATÉ O PRESENTE

O declínio da fecundidade é muitas vezes visto como um “vento

Filipinas

Tailândia

República
da Coréia

% de mudança na população
Infantil (menos de 15 anos)

320

35

-13

% de mudança na população em
idade ativa (entre 15 e 64 anos)

549

332

245

% de mudança na
população total

448

227

159

a favor” em apoio a reformas de políticas para o crescimento
econômico através da redução dos índices de dependência, mas
vai muito além ao reduzir os “ventos contrários” do crescimento
populacional, que travam o crescimento econômico.
Em 1950, as Filipinas, a Tailândia e a República da Coréia tinham
populações totais semelhantes, entre 19 e 20 milhões. O declínio
de fecundidade ocorreu mais cedo e de forma mais acentuada
na República da Coréia, seguido pela Tailândia. A queda foi mais
lenta nas Filipinas. Hoje, as populações da República da Coréia,
Tailândia e Filipinas são cerca de 50 milhões, 67 milhões e 101

Filipinas

200,000

familiar. Por exemplo, em 1962 a República da Coréia começou
sua campanha nacional de planejamento familiar, que incluiu
prestação de serviços de saúde materno-infantil, bem como
suprimentos e informações.

População em milhares

Nas décadas de 1960 e 1970, a maioria dos países do Leste

Entre 1950 e hoje, houve um crescimento de 320% no número
de crianças que precisam de educação e saúde e que precisarão de

República da Coréia
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milhões, respectivamente.
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Fonte: Nações Unidas (2013)

emprego no futuro nas Filipinas. Houve também um crescimento
de 549% no número de pessoas em idade de trabalho, que

RAZÃO TOTAL DE DEPENDÊNCIA 1950 A 2050

necessitam de empregos agora. A população total necessitando de

120

alimentos, serviços, empregos e infraestrutura básica terá crescido

100

750% em 2050, um substancial vento contrário.

80

Em contrapartida, o declínio da fecundidade na República
da Coréia e Tailândia lhes propiciou um vento favorável para o

60

crescimento econômico, com muito mais recursos per capita para o

40

investimento em capital humano, elevando assim os padrões de vida.
A experiência desses países também ilustra a importância das

20
1950

diferenças no ambiente de políticas, bem como em investimentos
nos setores sociais, especialmente em educação. A Tailândia e a
República da Coréia diferem modestamente em suas tendências
de índices de dependência, em comparação com o seu ritmo

Em 1950, o PIB per capita estimado das Filipinas foi US$1.070,
em comparação com a República da Coréia, de US$854 e da
Tailândia de US$817. Até 2008, o índice tinha crescido cerca de
170% nas Filipinas, 2.200% na República da Coréia e 970% na
Tailândia (Maddison, 2010).
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et al., 2013). Isto é verdade independente do fato de trabalharem em empresas agrícolas, não-agrícolas, ou em
empregos no setor formal.
Serviços públicos de saúde preventiva são essenciais,
especialmente para jovens. A importância dos serviços
de saúde materna e infantil é bem reconhecida, mas
muito mais atenção deve ser dada à redução da exposição
a doenças infecciosas e parasitárias, que prejudicam o
crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo das
crianças, com consequências no longo prazo para o
desempenho educacional e renda futura (Alderman et al.,
2006). Os serviços públicos de saúde preventiva foram a
principal prioridade da política de saúde em países como a
República da Coréia, que realizou seu bônus demográfico.
O acesso universal à educação primária para crianças
é um passo básico de uma política de desenvolvimento,
e uma cobertura elevada do ensino secundário melhora
as perspectivas de sobrevivência de jovens. No entanto,
muitos países obtêm uma educação de baixa qualidade
para o orçamento alocado devido à governança deficiente
do setor da educação (Banco Mundial, 2011; Filmer
e Fox, 2014: 10). A formação profissional também é
importante para preparar jovens para os vários níveis de
competência (alta e baixa), o que pode atendê-los bem
seja em empresas familiares, seja no setor formal. As
políticas de educação e capacitação precisam se concentrar em facilitar a transição da escola para o trabalho e
evitar incompatibilidades com o mercado de trabalho
(Organização Internacional do Trabalho, 2013).

macroeconômica, um ambiente de negócios favorável, a
acumulação de capital humano, e o Estado de Direito”.
Alcançar este ambiente ideal de políticas pode parecer
uma tarefa intimidante para muitos países em desenvolvimento. Mesmo alguns países desenvolvidos e de renda
média não estão em condições de cumprir todos esses condicionantes ao mesmo tempo.
A experiência dos países que se desenvolveram mais
recentemente indica que a formulação de políticas
adequadas pode e deve acontecer de forma gradual,
começando por se concentrar em áreas que irão expandir
o emprego e aumentar os padrões de vida de grandes segmentos da população e movendo gradativamente ao longo
da cadeia produtiva. Esse tem sido o modelo utilizado em
todo o Extremo Oriente.

Maximizando o bônus

O investimento em adolescentes e jovens, a realização
da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos reprodutivos, e a promoção da igualdade de gênero são
importantes, mas por si só insuficientes para a realização do bônus demográfico.
As políticas econômicas também desempenham um
papel importante. O Banco Mundial (2013) afirma
que o ambiente de políticas “deve ser propício ao crescimento. Isso requer um compromisso com a estabilidade
© Alfredo D'Amato/Panos
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Expandir as oportunidades para
obter meios de vida

A expansão dos meios de vida e oportunidades de emprego para a juventude exige uma série de abordagens. Uma
vez que a proporção estimada da população que vive em
áreas rurais é muito elevada no mundo em desenvolvimento – 71% nos países menos desenvolvidos, 68% no
Sul da Ásia, 63% na África Subsaariana, e 49% no Leste
da Ásia – é preciso um grande esforço para expandir os
meios de vida nas áreas rurais na agricultura, nas pequenas empresas e em empregos no setor formal.
A força de trabalho não-agrícola está crescendo muito
mais rapidamente do que a força de trabalho agrícola
(UNFPA, 2011). O maior potencial de criação de emprego
e aumento da produtividade e dos níveis de vida encontrase na expansão do emprego no setor formal, especialmente
no setor manufatureiro, que pode absorver grande quantidade de mão de obra semiqualificada. Isso ocorre porque a
demanda por produtos manufaturados tem um potencial
de crescimento muito maior nos mercados globais do que
a de produtos agrícolas. O setor manufatureiro oferece
oportunidades de emprego em grande escala para jovens
com baixa escolaridade, enquanto contribui para os países
colherem mais dividendos demográficos, utilizando a força
de trabalho disponível em empregos mais produtivos.
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A característica das políticas e a necessidade de infraestrutura para a expansão de oportunidades na agricultura
e para as pequenas empresas são muito menos demandantes do que aquelas necessárias para levar a maioria da
população rapidamente para o mercado de trabalho do
setor formal. Alguns arranjos institucionais básicos são
necessários, como a garantia dos direitos de propriedade
e sistemas seguros de poupança, que também sejam aproveitados para o crédito. Os países podem tomar medidas
para expandir as oportunidades de meios de vida para
grande parte de sua população – jovens rurais e urbanos
pobres – enquanto, gradualmente, estabelecem ambientes favoráveis aos negócios em sua plenitude, assim como
nas economias desenvolvidas.
É fundamental aumentar a produtividade das pequenas
e micro-empresas em áreas rurais, onde as pessoas cada vez
mais dependem delas para complementar e diversificar
sua renda (Banco Mundial, 2013). Em parte por causa
do crescimento da população, o tamanho médio das propriedades diminuiu para 1,2 hectare na Ásia e 1,8 hectare
na África Subsaariana (Banco Mundial, 2013). Isso pode
contribuir muito para melhorar as oportunidades de
emprego para o crescente número de jovens do meio rural,
ao mesmo tempo em que aproveita suas energias de forma
mais eficaz para colher o bônus demográfico.
Enquanto isso, um número crescente de pobres urbanos também depende fortemente de microempresas. O
crescimento populacional e as mudanças climáticas estão
empurrando as pessoas para fora das áreas rurais na África
Subsaariana, contribuindo para a rápida urbanização
(Soucat e Ncube, 2014). O lento crescimento do emprego no setor formal aumenta o número de dependentes da
economia informal (Filmer e Fox, 2014).
O setor formal oferece muito mais espaço de criação de
empregos e aumento da renda para jovens, com um valor
agregado muito maior por trabalhador. Este é claramente
o caso do setor industrial, que pode produzir para os
mercados mundiais, absorver grandes números de trabalhadores semiqualificados e criar oportunidades para
jovens se beneficiarem da globalização.

Países como a República da Coréia focaram na
fabricação de produtos mais simples em 1960 e 1970,
enquanto construíam competências e políticas que
permitiam expandir para manufatura de serviços
mais sofisticados. O Vietnã passou da exportação de
produtos primários para a fabricação de produtos
para as empresas estrangeiras, como a Samsung. Isso
criou postos de trabalho para trabalhadores semiqualificados, cuja educação primária permitia seguir os
manuais de instrução.
O Estado pode fazer uma enorme diferença na geração de emprego e na produtividade das empresas rurais,
o que pode proporcionar oportunidades de geração
de renda importantes para os jovens. Enquanto isso, é
necessário infraestrutura básica, como boas estradas,
e também sistemas de crédito rural e fornecimento de
energia elétrica confiável.
O estado pode ajudar a gerar alternativas de meios
de vida em uma escala maior, como ilustrado por dois
exemplos bem diferentes - da indústria de laticínios na
Índia (Kurien, 2007) e de empresas de comunidades
e pequenas cidades que floresceram na China a partir
da década de 1980 até meados da década 1990s (Xu e
Zhang, 2009). A partir de 1970, o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Leiteiro da Índia expandiu
enormemente o emprego nas zonas rurais e urbanas
com a venda de leite doado por países europeus e
usou os recursos para financiar um grande laticínio
abastecido por uma rede de cooperativas leiteiras.
Ao final da década de 1990, a produção de leite tinha
quadruplicado, e havia 11 milhões de membros dessas
cooperativas leiteiras, e muitos outros milhões empregados na fabricação e venda de laticínios (Kurien,
2007). As empresas das comunidades chinesas empregaram pessoas de vilas e pequenas cidades, criando
unidades fabris que produziram uma vasta gama de
produtos para o consumo local e exportação (Xu e
Zhang, 2009). Em 1995, essas pequenas empresas
estavam contribuindo com 37% do PIB da China,
mais do que as empresas estatais (Xu e Zhang 2009).

Acesso a serviços bancários e crédito

Melhorar o acesso aos serviços financeiros é essencial.
As pessoas pobres têm acesso limitado a instituições
financeiras formais, por motivos que incluem distância
física, incapacidade de cumprir os requisitos para se
qualificar para uma conta, e complexidade burocrática. Apenas 11% dos adultos nos países de baixa renda
relataram que poupavam em um banco, cooperativa
de crédito, ou instituição de micro-finanças em 2011
(Banco Mundial, 2014).
Algumas instituições impõem menos barreiras à
entrada do que os bancos. Por exemplo, agencias de
correio provêm contas para os pobres, pessoas de baixa
escolaridade e desempregados (Anton et al., 2013). Essas
outras instituições muitas vezes são autorizadas a executar
remessas de familiares que vivem em outros lugares ou
processar transferências do governo. Elas também podem
constituir parcerias com outras instituições financeiras
para aumentar a sua penetração. No Brasil, os bancos e
as instituições financeiras têm parceria com estabelecimentos de varejo, a rede de correios e agências lotéricas
(Banco Mundial, 2014).
Novas tecnologias, como os serviços de pagamento
por telefonia móvel, permitem que os pobres possam
acessar alguns serviços financeiros de baixo custo. A

“Eu e outros jovens com certeza
precisamos de mais acesso a
oportunidade de financiamento
direcionado a iniciar/apoiar
movimentos de ONGs e
iniciativas comunitárias”.
Victoria Melhado, Jamaica
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M-PESA do Quênia, por exemplo, oferece contas individuais que podem ser usadas para receber dinheiro,
fazer pagamentos e sacar dinheiro em uma rede de lojas
de varejo (Mas e Radcliffe, 2011). Jovens contam bastante com essas novas tecnologias.
O acesso a instituições financeiras incentiva a poupança
e amplia o acesso ao crédito. No entanto, o acesso ao crédito através de instituições financeiras formais é muito mais
complicado para as pessoas jovens, que normalmente têm
pouca ou nenhuma garantia para ofertar ou não têm valor
creditício comprovado (Banco Mundial, 2014).
Sistemas endógenos de poupança e crédito rotativo
reduzem o risco de inadimplência através do conhecimento íntimo da qualidade de crédito dos seus membros.
Isto funciona especialmente bem em áreas rurais, onde o
parentesco e as redes sociais também tornam difícil o não
pagamento de empréstimos. Em Camarões, o sistema
também funcionou em áreas urbanas, mas contou com
dispositivo de confisco de propriedade de membros inadimplentes (van den Brink e Chavas, 1997).
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Métodos de poupança baseados na comunidade, como
os clubes de poupança, também são comuns. Na África
Subsaariana, 19% dos adultos relataram que os tinham usado
em 2011 (Banco Mundial, 2014). Eles também têm o potencial de ajudar os jovens a estabelecer pequenas empresas, ao
mesmo tempo em que se beneficiam de um acompanhamento e acesso a informações devido ao fato de serem membros.
As instituições formais de micro-financiamento, como o
Banco Grameen, confiam no conhecimento local de solvência e na pressão social para pagamento dos empréstimos.
Empréstimos solidários também podem ser utilizados pelos bancos. O BancoSol na Bolívia, por exemplo,
baseia-se em uma estratégia de empréstimos a grupos
solidários, em que membros organizam pequenos grupos de crédito de responsabilidade solidária e o banco
empresta simultaneamente a todos os membros do grupo
(Banco Mundial, 2014).
É possível aumentar bastante o alcance e a produtividade das micro e pequenas empresas se o estado e os grandes
empresários ajudarem com competências, idéias e marketing.

Meninas e mulheres jovens, especialmente aquelas
vivendo em áreas rurais, têm acesso particularmente
limitado ao crédito, embora tenham grande necessidade. Em muitos países em desenvolvimento, as meninas
evadem ou deixam a escola secundária a uma taxa muito
mais elevada do que os rapazes. A evasão escolar precoce significa, muitas vezes, maiores vulnerabilidades
sociais e econômicas, incluindo menos oportunidades
de emprego. O acesso ao crédito pode, portanto, ajudar
as meninas a estabelecer meios de vida ou aproveitar
outras oportunidades de geração de renda (Fundo de
Desenvolvimento de Capital das Nações Unidas, 2012).
É essencial haver um ambiente regulatório favorável a
jovens, que reconheça as suas necessidades, especialmente
de meninas adolescentes e mulheres jovens, seja inclusivo
e proteja a juventude. A educação financeira e o desenvolvimento do empreendedorismo também podem ajudar
jovens a utilizar melhor os serviços financeiros disponíveis.
As políticas e incentivos do governo podem ajudar a estimular o setor financeiro a desenhar produtos financeiros
adequados, bem como canais de distribuição inovadores,
incluindo pontos de acesso de baixo custo, como os bancos
móveis e programas de financiamento escolar que sejam
acessíveis a jovens, especialmente às mulheres jovens.
A educação financeira visa reduzir a vulnerabilidade
econômica de jovens, proporcionando-lhes o conhecimento, competências e atitudes para tomarem decisões
financeiras sensatas e neutralizar as influências negativas
sobre o seu comportamento financeiro (por exemplo,
mídia, família e pressão dos colegas). Para melhorar
os resultados para as adolescentes, o Conselho de
População e a MicroSave fizeram parceria com quatro
instituições financeiras no Quênia e em Uganda para
desenvolver, testar e lançar um programa que incluiu
contas de poupança individuais sem depósito inicial ou
taxas mensais, reuniões semanais de grupo de meninas
com mentores financeiros e educação financeira. O
piloto no Quênia mostrou uma mudança positiva nas
redes sociais e mobilidade, nas normas de gênero, no
conhecimento financeiro, no uso de serviços bancários,

no comportamento de poupança e na comunicação com
os pais / responsáveis sobre questões financeiras (Fundo de
Desenvolvimento de Capital das Nações Unidas, 2012).
Em 2009, o XacBank da Mongólia fez uma parceria com
a Fundação Nike, Women’s World Banking and Microfinance
Opportunities, para desenvolver uma alternativa para
meninas de 14 a 17 anos poderem poupar e construir
seu conhecimento financeiro. Uma revisão da iniciativa
mostrou que as meninas que participaram tiveram um
“aumento significativo no conhecimento e comportamento de poupança.” Por exemplo, o número de meninas com
planos de poupança aumentou 85% depois de receberem
educação financeira. Todas as meninas disseram que estavam mais confiantes para levantarem questões com o banco
e que o banco era um lugar seguro para guardar dinheiro.
Aumentar o acesso ao crédito para as mulheres pode
ter um benefício indireto para as meninas. Um estudo do
Banco Mundial concluiu, por exemplo, que um aumento
de 10% no volume de empréstimos tomado pelas mulheres aumentou as taxas de matrícula escolar de meninas

EMPODERAMENTO FINANCEIRO

Um aumento de 10% no
número de empréstimos para
mulheres aumenta as taxas
de matrículas de meninas e
meninos e reduz a pobreza
extrema no nível do domicílio.
Aumento de
matrículas

-5%

+8%

Redução da
pobreza extrema
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e meninos em cerca de 8 pontos percentuais e reduziu
a pobreza extrema no nível do domicílio em cerca de 5
pontos percentuais (Khandker e Samad , 2014).
Governança, empregos e o bônus demográfico

Boas políticas e governança são importantes para a
criação de um ambiente favorável para as empresas
expandirem as oportunidades de trabalho no setor
formal. Embora muitas economias tenham crescido
rapidamente sem as condições ideais, o crescimento
sustentado é ajudado por regulações bem concebidas e
executadas, instituições financeiras bem reguladas, instrumentos para a captação de recursos em larga escala, e
abertura ao comércio. As leis trabalhistas precisam ser flexíveis o suficiente para incentivar as empresas a expandir
e criar empregos.

© UNFPA/Ricardo Ramirez Arriola

28

CA P ÍT U LO 2 J ove n s e o bô n u s d e mo grá f ico

As exigências para a abertura de uma empresa, o
atendimento aos requisitos regulatórios e o pagamento de impostos precisam ser transparentes e fáceis de
gerenciar. Os regulamentos devem ser exequíveis, sem
atrasos significativos e transparentes. O processamento
lento devido à burocracia, a corrupção e, sobretudo, a
aleatoriedade no processamento podem ser muito desestimulantes, pois aumentam muito o esforço e os custos
de fazer negócios. Tais custos são mais desencorajadores
para as empresas menores. A previsibilidade é essencial
em um ambiente ideal para negócios, seja disponibilidade de energia ou de regulação.
Estreitar os laços com os mercados regionais também
é útil. Isso reduz custos de transporte e diversifica o risco
de dependência de mercados específicos. Enquanto
aguarda a ascensão na cadeia de qualidade, isso permite a

venda de produtos que são de qualidade adequada para os
consumidores em países de baixa renda, mas não para os
mercados dos países desenvolvidos.
Alguns países enfrentam oportunidades e limitações
específicas. Aqueles com grandes reservas de recursos naturais têm uma fonte fácil de renda. No entanto, as receitas
podem não ser utilizadas para aumentar as competências,
emprego e padrão de vida da população como um todo.
Em países afetados por conflitos, a fragilidade das instituições e da coesão social torna difícil atrair o investimento
privado. No entanto, os setores intensivos em mão de obra,
como a construção, podem florescer em um ambiente
pós-conflito, resultando em empregos para jovens e outras
pessoas e, assim, apoiar a recuperação econômica.
Os custos do subinvestimento

Confrontados com poucas oportunidades, as pessoas
jovens podem se sentir frustradas. Jovens nos países em
desenvolvimento, em sua maioria, estão expostos a imagens de padrões de vida muito mais altos, seja através da
mídia ou mesmo por observação direta, o que aumenta
suas aspirações e consciência sobre as nítidas e grandes
desigualdades de oportunidades e de riqueza.
Especialmente quando há poucas oportunidades de
participação cívica e política, as oportunidades limitadas
para o avanço econômico podem levar à instabilidade
política (Banco Mundial, 2006; UNFPA, 2010). Como
Albert Hirshmann (1973) argumentou, a tolerância das
pessoas para com a desigualdade diminui à medida que
vislumbram oportunidades limitadas em relação aos
outros, e elas podem recorrer à ação direta para corrigir a
injustiça manifesta.

no futuro dos jovens

O declínio da fecundidade nos países pobres cria condições que permitem um bônus demográfico que pode
reduzir a pobreza e a vulnerabilidade e resultar em ganhos
muito maiores, na presença de políticas econômicas
adequadas. Muitos fatores determinam o crescimento
ou estagnação de uma economia, incluindo o investimento em infraestrutura e no ambiente de negócios. No
entanto, os investimentos básicos em saúde e direitos
reprodutivos e no capital humano dos jovens são essenciais para expandir suas oportunidades.
Como indicado por uma recente pesquisa global
das Nações Unidas sobre prioridades para o futuro,
uma boa educação é a mais alta prioridade relatada por
jovens entre as idades de 10 a 24 anos, independente
de serem de países de baixo ou alto nível de desenvolvimento humano.
Várias consequências podem advir do subinvestimento em jovens e na expansão das oportunidades de
meios de vida para essa parcela da população: redução
da pobreza mais lenta, menor crescimento econômico,
e o custo humano pode ser devastador para indivíduos,
famílias e nações inteiras; mas as ramificações podem ir
muito mais longe.

Realizando o potencial

Um bônus demográfico pode trazer avanços às economias dos países, como se viu no Leste da Ásia, onde
contribuiu com 6% do crescimento médio anual da
renda per capita entre 1965 e 1995. Nunca antes na
história tivemos um grupo tão grande de países que
manteve o crescimento de suas economias tão elevado
e por tanto tempo. Uma característica importante
dessa onda aparentemente milagrosa de crescimento
foi o rápido declínio da fecundidade que lhe pavimentou o caminho.
O bônus demográfico pode ser maximizado por meio
de políticas de apoio destinadas a construir o capital
humano de jovens, incluindo adolescentes. Tais políticas incluem: a expansão do acesso à contracepção e
a informações para que as pessoas que querem evitar
uma gravidez tenham o poder e os meios de exercer
seus direitos reprodutivos; a criação de um ambiente
econômico favorável que gere empregos e outras oportunidades de obtenção de renda para as gerações atuais
e futuras de jovens e aumente o seu acesso ao crédito; e
o investimento em infraestrutura e outros setores para
que as empresas e o comércio possam florescer.
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Jovens em todos os lugares encontram obstáculos sociais, econômicos
e jurídicos que impedem sua transição segura e saudável
da adolescência para a idade adulta, e da
escola para a força de trabalho.

s
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CAPÍTULO 3

Obstáculos ao
crescimento e
potencial das
pessoas jovens
Apesar das evidências de maior atenção a jovens nos últimos anos, inclusive por meio
de políticas públicas bem-sucedidas, as pessoas jovens de modo geral ainda enfrentam
muitos obstáculos que as impedem de fazer de forma segura a transição para a vida
adulta e para o mercado de trabalho. Dezenas de milhões não frequentam a escola ou,
se o fazem, não alcançam o desempenho mínimo para o aprendizado. As perspectivas
de emprego são muitas vezes sombrias, com falta de vagas ou com empregos de má
qualidade, levando ao agravamento da crise de desemprego entre jovens de todo o
mundo. Até 60% das e dos jovens que vivem em regiões em desenvolvimento não
trabalham nem frequentam a escola, ou trabalham em empregos informais.

Principais desafios
2+2=?
Em 2011, 57 milhões de
crianças não estavam
matriculadas na escola.

?

?
Globalmente, 73,4 milhões de jovens entre
15 e 24 anos de idade
estão desempregados.

Apenas 10% dos homens jovens e 15% das
mulheres jovens conhecem sua situação
em termos de HIV.
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uando jovens têm acesso à saúde sexual e
reprodutiva e exercem seus direitos reprodutivos, eles e elas estão no caminho certo
para realizar seu pleno potencial como
indivíduos e como membros ativamente engajados em
suas comunidades e nações. A saúde sexual e reprodutiva e
os direitos reprodutivos também ajudam jovens a alcançar
importantes projetos de vida.
Para serem capazes de fazer as escolhas que promovem a
sua saúde sexual e reprodutiva e sua felicidade, jovens precisam receber de suas culturas e sociedades diferentes tipos
de apoio (UNFPA, 2013b). Cada jovem precisa de uma
educação de qualidade, trabalho decente, participação positiva em sua comunidade, proteção dos direitos humanos e
acesso a informações e serviços de saúde sexual e reprodutiva.
Significativamente, estes são os ingredientes necessários não
só para garantir a saúde sexual e reprodutiva e os direitos
reprodutivos de jovens, mas também constituem a fundação para ajudar cada jovem a enfrentar o desafio de herdar a
responsabilidade pelo desenvolvimento econômico e social
de seu país. No entanto, para centenas de milhões de jovens,
estes elementos básicos estão ausentes.
Jovens de todos os lugares encontram obstáculos sociais,
econômicos e jurídicos que impedem sua transição segura e
saudável da adolescência para a idade adulta e da escola para a
força de trabalho.
Milhões, especialmente de meninas, ainda não
têm acesso à educação de alta qualidade

Uma boa educação proporciona aos jovens as habilidades
e conhecimentos que lhes permitem mitigar os riscos à sua
saúde reprodutiva e exercer os seus direitos. Ao permanecer na escola, meninos e meninas são menos propensos
a ter relações sexuais. Quanto mais tempo uma menina
permanece na escola, maiores serão as chances de que ela
use contraceptivos modernos se vier a fazer sexo, e menores as chances de dar à luz na adolescência (Greene et al,
2014. Comissão das Nações Unidas sobre População e
Desenvolvimento, 2014). O risco de infecção por HIV e de
comportamento sexual de risco diminui quando a meni-
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O CAMINHO PARA A SAÚDE
SEXUAL E REPRODUTIVA E
DIREITOS REPRODUTIVOS

EDUCAÇÃO
Acesso à educação relevante e de
qualidade, que permita a jovens
aproveitar as oportunidades futuras.

PARTICIPAÇÃO
Envolvimento na tomada
de decisões.

PROTEÇÃO
Gozo de todos os direitos humanos.

SAÚDE
Acesso a serviços que permitem às
pessoas jovens serem produtivas.

EMPREGO
Acesso a oportunidades decentes
de trabalho e sustento.

SSRDR
Alcance da saúde sexual
e reprodutiva e
direitos reprodutivos
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120

Crianças fora da escola

106
100

Adolescentes fora da escola

99

Mundo

80

64
60
40
20

57

38

Sul e Oeste da Ásia

21

África Subsaariana

21

0
1999

27

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Fonte: UNESCO (2014)

na permanece até a conclusão da escola secundária
(Greene et al., 2014).
Apesar de todas as pesquisas que mostram os benefícios
para a saúde e outros benefícios para quem frequenta e
permanece na escola, o número de crianças fora da escola
primária em 2011 ainda era de 57 milhões (UNESCO,
2014b). Grande parte dessas crianças nunca será matriculada na escola, sendo que, na África Subsaariana, a maioria
é de meninas. (UNESCO, 2014b). Aquelas que estão
fora da escola também são provenientes das áreas mais
pobres e mais remotas de seus países e, portanto, mais
vulneráveis a problemas de saúde sexual e reprodutiva. No
nível secundário, 64 milhões de adolescentes estavam fora
da escola em 2011, dos quais 21 milhões viviam na África
Subsaariana (UNESCO, 2014b).
É alarmante constatar que a má qualidade impede
muitas crianças de ir à escola. Muitos países ainda
têm um índice inaceitavelmente alto de alunos por
professor, professores mal treinados, livros didáticos
insuficientes, infraestrutura precária e falta de professores (UNESCO, 2014b). As estimativas sugerem que
130 milhões de crianças permanecem na escola primária por pelo menos quatro anos, mas não atingem nem
mesmo o desempenho mínimo para a aprendizagem.

Oportunidades de trabalho decente
ainda fora do alcance de jovens prestes
a entrar no mercado de trabalho

A capacidade de jovens em obter trabalho decente –
essencial em tantos níveis – é determinante para sua
capacidade de garantir sua saúde sexual e reprodutiva e
exercer seus direitos reprodutivos. Os benefícios gerais,
nas palavras da Comissão das Nações Unidas sobre
População e Desenvolvimento (2014), são “economias
mais ricas, sociedades mais justas e democracias mais
fortes”. Para jovens, o acesso ao trabalho decente e a
melhores condições de vida são uma porta aberta para o
empoderamento e um fator de proteção.

“Eu acredito firmemente que
tenho poder suficiente para me
levantar e sair em busca dos
meus sonhos... e ter um impacto,
seja político ou econômico.”
Malefswane Modisenyane, Botswana
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No entanto, em muitos países as e os jovens ainda não
têm acesso a um bom emprego ou a esperança de um
meio de vida útil. O que a Organização Internacional do
Trabalho (2013) chama de “crise global de emprego de
jovens” está piorando. Nos países menos desenvolvidos do
mundo, a cada ano cerca de 15 milhões de jovens ingressam
em uma força de trabalho onde a grande maioria dos trabalhadores sofre de desemprego, subemprego ou emprego
vulnerável (UNFPA, 2011; Organização Internacional do
Trabalho, 2011). A taxa de desemprego entre jovens em
todo o mundo continua em níveis muito elevados, tanto
em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento
(Organização Internacional do Trabalho, 2013).
Globalmente, 73,4 milhões de jovens entre 15 e 24
anos de idades estavam desempregados em 2013 (cerca
de 36% dos 202 milhões de pessoas desempregadas no
mundo - Organização Internacional do Trabalho, 2013).
O desemprego juvenil é mais alto no Norte da África e na
Ásia Ocidental (Organização das Nações Unidas, 2014b).

A taxa de desemprego em muitos dos países mais pobres é
relativamente baixa, porque estes países oferecem pouco
ou nenhum auxílio desemprego. Quase todo mundo
exerce algum tipo de trabalho, mas são normalmente
atividades de subsistência caracterizadas por uma produtividade muito baixa. A maioria dos empregos está no setor
informal, e muitos destes empregos também são arriscados
e perigosos (Organização Internacional do Trabalho,
2011). É terrível o fato de que, em 18 de 60 países com
dados disponíveis, a proporção de jovens entre 15 e 24 anos
que não têm emprego e não estão na escola é maior do que
20% (Base de Dados ILOStat, 2014).
Um estudo de 10 países realizado pela Organização
Internacional do Trabalho mostrou que os homens jovens
têm uma vantagem sobre as mulheres jovens na transição
para o mercado de trabalho. Em todos os 10 países, os
homens jovens são mais propensos do que as mulheres jovens
a obter um emprego estável e encontrar trabalho no setor formal (Organização Internacional do Trabalho, 2013).

Após breve recuperação, o desemprego global de jovens continua a crescer
Desemprego global de jovens e taxa de desemprego, 1991 - 2013
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discriminação ainda são a norma

Começando no início da adolescência, as pessoas
jovens começam a fazer escolhas sobre suas vidas que
terão um efeito profundo sobre a forma como farão a
transição para a vida adulta e quem eles e elas se tornarão quando adultos. Quanto mais velhos ficam, mais
serão capazes de decidir e agir de forma independente.
Como parte natural de seu desenvolvimento como
pessoas e como cidadãos, jovens gradualmente adquirem maior desenvoltura, fundamental para sua futura
saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos.
Quando jovens começam a amadurecer, eles precisam
de pessoas ao seu redor com poder e influência para
tratá-los de forma adequada.
No entanto, em muitos países e muitos contextos,
pais, famílias e comunidades não respeitam a autonomia
emergente das pessoas jovens, particularmente de adolescentes. Jovens geralmente são excluídos da tomada
de decisões sobre os tipos de programas e políticas mais

Togo

adequados para atender suas necessidades (Departamento
para o Desenvolvimento Internacional, 2010). Leis sobre
a idade de consentimento impedem que adolescentes com
menos de 18 anos tenham acesso aos serviços e informações
de saúde reprodutiva de que necessitam. (Coram, 2014d).
Jovens cuja identidade de gênero não se enquadra na
norma vigente enfrentam discriminação em muitos paíÀ MEDIDA QUE SE TORNAM ADULTOS, OS JOVENS
PARTICIPAM CADA VEZ MAIS COMO CIDADÃOS
% da coorte que votou nas
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OS DIREITOS HUMANOS DE
ADOLESCENTES E JOVENS
Os direitos humanos de adolescentes e jovens incluem, entre outros:
• Vida, liberdade e segurança
• Saúde
• Educação
• Informação
• Expressão
• Associação
• Estar livre de discriminação
• Estar livre de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e
degradantes, incluindo a violência sexual
• Consentimento para o casamento
Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos

ses (Organização Pan-Americana da Saúde, 2011). Além
disso, as e os próprios jovens nem sempre aproveitam as
oportunidades de participação cívica que lhes são oferecidas pelas sociedades. Por exemplo, as estatísticas mostram
que jovens são menos propensos a votar do que as pessoas
mais velhas, e que menos jovens votam hoje do que no passado (Oxford Analytica, 2014).
Milhões de jovens não têm pleno gozo
dos direitos humanos universais

Os direitos humanos com os quais todas e todos nascem
são a base para a garantia da saúde sexual e reprodutiva e
o exercício dos direitos reprodutivos de jovens. Em sua
Resolução de 2012 sobre adolescentes e jovens, a Comissão
das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento
instou “os governos a proteger os direitos humanos de
adolescentes e jovens a ter controle e decidir livre e responsavelmente sobre questões relacionadas à sua sexualidade,
incluindo a saúde sexual e saúde reprodutiva, livres de coerção, discriminação e violência, e independentemente de
idade e estado civil...” (Comissão das Nações Unidas sobre
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População e Desenvolvimento, 2014). Esses direitos
não são novos e já estão incorporados em centenas de leis
nacionais e dezenas de tratados e acordos internacionais
(UNFPA, 2012b).
Apesar dessas declarações, muitos jovens continuam a
sofrer regularmente violações flagrantes dos seus direitos
humanos (UNFPA, 2013b). De acordo com a Agência de
Referência Populacional, um número estimado entre 100
milhões a 140 milhões de meninas e mulheres em todo o
mundo são submetidas à mutilação genital feminina e mais
de 3 milhões de meninas correm o risco de serem submetidas a essa prática nociva a cada ano, somente no continente
Africano (Feldman-Jacobs e Clifton, 2014). A mutilação
genital feminina é uma questão de saúde reprodutiva e de
direitos humanos que tem impactos devastadores de curto
e longo prazo sobre a vida de mulheres e meninas.
A violência sexual baseada em gênero é uma das
violações mais comuns dos direitos humanos em
todo o mundo. Uma avaliação realizada em 2013 pela
Organização Mundial da Saúde estima que 36% das
mulheres sofrem violência perpetrada por seu parceiro
íntimo ou violência sexual cometida por um não-parceiro, com taxas mais baixas para os homens (Organização
Mundial da Saúde, 2013a). Meninas e meninos são
particularmente vulneráveis, com amplas consequências negativas para a saúde e o bem-estar das vítimas. A
violência de gênero assume muitas formas, incluindo
a violência praticada pelo parceiro, estupro, assédio no
local de trabalho, mutilação genital feminina, tráfico, e,
em casos extremos, homicídio.
O casamento infantil é uma violação dos direitos
humanos que ainda é comum em muitos países e na
maioria das regiões do mundo, até mesmo onde as leis
o proíbem. Se as tendências atuais continuarem, mais
142 milhões de meninas irão se casar antes dos 18 anos
até 2020. Entre 2000 e 2011, estima-se que 34% das
mulheres com idades entre 20 e 24 anos de regiões em
desenvolvimento se casaram ou entraram em união estável antes dos 18 anos de idade. Além disso, estima-se que
12% se casaram ou entraram em união antes dos 15 anos
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de idade (Comissão das Nações Unidas sobre População e
Desenvolvimento, de 2014; UNFPA, 2012a).
Violações de direitos humanos relacionadas à condição de portador do HIV afetam desproporcionalmente
jovens homens e mulheres infectados pelo vírus, e
incluem o aborto forçado e a esterilização, restrições de
viagem e de migração, criminalização da transmissão e
exposição ao HIV, do uso de drogas, da venda de sexo ou
do trabalho sexual, expulsão da escola ou do emprego e
testes de HIV obrigatórios, seguidos de registro e tratamento forçado (UNAIDS e Comissão Lancet, 2013). Na
África Subsaariana, meninas e mulheres de 15 a 24 anos
são duas vezes mais propensas do que os homens jovens
de estar vivendo com HIV (UNAIDS, 2013).
Milhões de adolescentes e jovens não
têm acesso a informações e serviços
de saúde sexual e reprodutiva

O acesso a informações e serviços de saúde adequados
está no centro da capacidade de homens e mulheres
jovens de garantir sua saúde sexual e reprodutiva e seus
direitos reprodutivos. Tragicamente, apesar de toda a
atenção recente às suas necessidades, a maioria de adolescentes e jovens ainda não recebem as informações e
serviços de que necessitam.
O acesso à educação sexual abrangente e de qualidade
ainda é incerto para a maioria de adolescentes (Comissão
das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento, de
2014; UNESCO, 2014A). Embora muitos países tenham
uma política e um programa de educação em sexualidade
abrangente, a maioria não implementa tal política ou programa amplamente ou em conformidade com os padrões
internacionais (UNFPA, 2014c; UNFPA, 2013b).
Uma análise recente de Anderson et al. (2013) encontrou uma grande disparidade na porcentagem de escolas
que oferecem educação sobre HIV baseada em habilidades. A maioria dos países informou que menos da
metade das escolas oferecem esses programas, e muitos
reportaram uma cobertura inferior a 10%. Além disso,
os milhões de adolescentes fora da escola - muitas vezes,

os meninos e meninas que correm maior risco - não se
beneficiam de programas de educação sexual oferecidos
pela escola. Consequentemente, as pessoas jovens ainda
têm níveis muito baixos de conhecimento abrangente
sobre HIV ou Aids (Organização Mundial da Saúde,
2014c; UNESCO, 2013a). Por exemplo, a porcentagem
de jovens com conhecimento abrangente sobre HIV era
de apenas de 39% para os homens jovens e 28% para
as mulheres jovens de 15 a 24 anos de idade na África
Subsaariana (Nações Unidas, 2014A).
Para complementar esse conhecimento, jovens necessitam de uma ampla gama de serviços de saúde sexual e
reprodutiva, incluindo a prevenção da gravidez na adolescência, cuidados para adolescentes grávidas, prevenção,
testagem, aconselhamento, tratamento e cuidados para
HIV, fornecimento de vacinas contra HPV e atendimento
seguro para o aborto (Organização Mundial da Saúde,
2014b). Chandra-Mouli e colegas (2014) definem um
serviço acessível como sendo aquele onde “adolescentes são
capazes de obter os serviços de saúde disponíveis”.
O acesso à prevenção da gravidez significa ser capaz
de obter serviços contraceptivos. No entanto, as adolescentes têm pouco acesso à contracepção, sendo a taxa de
uso de contraceptivos entre elas de apenas 22%, comparada com 60% entre mulheres com mais de 30 anos.
USO DE CONTRACEPTIVOS

Mulheres jovens apresentam
níveis baixos de acesso a
contraceptivos

22%

60%

Mulheres jovens
entre 15 e 24
anos de idade

Mulheres com
mais de 30 anos de
idade
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“Espero ter uma vida na qual
jovens tenham acesso a
serviços médicos gratuitos
e todos os direitos de jovens
sejam respeitados.”
Dilnoza Shukurova, Tajikistan

A contracepção de emergência é algo que as adolescentes particularmente precisam, porque elas usam métodos
relativamente ineficazes, não usam nada, ou são mais
suscetíveis ao sexo forçado. O acesso à contracepção de
emergência, no entanto, muitas vezes é limitado ou bloqueado (Parker, 2005; Consórcio Internacional para a
Contracepção de Emergência, 2014).
Adolescentes e mulheres jovens que procuram o aborto
seguro ou atendimento pós-aborto enfrentam problemas
de acesso em muitos países. Estudos demonstram que, em
comparação com mulheres mais velhas, as mais jovens são
mais propensas a esperar para fazer um aborto, recorrem a
um provedor de aborto não qualificado ou usam métodos
perigosos para provocar o aborto, e demoram a procurar
atendimento no caso de complicações (Rosen, 2009).
Muitas mulheres jovens que engravidam não usam ou
não têm acesso a serviços de cuidados pré-natais (UNFPA,
2013a, Reynolds et al, 2006; Rosen, 2009). Além disso,
elas usam menos o atendimento pré-natal e fazem menos
consultas do que as mães mais velhas (Guliani et al.,
2014). Embora a Organização Mundial da Saúde recomende a vacinação de HPV para todas as meninas entre
as idades de 9 e 13 anos, o alto custo fez com que apenas
uma fração das centenas de milhões de meninas elegíveis
que vivem em países em desenvolvimento tenham acesso
a essa vacina (GAVI Alliance, 2014).
O acesso à prevenção e tratamento do HIV é um componente essencial da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos
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reprodutivos dos jovens, especialmente porque as mulheres
jovens arcam com o peso das novas infecções (UNAIDS,
2013). O acesso a preservativos para a prevenção do HIV
e DSTs é uma estratégia de prevenção crucial, mas poucos
homens e mulheres jovens estão usando-os (Comissão das
Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento, 2014).
Adolescentes também têm acesso significativamente
menor a serviços de teste e aconselhamento para HIV em
comparação a pessoas mais velhas. O resultado é que apenas
10% dos homens jovens e 15% das mulheres jovens conhecem sua situação sorológica (Organização Mundial da Saúde,
2013b). O acesso a programas de prevenção da transmissão
vertical também é menor para as adolescentes grávidas,
especialmente para aquelas pertencentes a populações-chave
(Organização Mundial da Saúde, 2014A). O acesso a serviços
de HIV para populações-chave, como homens que fazem
sexo com homens, usuários de drogas injetáveis, pessoas
encarceradas e em outros ambientes fechados, trabalhadores
do sexo e outros que vendem sexo, e transgêneros, geralmente é inadequado, com as e os adolescentes correndo risco
ainda maior em comparação com os seus pares mais velhos
(Organização Mundial da Saúde, 2014a)
Muitos estudos demonstram que adolescentes também
têm menos acesso ao tratamento e cuidados para HIV em
comparação a pessoas mais velhas (Organização das Nações
Unidas, 2014A; Kim et al, 2014). Mesmo quando conseguem
entrar em programas de tratamento do HIV, sua adesão aos
regimes de tratamento é tipicamente menor em comparação
com adultos mais velhos (Kim et al., 2014). Mesmo em um
país rico como os Estados Unidos, adolescentes com resultado
positivo para HIV esperam mais tempo para receber cuidados
em comparação com pessoas mais velhas; cerca de um terço
das e dos adolescentes que se inscrevem em programas de atenção ao HIV abandonam o programa (Philbin et al., 2014).
Obstáculos sociais, econômicos e jurídicos subjacentes

A imensa lacuna entre o que jovens precisam como base
para uma transição segura e bem-sucedida para a vida
adulta e o que estão recebendo reflete obstáculos sociais,
econômicos e jurídicos subjacentes fortes e persistentes.
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Alguns desses obstáculos afetam pessoas de todas as
idades, enquanto outros afetam especificamente jovens.
Todos contribuem para negar aos jovens sua saúde sexual
e reprodutiva e seus direitos reprodutivos.
Obstáculos sociais
As normas e desigualdades de gênero colocam
as meninas e mulheres jovens em desvantagem

As culturas de muitos países atribuem diferentes papéis
sociais e econômicos a homens jovens e mulheres jovens,
papéis que frequentemente são impostos em detrimento
das meninas e mulheres jovens em particular (Buvinic et
al., 2007). Muitas dessas desigualdades de gênero explicam a falta de escolaridade e oportunidades de emprego
oferecidas às meninas e mulheres jovens e as violações
de direitos humanos descritas acima (UNFPA, 2012b;
Banco Mundial, 2011). Quando uma pessoa jovem vende
sexo, é de orientação sexual diversa ou injeta drogas, os
desequilíbrios de poder criados pelas normas de gênero
são exacerbados, colocando homens e mulheres jovens

OBSTÁCULOS
ENFRENTADOS
PELOS JOVENS NO
CAMINHO PARA A
SAÚDE SEXUAL E
REPORDUTIVA E
DIREITOS
REPRODUTIVOS

em risco ainda maior de contrair infecções sexualmente
transmissíveis, incluindo o HIV. A capacidade dessas
“populações-chave” de jovens de ter acesso às estratégias
de prevenção disponíveis, como o uso de preservativo, é
muito limitada (Organização Mundial da Saúde, 2014a).
Jovens, sejam adolescentes de 10 a 19 anos ou jovens
adultos de 18 a 24 anos, constituem uma proporção
expressiva das pessoas envolvidas na venda de sexo, e isso
impõe desafios significativos na elaboração e implementação de programas de combate ao HIV. As evidências
sugerem que até 40% das trabalhadoras do sexo começaram a vender sexo quando tinham 16 anos ou menos.
A atitude de maridos, namorados e outros parceiros do
sexo masculino que se opõem ao uso de contracepção por
sua parceira é um problema para mulheres de todas as idades (UNFPA, 2012b). As adolescentes enfrentam barreiras
ainda maiores para negociar o uso de anticoncepcional e do
preservativo, porque muitas vezes seus parceiros masculinos
são muito mais velhos (UNFPA, 2013). Esse desequilíbrio
de poder pode ser mortal. Um estudo realizado por Kelly et

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
E DIREITOS REPRODUTIVOS

Garantia de saúde sexual e reprodutiva
e direitos reprodutivos

OBSTÁCULOS SOCIAIS
• Normas e desigualdades de gênero
• Oposição e pouca comunicação
no que diz respeito à informações
sobre serviços
• Meninas não contam com espaços
seguros para se empoderarem

ATENÇÃO

As meninas muitas
vezes enfrentam
maiores obstáculos
na transição da
adolescência para
a vida adulta

OBSTÁCULOS ECONÔMICOS
• Regulamentação e condições
de emprego
• Desigualdade digital
• Subinvestimento em capital humano

OBSTÁCULOS JURÍDICOS
• Leis contrárias ao melhor
interesse dos jovens
• Idade de consentimento

situaçã o da populaçã o m und ial 201 4

39

al. (2003) em uma área rural de Uganda descobriu que adolescentes do sexo feminino com idades entre 15 e 19 anos
estavam expostas ao dobro do risco de infecção pelo HIV
quando seus parceiros sexuais tinham 10 ou mais anos do
que elas, em comparação com meninas que estavam tendo
relações sexuais com homens mais próximos de sua idade.
Quando os pais não valorizam a educação de suas
filhas, este é mais um sinal de desigualdade de gênero.
Na Tanzânia, por exemplo, há evidências de que as taxas
mais altas de analfabetismo entre mulheres adultas estão
correlacionadas com a tendência dos pais de desvalorizar
a educação das filhas, perpetuando assim o ciclo de analfabetismo e falta de educação das meninas (UNESCO,
2012). Como o Banco Mundial aponta em seu Relatório
sobre o Desenvolvimento Mundial de 2012 com relação
à igualdade de gênero, em muitas sociedades as famílias
ainda enviam seus filhos para a escola antes de suas filhas,
em parte, como uma resposta racional aos mercados e
instituições que valorizam os homens mais do que as
mulheres (Banco Mundial, 2011). Assim, uma filha que
recebe pouca ou nenhuma educação terá menos chances
de ganhar uma vida decente no mercado de trabalho,

reduzindo suas oportunidades de vida e deixando-a com
poucas opções fora do casamento e da procriação.
As normas de gênero em muitas sociedades perpetuam
a imagem de meninos e homens jovens como violentos
e atraídos pelo risco, enquanto enquadram as meninas
e as mulheres jovens como submissas na relação sexual
(Greene e Barker, 2011). Essas mesmas normas podem
impedir que as meninas sejam capazes de estabelecer
relações com seus pares e mentoras mais velhas, modelos
que são fundamentais para que elas consigam fazer a
transição da adolescência para a idade adulta (Austrian,
2012). Para os meninos, ter que se adaptar à norma de ser
“homem de verdade” pode levar a comportamentos que
são prejudiciais para eles e para as meninas.
Má comunicação entre pais e filhos

Ser capaz de falar com os pais e outros membros da
família sobre questões sexuais e reprodutivas é muitas
vezes uma forma importante para jovens obterem conhecimentos necessários para se protegerem. No entanto,
essa comunicação não acontece do jeito que deveria. Os
próprios pais muitas vezes não têm informações precisas

Dia Mundial de Luta contra a AIDS, Tbilisi.
© UNFPA
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Na puberdade, o MUNDO da MENINA se encolhe, enquanto
os HORIZONTES do menino se EXPANDem
Um estudo realizado na região de KwaZulu-Natal na África do Sul mostra que, na puberdade, as meninas geralmente veem seus
horizontes encolherem. A área que uma menina da quinta série percorre de casa para a escola e em sua comunidade é igual ou maior do
que a área que um menino da mesma idade percorre, seja em um ambiente rural ou urbano. Mas quando a menina chega à oitava ou nona
série, o inverso ocorre: as meninas permanecem mais perto de casa devido a preocupações com sua segurança, enquanto os meninos
percorrem trajetos cada vez mais distantes de suas casas. A limitação da circulação segura para meninas pode se traduzir em menos
oportunidades para concluir sua educação, manter-se saudável e a salvo de violência, e realizar seu pleno potencial (Hallman et al., 2013).

URBANO

RURAL

Meninos na 8ª à 9ª série
Meninas na 5ª série
Meninas na 8ª à 9ª série
Meninos na 5ª série
Meninos na 5ª série
Meninas na 5ª série

Meninas na 8ª à 9ª série

Meninos na 8ª à 9ª série

sobre sexualidade ou não sabem como falar com seus
filhos e filhas sobre esses assuntos (Bastien et al., 2011).
Atitudes negativas de profissionais de
saúde afastam jovens dos serviços

Adolescentes, especialmente adolescentes solteiros e
solteiras, muitas vezes enfrentam a hostilidade e a condenação de profissionais de saúde. Alguns podem recusar-se
a prestar serviços, outros podem repreender esses e essas
adolescentes por acreditar que não deveriam ter relações
sexuais (Chandra-Mouli et al., 2014). Além disso, apesar
do fato de que as orientações médicas estabelecem poucas restrições, ou nenhuma, de idade para o uso de quase
todos os contraceptivos, muitos prestadores acreditam
erroneamente que mulheres jovens não devem usar
métodos contraceptivos de longa ação. Essas atitudes não
se limitam aos países em desenvolvimento. Um estudo
recente com médicos nos Estados Unidos identificou um
viés nas orientações que eles dão às adolescentes sobre o

uso de dispositivos intrauterinos (Rubin et al., 2013).
O UNAIDS identificou atitudes e práticas semelhantes
entre profissionais de saúde que limitam o acesso de jovens
a informações e serviços de atendimento para o HIV,
inclusive a imposição de condições para o acesso de jovens
a drogas anti-retrovirais ou contraceptivos, e repreensão
das mulheres jovens que vivem com HIV e desejam ter
filhos (UNAIDS e Lancet Comissão, 2013). Adolescentes
também expressam a preocupação de que profissionais de
saúde não mantenham a privacidade e confidencialidade
no que diz respeito à utilização de cuidados de saúde sexual
e reprodutiva (Organização Mundial da Saúde, 2012).
Pressões de várias direções

Como destacado no ano passado no relatório Situação da
População Mundial (UNFPA, 2013), “pressões de várias
direções” - amigos, família e comunidade - conspiram
para colocar obstáculos entre jovens e o que eles e elas
precisam para garantir sua saúde sexual e reprodutiva
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ADOLESCENTES MAIS JOVENS enfrentaM os MAIORES
obstáculos, MAS RECEBEM MENOS APOIO

e exercer seus direitos reprodutivos. Como ChandraMouli e colegas (2014) observaram em seu recente
relatório sobre adolescentes e acesso à contracepção, as
pressões sociais são um forte impedimento para homens
e mulheres jovens. Isso inclui pressão sobre jovens casais
para que tenham filhos assim que possível depois do casamento. Comunidades, incluindo profissionais de saúde,
estigmatizam como sendo imorais (ou pior) adolescentes
solteiros e solteiras ou aqueles e aquelas que não estão em
um relacionamento estável e querem usar contraceptivos.
Os guardiões da comunidade se opõem ao
acesso de jovens a informações e serviços

Jovens vivem dentro de comunidades, e guardiões, como
líderes religiosos e tradicionais, pais, professores e outros,
regulam o acesso desses e dessas jovens à informações e
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Os obstáculos à saúde sexual e reprodutiva
e direitos reprodutivos têm maior impacto
sobre mais jovens na coorte de jovens
Alto

Meninas
Nível de impacto

Entre jovens, as adolescentes mais jovens, com idades
de 10 a 14 anos, enfrentam os maiores desafios para
o seu desenvolvimento e realização de seu potencial.
Limitadas por uma discriminação que restringe seu
papel ao lar, sem igualdade de acesso aos serviços de
saúde e às oportunidades educacionais e econômicas,
e muitas vezes impedidas de exercer seus direitos de
decidir se e quando irão casar e se e quando terão filhos,
as adolescentes, dentre todos os jovens, são as menos
empoderadas. Os meninos adolescentes também
enfrentam barreiras de acesso à informações e serviços
e muitas vezes são socializados de modo a estar em
conformidade com estereótipos de gênero nocivos.
Adolescentes muito jovens que são sexualmente
ativos normalmente têm pouco ou nenhum acesso a
contraceptivos (Organização Mundial da Saúde, 2011,
citados em Igras et al., 2014). Ser saudável no início da
adolescência significa não apenas estar fisicamente e
mentalmente saudável, mas também emocionalmente e fisicamente seguro, com um senso positivo de si
mesmo e desenvolvendo habilidades para a vida e a
capacidade de tomar decisões (Igras et al., 2014).
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serviços (Grupo de Trabalho Inter-Agências sobre o Papel
do Envolvimento da Comunidade na Saúde Sexual e
Reprodutiva de Adolescentes, 2007; Organização Mundial
da Saúde, 2009). Por exemplo, às vezes a mais forte
oposição à educação em sexualidade abrangente vem de
grupos comunitários e instituições religiosas (Organização
Mundial da Saúde, 2008).
Faltam espaços seguros para as
meninas se empoderarem

Pesquisadores identificaram a falta de espaços seguros
para as adolescentes, que as impedem de garantir sua
saúde sexual e reprodutiva e seus direitos reprodutivos.
Sem esses espaços seguros, as jovens têm dificuldade em
construir seus ativos sociais e econômicos. Fazer amigos
e formar redes sociais pode fornecer o capital social que
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estabelece uma rede de segurança ou proteção social em
vários momentos de suas vidas. A ausência de segurança
também pode tornar difícil para as meninas frequentar
a escola, onde elas podem enfrentar assédio ou punição injustificada. Tudo isso contribui para uma falta
de empoderamento social que mina a capacidade das
meninas de obter as informações e serviços de saúde
sexual e reprodutiva de que necessitam. Também pode
levar a uma maior vulnerabilidade a violações de direitos
humanos e abusos. Uma menina que estuda em uma
escola que a discrimina ou a assedia por causa de seu
sexo, e para onde ela não pode se locomover com segurança, pode acabar não se matriculando ou saindo da
escola (Mensch et al., 2001).
Obstáculos econômicos à saúde
sexual e reprodutiva e aos direitos
reprodutivos dos jovens

Embora mais meninas e meninos concluam a escola do
que no passado, a obtenção de um emprego ou meio
de vida continua a ser uma meta distante para milhões.
Apesar de muitas economias estarem crescendo, o crescimento é muitas vezes errático, especialmente nos países
mais pobres, e baseado em um leque restrito de mercadorias ou indústrias. O crescimento não consegue gerar um
número suficiente de oportunidades de emprego produtivo e bem remunerado. Muitos jovens não têm habilidades
e capacidades empreendedoras, nem acesso a serviços
financeiros ou a serviços de consultoria empresarial, e têm
maior dificuldade em obter crédito adequado para abrir
um negócio (União Africana, 2014). A falta de qualidade
na educação básica e na formação profissional dificulta a
produtividade de jovens (Filmer e Fox, 2014).
A entrada de jovens no grande e crescente setor de negócios familiares também enfrenta uma série de restrições
(Filmer e Fox, 2014). Por refletir e exacerbar as desigualdades de gênero, muitos fatores colocam as mulheres
jovens em desvantagem em relação aos homens jovens na
busca de emprego. Barreiras para a obtenção de educação
agrícola afetam mais as mulheres do que os homens, por

exemplo, com poucas mulheres se formando em programas agrícolas (Filmer e Fox, 2014).
Para as mulheres jovens, as barreiras para o mercado de
trabalho incluem regulamentos e condições de trabalho,
distância para o trabalho e condições inseguras de transporte de casa para o trabalho, e defasagem entre o que se
aprende na escola e as habilidades exigidas no trabalho
(Lloyd, 2005). As mulheres jovens tendem a deixar a
escola mais cedo, e enfrentam assédio e discriminação
sexual com base em sua situação conjugal ou parental
(Filmer e Fox, 2014).
A pobreza e a estagnação econômica estão fora do
controle de qualquer jovem, ou mesmo de suas famílias
e comunidades, mas pode ser um forte empecilho para
que as pessoas recebam o que precisam para garantir sua
saúde sexual e reprodutiva e seus direitos reprodutivos
(Grepin e Klugman, 2013). Embora a pobreza esteja
diminuindo em meio ao crescimento econômico generalizado, milhões de jovens continuam a crescer pobres,
e a desigualdade de renda está aumentando (UNFPA,
2014b). Dados do Banco Mundial mostram que as taxas
de pobreza são mais altas entre as crianças do que entre
os adultos nos países mais pobres da África Subsaariana,
com mais da metade das crianças vivendo em condições
de extrema pobreza (UNICEF, 2014). É menos provável
que meninos e meninas pobres se matriculem e permaneçam na escola do que seus pares mais ricos (UNESCO,
2014b; Comissão das Nações Unidas sobre População e
Desenvolvimento, 2014). Eles começam em desvantagem na obtenção das habilidades necessárias para entrar
no mercado de trabalho e buscar e manter um meio de
vida. Não estar na escola impede o acesso à educação em
sexualidade abrangente, eliminando assim a uma possível
fonte de informação.
A pobreza também agrava a exposição de jovens a uma
série de violações de direitos humanos, como o casamento
precoce e forçado e a violência e coerção sexual (Centro
Internacional de Pesquisa sobre a Mulher, de 2014). Por
exemplo, o elemento financeiro envolvido quando uma
filha é forçada a casar precocemente pode ter ainda mais
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peso quando os pais são pobres. Se jovens pobres e suas
famílias não podem pagar por serviços de saúde sexual e
reprodutiva, o seu acesso é efetivamente negado.
As pessoas pobres também tendem a viver em áreas
rurais remotas e outras áreas que não possuem serviços de
saúde. Jovens pobres têm menos exposição à tecnologia
através da qual poderiam obter informações essenciais. A
pobreza extrema também pode empurrar as meninas para
o trabalho sexual (UNAIDS, 2012).
As desigualdades no acesso e uso por jovens de serviços
sexuais e reprodutivos, bem como outras oportunidades,
persistem entre países e dentro deles, dependendo em
grande parte da situação econômica da família (Loaiza e
Lang, 2013;. Lule et al, 2005).
Pobreza, jovens e desigualdade digital

É menos provável que jovens pobres tenham acesso a
tecnologias digitais, o que os coloca em desvantagem
no que diz respeito à informação e outros meios de
construção de capital social. Embora 30% das e dos
jovens de 15 a 24 anos em todo o mundo em 2012
fossem “nativos digitais”, ou seja, com cinco ou mais
anos de experiência on-line, as proporções de nativos

Desigualdade digital

A porcentagem de jovens de 15
a 24 anos classificados como
“nativos digitais” é muito mais
alta nos países mais ricos, com
melhor acesso à Internet
África
Subsaariana
Mundo
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digitais eram muito maiores nos países mais ricos,
com melhor acesso à Internet, variando de mais de
90% na Noruega e outros países ricos para menos de
10% na maior parte da África Subsaariana (União
Internacional de Telecomunicações, 2013). Além
disso, estudos mostram que é muito menos provável
que jovens mais pobres utilizem tecnologias digitais
do que jovens mais ricos (União Internacional de
Telecomunicações, 2013).
Subinvestimento em capital humano

O custo da escolaridade, tanto para meninos quanto para meninas, continua a ser uma barreira que
mantém muitos fora da escola. Isso inclui os custos
escolares diretos (como mensalidades, uniformes
e transporte) e os custos de oportunidade: os estudantes de famílias pobres podem ser obrigados a
trabalhar em casa, no negócio da família ou em
outro trabalho remunerado para ajudar a pagar as
despesas da família. Além disso, muitos países ainda
não investem o suficiente em infraestrutura escolar,
ou no número e na qualidade de seus professores
(UNESCO, 2014b).
Obstáculos legais
Leis que contrariam os melhores
interesses de jovens

Leis, regulamentos e políticas refletem as preferências e costumes das sociedades que os promulgam.
No entanto, muitas vezes essas estruturas contrariam os melhores interesses de jovens que buscam
garantir sua saúde sexual e reprodutiva e seus direitos
reprodutivos. O marco legal, regulatório e político
da maioria dos países ainda precisa ser atualizado em
relação aos compromissos assumidos pela maioria
dos países sob diversos tratados e acordos internacionais que garantem os direitos de adolescentes e
jovens (Greene et al., 2014). Em muitos países, o
marco ainda tem que ser atualizado em relação às realidades de adolescentes e jovens.
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Idade de consentimento

Leis sobre a idade de consentimento que exigem que adolescentes obtenham permissão do pai ou da mãe, ou de um
responsável, para usar um serviço, ou que limita o acesso
de pessoas abaixo de determinada idade, são barreiras à
informação e serviços para adolescentes. Apesar de serem
signatários de tratados e acordos que determinam o acesso
a cuidados de saúde sexual e reprodutiva para adolescentes, muitos países têm leis ou políticas que não permitem
que adolescentes ou menores de idade solteiras tenham
acesso a contraceptivos (Chandra-Mouli et al, 2014.).
As adolescentes que têm uma gravidez indesejada e
querem terminá-la podem ser mais propensas a recorrer
ao aborto inseguro sabendo que precisam da permissão
de seus pais ou responsável para obter um aborto legal
(Organização Mundial da Saúde, 2014A). As leis sobre
a idade de consentimento também são uma barreira
quando adolescentes menores de 18 anos querem ter
acesso a testes e aconselhamento para HIV e serviços de
redução de danos, como programas de troca de agulhas e
outros serviços (Organização Mundial da Saúde, 2013b;
2014a). Além de bloquear o acesso a informações e
serviços, essas leis sobre a idade de consentimento contradizem a ideia de que pessoas jovens devem participar nas
decisões que as afetam, de acordo com suas capacidades
em evolução. Essa “discriminação etária”, conforme
descrição do UNAIDS e da Comissão Lancet (2013),
“interfere com a participação cívica de adolescentes, a sua
capacidade de tomar decisões livremente, e o seu acesso à
educação sexual e a serviços de saúde sexual e reprodutiva
e de HIV que podem salvar suas vidas”.
Muitos dos obstáculos legais especificamente relacionados ao HIV, como a criminalização do sexo com
pessoa do mesmo sexo, uso de drogas e venda de sexo
ou trabalho sexual, tornam particularmente difícil para
jovens garantir sua saúde sexual e reprodutiva e seus direitos reprodutivos. Além de limitar o acesso a cuidados e
informações, essas leis podem agravar a exclusão social,
a discriminação e a marginalização que jovens já sofrem
(UNAIDS e Comissão Lancet, 2013).
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Superação dos obstáculos

Como disse o Secretário-Geral das Nações Unidas no Dia
Mundial da População em 2014, muitos dos atuais 1,8
bilhão de jovens “veem negados suas oportunidades de
direito para obter uma educação de qualidade, encontrar
um trabalho decente, e participar na vida política de suas
sociedades.” O acesso de jovens a informações e serviços
de qualidade sobre saúde sexual e reprodutiva de qualidade é muito facilmente bloqueado.
Muitos dos obstáculos enfrentados por jovens, mas
especialmente pelas meninas, são de alguma forma uma
violação ou negação de sua integridade física e mental.
Alguns desses obstáculos estão diretamente relacionados
a atitudes e comportamentos adultos, que só adultos
podem mudar. Para milhões de adolescentes, o desafio
é a combinação da hostilidade dos adultos em relação a
eles enquanto passam pela puberdade com a sua falta de
poder para agir com autonomia nas principais decisões e
comportamentos que afetam suas vidas e seu futuro.

situaçã o da populaçã o m und ial 201 4

45

Os países enfrentam diferentes circunstâncias
econômicas e sociais, o que significa
que não há uma abordagem única para
investir no capital humano de jovens.
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CAPÍTULO 4

Investimentos em
capital humano
abrem a janela
para um bônus
demográfico
Independentemente do seu nível de desenvolvimento, todos os países têm a
responsabilidade de defender os direitos das pessoas jovens e ajudá-las a estabelecer
as bases para suas vidas. Isso inclui equipá-las com educação relevante de alta
qualidade e atenção integral à saúde, abrangendo todos os aspectos da saúde sexual
e reprodutiva. Nossas e nossos jovens precisam de oportunidades para ganhar a vida
e participar nas decisões que as/os afetam. Diante das disparidades que persistem
em todas as sociedades, esforços especiais devem ser empreendidos para alcançar
grupos marginalizados a partir de vários ângulos, como idade, gênero e etnia.

Intervenções promissoras
Impedir o
casamento infantil
Promover a saúde sexual
e reprodutiva e os direitos
reprodutivos dos jovens

Prevenir a violência
sexual e de gênero

Desencorajar
práticas nocivas

Promover a
paridade de gênero
na educação
Melhorar as oportunidades
de emprego e renda
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s países com grandes coortes de adolescentes e jovens podem colher um bônus
demográfico para o desenvolvimento, a
resiliência e a sustentabilidade nacional.
Mas o tamanho desse bônus depende essencialmente
de investimento em capital humano e reforço das capacidades humanas, bem como de políticas para apoiar o
empoderamento de jovens.
Os países enfrentam diferentes circunstâncias
econômicas e sociais, o que significa que não há uma
abordagem única para investir no capital humano de
jovens. Os obstáculos encontrados por adolescentes e
jovens no caminho para um futuro saudável e produtivo diferem entre os países e dentro deles. Os obstáculos
são muitas vezes ainda maiores para jovens mais pobres,
que vivem em áreas rurais, que são menos escolarizados
e de outra forma marginalizados ou que têm seus direitos humanos básicos negados.
Mesmo que muitos dos obstáculos sejam assustadores, os países em desenvolvimento têm encontrado
formas inovadoras para superá-los. Muitas das soluções
encontradas para ajudar jovens a gozar de seus direitos
e ter acesso a informações e serviços de saúde sexual
e reprodutiva têm sido de pequena escala ou escopo,
mas têm potencial para alcançar um número maior de
pessoas. Outras soluções surgiram como resultado não
intencional de iniciativas destinadas a alcançar outros
objetivos de desenvolvimento. De qualquer maneira, os
países estão encontrando maneiras de garantir a saúde
sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos de jovens
e derrubar as barreiras à entrada de pessoas jovens na
força de trabalho produtiva.

Priorização de investimentos

As medidas tomadas pelos governos para construir o
capital humano tipicamente priorizam o aumento do
acesso à educação, principalmente para além do nível
primário. Mas a educação por si só não será suficiente
para construir uma massa crítica de capital humano
para colher o bônus demográfico. Políticas que garan-
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tam o acesso de jovens à saúde, incluindo a saúde sexual e
reprodutiva, também são cruciais.
Jovens, inclusive adolescentes, precisam de educação,
formação, informação e serviços de saúde de qualidade, bem
como da proteção de seus direitos humanos e oportunidades
de participar na tomada de decisões, de modo a estarem
aptos para o futuro e poderem participar nos assuntos de
suas comunidades e contribuir para o desenvolvimento
econômico. Com esses investimentos, jovens também terão
melhores condições de desenvolver juízo, valores, comportamentos e resiliência de que precisam para prosperar em um
mundo globalizado e de rápidas transformações.
Os argumentos econômicos para as políticas de intervenção destinadas a alcançar os bônus demográficos estão
intimamente ligados à lógica dos direitos humanos para
a ação sobre a saúde sexual e reprodutiva e os direitos
reprodutivos. Por exemplo, um dos fatores do bônus é o
aumento da participação das mulheres na economia que
gera renda. O casamento infantil e a gravidez precoce
podem corroer ou mesmo eliminar esse potencial através
de seus efeitos prejudiciais sobre a saúde, a educação e o
potencial de rendimentos das jovens mães e seus filhos.
Embora pouco se saiba sobre o impacto da paternidade
indesejada sobre jovens pais, a evidência limitada que
temos sugere que os efeitos sobre seu potencial de rendimentos também são negativos.
Os exemplos da República da Coreia, Província Chinesa
de Taiwan e Tailândia entre 1965 e 1990 são testemunho
da importância da economia, direitos e políticas sociais
para o alcance do bônus demográfico. Todos aproveitaram
seus bônus demográficos potenciais através de políticas
econômicas, bem como investimentos sociais em saúde,
educação e igualdade de gênero. As taxas de matrícula de
meninas no ensino secundário aumentaram substancialmente de 1965 a 1980, e as desigualdades de gênero nas
matrículas diminuíram. A tendência a ter menos filhos e
casar mais tarde resultou em maior número de mulheres
entrando na força de trabalho. O aumento da participação
da força de trabalho feminina foi um dos principais fatores
do crescimento econômico (Bauer, 2001).
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O desenvolvimento de capital humano entre jovens e o
apoio à sua empregabilidade devem ser complementados
pelo investimento produtivo na economia real, que cria
oportunidades de emprego para as pessoas.
Como podem as políticas e intervenções que visam
aumentar o acesso à saúde sexual e reprodutiva, permitindo aos jovens exercer seus direitos reprodutivos
e outros direitos humanos e promovendo a igualdade
de gênero, ajudar os governos a aproveitar um bônus
demográfico? Avaliações recentes de políticas e programas estão lançando luz sobre quais investimentos
em saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos
podem ser mais eficazes para empoderar jovens e
ajudar os países a aproveitar mais plenamente o dividendo demográfico.
Intervenções promissoras incluem:
• Impedir o casamento infantil e prevenir a gravidez
na adolescência
• Promover a saúde sexual e reprodutiva e os direitos
reprodutivos entre jovens, inclusive adolescentes
• Prevenir e combater a violência sexual e a violência
baseada em gênero
• Desencorajar práticas nocivas, como a mutilação
genital feminina
• Promover a igualdade de gênero na educação
• Melhorar as oportunidades de emprego e remuneração para jovens.
O casamento infantil e a
gravidez na adolescência

O casamento é um fator de desigualdade fundamental
para milhões de meninas em países em desenvolvimento.
O casamento infantil prejudica o futuro da menina e
significa que ela não tem controle sobre sua fecundidade,
deixando o bônus demográfico como uma possibilidade
mais distante. Essa “maioria negligenciada” de crianças
casadas recebeu uma grande atenção nos últimos anos,
com a alocação de novos recursos e o redirecionamento
dos recursos existentes para a prevenção do casamento

“Decisões. Decisões. A
cada dia você toma milhares
delas. As decisões que
você toma ao longo da
vida e nos seus diferentes
papéis. Portanto, temos
que ter uma posição firme
e nos envolvermos na
tomada de decisões.”
Manisha Byanjankar, Nepal

infantil ou para o apoio a meninas já casados ou em união
estável (Haberland e Chong, 2003). Manter as meninas
na escola e apoiá-las na tomada de decisões saudáveis
sobre suas próprias vidas são os determinantes de idade ao
casar mais importantes.
Embora quase todos os países tenham estabelecido
uma idade mínima legal para o casamento, as leis muitas vezes são descumpridas, especialmente na África
Subsaariana, nos Estados Árabes e Sul da Ásia. Por exemplo, na Índia, que criminalizou o casamento infantil,
apenas 11 pessoas foram efetivamente condenadas por
promoverem essa prática em 2010 (UNFPA, 2013;
UNICEF, 2011). Assim, o ativismo legal é necessário,
mas insuficiente para acabar com o casamento precoce.
Devido a deficiências ou ausência de sanções legais
para o casamento infantil, outras abordagens estão
sendo testadas, incluindo as destinadas a manter as
meninas na escola e trabalhar com os membros da
comunidade para mudar as normas em torno do casamento e da maternidade precoce.
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A maioria dos programas que visam acabar com o casamento infantil ainda não foi adequadamente avaliada,
(Greene, 2014). Uma avaliação, no entanto, classifica o
número limitado de programas que foram avaliados em
cinco categorias (Lee-Rife et al., 2012).
A primeira categoria se concentra no empoderamento
das meninas em situação de risco para o casamento precoce através de informações, habilidades, espaços seguros
e redes de apoio. Esses programas têm procurado reduzir
o isolamento social das meninas e prepará-las a dar seguimento às escolhas que devem fazer na vida. Um exemplo
é o Programa de Habilidades para a Vida Maharashtra, na
Índia, que oferece às meninas informações sobre instituições sociais, habilidades para a vida e saúde, incluindo a
saúde e nutrição infantil (Pande et al., 2006).
Outro grupo de programas destinados a acabar com o
casamento infantil procura aumentar o acesso das meninas
à escola e melhorar a qualidade da educação. A educação
de qualidade fornece uma alternativa viável ao casamento
para algumas meninas, proporcionando a elas redes sociais e
elevando suas expectativas em relação às suas próprias vidas.
Escolas sem qualidade podem contribuir para o ponto de
vista dos pais de que o casamento é a melhor opção para as
suas filhas. A expectativa de que as meninas vão se casar cedo

Nancy Tomee, ativista jovem, milita
contra a mutilação genital feminina.
© UNFPA/Omar Kasrawi
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enfraquece o compromisso com a escola. Ishraq, um programa de dois anos no Egito, preparou as meninas fora da
escola para a reentrada no sistema escolar formal, oferecendo aulas de alfabetização e operações matemáticas básicas,
habilidades para a vida e esportes (Brady et al., 2007).
Outra abordagem tem sido a prestação de apoio
econômico e incentivos para as meninas e suas famílias.
Informações econômicas, apoio e, por vezes, incentivos
que levam em conta as justificativas econômicas das
famílias para casar suas filhas precocemente oferecem
alternativas ao casamento e valorizam as meninas aos
olhos de suas famílias de origem. Um exemplo é BerhaneHewan na Etiópia, que dá às famílias uma cabra para que
as filhas permaneçam no programa e fiquem solteiras até a
idade de 18 anos (Karei e Erulkar, 2010). Outro exemplo é
o programa de transferência de renda Zomba, em Malaui,
que constatou que transferências de renda incondicionais
foram mais eficazes em retardar o casamento do que transferências condicionais (Baird et al., 2009).
A educação e mobilização dos pais e membros da
comunidade também pode ajudar a acabar com o casamento infantil. Esses programas visam adiar o casamento
educando e mobilizando os pais e as comunidades - os que
decidem quando e com quem a menina vai se casar - para
mudar as normas sociais relativas às expectativas das meninas e suas perspectivas de casamento. A resignificação de
conceitos e redefinição das tradições em torno da mutilação genital feminina são estratégias utilizadas por vários
países. No Quênia, por exemplo, ritos de passagem alternativos têm sido desenvolvidos para preservar os aspectos
socioculturais positivos do ritual sem que as meninas
sejam submetidas à mutilação genital feminina.
Alguns países tomaram medidas para impedir o casamento de crianças através da promoção de um marco
jurídico e político favorável. A maioria dos países,
mesmo aqueles com altas taxas de casamento infantil,
estabeleceu uma idade mínima legal para o casamento.
As leis e os sistemas jurídicos servem a dois propósitos
nesse sentido: eles proporcionam o enquadramento
geral para qualquer tipo de intervenção programática
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em vários setores, e oferecem refúgio e justiça para as
meninas que procuram apoio. São necessárias políticas
para esclarecer, fortalecer e fazer cumprir essas leis. No
Afeganistão, o Programa Comunitário Meios de Vida
Rurais convocou grupos de mulheres para se mobilizarem para a ação sobre questões locais de desigualdade
de gênero e reforçou os conselhos shura locais para
responder a problemas, incluindo o casamento infantil
(Gandhi e Krijnen, 2006).
De acordo com a Organização das Nações Unidas
(2011), nos países em que as mulheres tendem a se casar
precocemente, a diferença da idade média ao casar (singulate mean age at marriage – SMAM), entre homens
e mulheres geralmente é grande. A SMAM é a duração
média da vida de solteiro entre as pessoas com 15 a 49
anos de idade. Os países com a SMAM mais baixa desde
2008 foram Níger (17,6 anos), Mali (17,8 anos) e Chade
(18,3 anos). Todos apresentaram diferença de idade entre
a SMAM masculina e feminina de pelo menos seis anos.
O relatório do UNFPA Situação da População Mundial
2013, sobre gravidez na adolescência, observa que,
embora muitos governos invistam em programas para
permitir que as adolescentes evitem uma gravidez, um
número menor investe em sistemas e serviços que apoiam
as meninas grávidas ou que tiveram filhos. Greene et al.
(2013) avaliou uma série de programas para mães jovens
nos Estados Unidos e países em desenvolvimento destinados a retardar o desejo de ter mais filhos, aumentar
o uso de anticoncepcionais e aumentar os intervalos
entre gravidezes. Eles identificaram várias intervenções
promissoras e sugeriram a estratégia de combinar as
intervenções em que os métodos de prevenção eficazes
são usados e adaptados aos contextos epidemiológicos e
culturais específicos. Na maioria dos casos, a gravidez na
adolescência ocorre dentro de casamentos infantis ou está
ligada a outras circunstâncias que estão além do controle
da menina. Em todas as regiões do mundo, as meninas
pobres, com pouca escolaridade e que vivem em áreas
rurais têm mais probabilidade de engravidar do que as
meninas mais ricas, urbanas, com mais escolaridade.

A saúde sexual e reprodutiva e
os direitos reprodutivos

Essa geração de adolescentes, que nunca foi tão grande,
tem necessidades de saúde, incluindo a saúde sexual e
reprodutiva, que devem ser atendidas para que o potencial das pessoas jovens de todo o mundo seja alcançado
e os efeitos negativos de longo prazo sobre a saúde de
jovens sejam evitados. Como destaca uma análise recente
da Organização Mundial da Saúde (2014), eventos de
saúde durante a adolescência têm um impacto em todo
o curso da vida. Adolescentes diferem de outros grupos
da população e não são tão bem atendidos quanto outros
grupos, portanto devem ser um foco importante dos
esforços para alcançar a cobertura universal de saúde.
As políticas desempenham um papel fundamental na
proteção da saúde de adolescentes; não é suficiente simplesmente oferecer serviços aos adolescentes, uma vez
que o contexto social e normativo mais amplo é especialmente importante para sua saúde.
A presença de políticas de apoio, leis e sistemas constitui
o pano de fundo para os serviços de saúde que são responsáveis perante as pessoas que os utilizam. Um marco
jurídico que facilite a reparação de problemas ou obstáculos em um sistema de saúde é essencial para garantir sua
qualidade. Da mesma forma, uma estrutura que garanta
o direito de todas as pessoas aos serviços, sem a necessidade de permissões especiais de outros membros da família,
pode facilitar a utilização dos mesmos e criar uma noção
de direito por parte de usuários jovens. Comportamentos
e resultados podem ser influenciados por intervenções
políticas, como as que flexibilizam as restrições de idade
ou necessidade de consentimento dos pais para o acesso
de adolescentes aos serviços, ou políticas que permitem a
alunas grávidas voltar à escola após o parto.
Milhões de meninas engravidam durante a adolescência. O número de mulheres jovens com necessidades
de contracepção não atendidas é significativo. Uma
compilação de dados recentes de países onde Pesquisas
Demográficas e de Saúde incluem informações sobre o
uso de contraceptivos entre mulheres jovens sexualmente

situaçã o da populaçã o m und ial 201 4

51

ativas casadas e solteiras revela um número estimado de
33 milhões de mulheres entre as idades de 15 e 24 anos
que usariam contraceptivos se tivessem acesso a eles
(MacQuarrie, 2014). Há uma variação regional forte.
Para meninas com idades entre 15 e 19 anos, os números
variam de 8,6% das mulheres casadas no Oriente Médio
e Norte da África a 30,5% na África Ocidental e Central.
Nos países que apresentaram informações sobre mulheres jovens solteiras sexualmente ativas, quase a metade das
mulheres nos dois grupos de países africanos apontaram
necessidades de contracepção não atendidas. A variação
entre os países indica a importância da realização de análises em nível de país dos padrões de exposição ao risco de
gravidez por idade (Blanc e Way, 1998).
A Aliança da Juventude Africana procurou melhorar
os serviços voltados para os jovens em Gana, Tanzânia e
Uganda. Uma avaliação mostrou que os três países tiveram
resultados mistos em relação ao uso relatado de contracep-

PORCENTAGEM MÉDIA DE NECESSIDADE
DE CONTRACEPÇÃO NÃO ATENDIDA
ENTRE ADOLESCENTES E MULHERES
JOVENS (COM BASE EM DADOS
DE PESQUISAS DEMOGRÁFICAS
E DE SAÚDE RECENTES)
Agrupamento regional dos países com dados disponíveis

Atualmente
casadas
15-19

20-24

15-19

20-24

anos

anos

anos

anos

África Central/Ocidental

30.5

29.1

46.3

35.1

África Oriental/Austral

25.6

24.9

48.7

29.9

Oriente Médio/
Norte da África

8.6

11.3

Europa Oriental

19.3

15.9

Ásia

24.2

23.0

América Latina/Caribe

30.1

30.8

Agrupamentos
regionais

Fonte: MacQuarrie (2014)
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Solteiras/
sexualmente
ativas

Sem dados

15.7
Sem dados
30.8

Sem dados

16.1
Sem dados
20.6

tivos. Na Tanzânia, o uso relatado foi significativamente
maior para homens e mulheres expostos à intervenção.
Mas em Gana e Uganda, o uso de contraceptivos foi maior
apenas para as mulheres expostas à intervenção, em comparação com os homens e mulheres não expostas (Daniels,
2007; Williams et al., 2007). Uma revisão sistemática
de pesquisas sobre intervenções para melhorar comportamentos contraceptivos por parte de adolescentes teve
vários resultados positivos, em áreas como treinamento
de provedores de serviços para reduzir sua relutância em
atender os adolescentes, construção de melhores habilidades de comunicação para trabalhar com essa faixa etária e
ações para tornar os serviços mais atraentes para usuários
adolescentes (Gottschalk e Ortayli, 2014). Os autores
destacaram a importância do envolvimento da comunidade para ajudar a quebrar barreiras socioculturais no nível
comunitário, e da contribuição da educação em sexualidade abrangente oferecida pela escola. Eles alertaram que os
impactos das intervenções variaram de contexto, e que a
base de evidência permaneceu escassa.
Outra revisão sistemática da literatura realizada por
Denno et al. (2012) mostra que as abordagens mais eficazes para alcançar jovens fora das instalações de saúde
incluem a distribuição de preservativos na rua e a promoção de acesso à contracepção de emergência sem prescrição
médica. Em uma revisão da literatura, Denno et al. (2013)
constataram que mais estudos precisam ser realizados para
determinar se a capacitação de profissionais de saúde e a
adequação das instalações para torná-las mais atraentes
para jovens são formas eficazes de melhorar os resultados
em termos de saúde sexual e reprodutiva de adolescentes.
Foram encontradas evidências fortes a favor de programas
que usam uma combinação de intervenções, incluindo
aqueles que aumentaram a aprovação pela comunidade de
serviços voltados para adolescentes, ou acessíveis a eles.
Um estudo realizado no Zimbábue constatou um
aumento significativo no comportamento de busca de
contraceptivos relatado e uma redução de gestações relatadas como resultado de uma intervenção para melhorar o
acesso e a qualidade dos serviços para adolescentes (Cowan

CAPÍTULO 4 Investimentos em capital humano abrem a janela para um bônus demográfico

et al., 2010). A integração dos serviços em ambientes
escolares pode ser uma forma importante de torná-los mais
atraentes para jovens. Um estudo comparativo de serviços
de saúde voltados para jovens em duas escolas revelou que a
escola que encaminhou alunas para serviços de contracepção hormonal apresentou uma taxa de gravidez superior à
escola que ofereceu os serviços na própria escola (Smith et
al., 2011). Uma avaliação dos serviços voltados para jovens
descobriu que, em cinco anos, mais custos foram poupados com a prevenção da gravidez indesejada entre mães
adolescentes, com uma economia de US$17,23 para cada
US$1 gasto em contracepção para adolescentes de 14 a 19
anos de idade (Eisenberg et al., 2013).
McQueston et al. (2012) analisaram sete avaliações de
intervenções que adaptaram programas de saúde reprodutiva existentes para atender as necessidades de adolescentes.
Duas delas, Kanesathasan et al. (2008), sobre um programa
de grande escala para adolescentes na Índia, e Bhuiya et
al. (2004), sobre serviços adaptados para adolescentes em
Bangladesh, revelaram efeitos positivos de conscientização ou conhecimento de métodos contraceptivos, com
Kanesathasan et al. (2008) também mostrando aumento do
uso de contraceptivos entre adolescentes casadas. Portner
et al. (2011) relataram uma diminuição real do número de
filhos, embora o programa etíope que ele estudou não tenha
sido projetado especificamente para adolescentes. Todos os
estudos envolveram múltiplos tipos de intervenções e resultados, de modo que é difícil determinar o impacto de um
tipo específico de intervenção sobre um resultado específico.
Uma área adicional de intervenção que tem recebido
alguma atenção é a busca de maneiras de “normalizar”
o acesso de adolescentes aos serviços, assim como os
serviços para crianças pequenas são normalizados. Um
exemplo é o modelo “12+” que está sendo testado em
Ruanda com o apoio do Reino Unido e da organização
Girl Hub. O objetivo do programa é educar as jovens
antes da puberdade sobre a saúde reprodutiva, no que
se aplica a elas. Isso empodera as meninas com as habilidades gerais de vida para ajudá-las a fazer escolhas
informadas à medida que passam pela vida.

USO DE CONTRACEPTIVOS

A prevenção da gravidez
indesejada entre mães
adolescentes gerou uma
economia de

US$17,23 para cada US$1
gasto em contracepção para
adolescentes de 14 a 19 anos.

Foi constatado que uma educação em sexualidade
abrangente é capaz de retardar a iniciação sexual de adolescentes, e aqueles que aprenderam sobre abstinência e
contracepção, especialmente do sexo feminino, foram
significativamente mais propensos a usar contracepção
na iniciação sexual (Lindberg e Maddow-Zimet, 2012).
Pesquisas sistemáticas da UNESCO sobre o impacto
da educação sexual abrangente sobre o comportamento
sexual revelaram que um terço dos programas diminuiu a
frequência das relações sexuais, e mais de um terço retardou a iniciação sexual e diminuiu o número de parceiros
sexuais (UNESCO, 2009). Nenhum dos programas
antecipou a iniciação sexual. Além disso, currículos que
enfatizam o pensamento crítico sobre gênero e poder
são muito mais eficazes na redução das taxas de infecções
sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada do que
programas convencionais que não levam em conta a
questão de gênero. Esses resultados importantes refletem
um corpo de pesquisa que demonstra que as normas de
gênero são uma “porta de entrada” para uma série de
resultados que afetam adolescentes (Haberland, 2010).
Como observa o Relatório sobre o Desenvolvimento
Mundial 2007 do Banco Mundial, as próprias pessoas
jovens podem melhorar a prestação dos serviços, monitorando e dando retorno sobre sua qualidade (Banco
Mundial, 2006). No Brasil, a iniciativa Vozes Jovens
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institucionaliza a participação de jovens na formulação da
política de juventude nos níveis nacional, estadual e local.
Jovens introduziram novas formas de fazer negócio: “linguagem diferente, métodos de organização diferentes, e
diferentes formas de apresentação de casos e resultados que
precisam ser incorporadas no desenvolvimento e programação das políticas” (World Bank, 2006).
Enquanto alguns argumentam que as intervenções
multifacetadas para adiar o casamento e a gravidez precoces
são caros, os custos da falta de ação são altos. Pesquisadores
da Universidade Johns Hopkins estimaram que bilhões
de dólares são perdidos globalmente como resultado da
maternidade na adolescência, na forma de rendimentos
menores devido à redução da escolaridade, com estimativas
do custo total de um parto adolescente para uma coorte de
35 milhões de meninas de 72 países que varia de US$168
a US$503 por menina, dependendo do índice de retorno
à escola (Bonnenfant et al., 2013). Um estudo recente do
Banco Mundial utilizou uma metodologia desenvolvida
por Maynard e Hoffman para os Estados Unidos (2008)
para medir os custos em termos de perda de oportunidades
de vida resultantes de uma gravidez na adolescência em
países em desenvolvimento. Eles relataram que “o custo
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da perda de oportunidades de vida relacionado à gravidez na adolescência - medido pela perda de rendimento
anual da jovem mãe ao longo de sua vida - varia de 1%
do PIB anual na China a 30% do PIB anual em Uganda”
(Chaaban e Cunningham, 2012).
Violência de gênero

A violência de gênero em todas as suas formas é uma
violação dos direitos humanos que ocorre com frequência alarmante em todos os países. Junto com os custos
físicos e psicológicos vêm as despesas médicas de curto e
longo prazo e a redução da renda e da produtividade. A
violência de gênero pode assumir muitas formas, desde a
violência cometida pelo parceiro íntimo, estupro, assédio
no local de trabalho, mutilação genital feminina, tráfico
humano e assassinato. Uma avaliação realizada em 2013
pela Organização Mundial de Saúde estima que 36% das
mulheres sofrem violência cometida pelo parceiro íntimo
ou violência sexual cometida por alguém que não o parceiro, com taxas mais baixas para os homens (Organização
Mundial da Saúde, 2013). As meninas e os meninos são
particularmente vulneráveis, com um amplo leque de consequências negativas para a saúde e o bem-estar das vítimas.
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As taxas de incidência reportadas por uma série de
Pesquisas Nacionais sobre Violência contra Crianças
estimam que, entre mulheres com idades de 18 a 24
anos, 38% haviam sofrido violência sexual antes dos
18 anos na Suazilândia, 27% na Tanzânia e 32% no
Zimbábue. Entre os homens, cerca de um em cada nove
na Tanzânia, e um em cada dez no Zimbábue sofreram
experiências semelhantes. Na América Central, entre
3% e 10% dos homens entre as idades de 19 e 30 anos
relataram ter sofrido abuso sexual na infância (Willman
e Corman, 2013).
A atividade sexual precoce entre as meninas é frequentemente associada à coerção e à violência, expondo-as
a infecções sexualmente transmissíveis, HIV e gravidez
indesejada. A atividade sexual precoce também decorre
muitas vezes da desigualdade de gênero persistente e da
desvalorização das meninas, que, juntas, negam-lhes o
poder de decidir se, quando ou com quem terão relações sexuais. Sete tipos de intervenções políticas têm se
mostrado eficazes na prevenção ou redução da violência
sexual cometida pelo parceiro íntimo (Heise, 2011).
Mudança das normas de gênero

A evidência mostra que campanhas de sensibilização, como a campanha do Secretário-Geral da ONU
“UNA-SE pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”,
a campanha Breakaway, do UNFPA, a campanha

“Diga não à violência” da Anistia Internacional, e
a campanha “Podemos Acabar com toda Violência
contra as Mulheres” da Oxfam, podem ajudar a
mudar normas sociais enraizadas, como a aceitação do espancamento da esposa e da superioridade
masculina nos relacionamentos. A “programação
de gênero transformadora” envolvendo homens e
mulheres tem promovido mudanças ao questionar
normas de gênero nocivas para combater a atribuição
desfavorável de poder, papéis, responsabilidades e
recursos entre homens e mulheres em países como
Brasil, Egito, Etiópia, Índia e Peru.
Prevenção da exposição das crianças à violência

Reconhecendo que testemunhar ou ser vítima de
violência na infância predispõe as pessoas a perpetrar
violência na idade adulta, programas que visam melhorar o comportamento dos pais e coibir a prática de
castigos corporais em casa e nas escolas se mostraram
eficazes em ambientes de alta renda, e estão surgindo
evidências de que programas voltados para os pais de
renda baixa e média ajudam a melhorar o comportamento dos pais e reduzir a prática de castigos severos.
Segundo Heise (2011), meninos sujeitos a punições
severas e que sofrem abuso físico, ou que testemunham
suas mães sendo espancadas, são mais propensos a abusar de suas parceiras mais tarde na vida.

SOUL CITY E A MUDANÇA SOCIAL
O Instituto Soul City da África do Sul tornou-se uma força de mudança social, com diversas intervenções atingindo mais de quatro em cada cinco sul-africanos. O cerne da estratégia do Soul City é aproveitar a cultura e
a comunicação popular para provocar uma mudança social. Utilizando a infraestrutura pública de radiodifusão da África do Sul, os programas divulgam mensagens essenciais de saúde pública e estimulam o diálogo
e o debate. O Instituto Soul City trabalha com parceiros de organizações não governamentais em outros oito
países da África Austral. O Instituto foi avaliado de forma independente por meio de grandes pesquisas quantitativas e qualitativas nacionalmente representativas (Usdin, 2009). As avaliações mostraram o impacto
positivo do Soul City sobre o conhecimento e a consciência da extensão e gravidade da violência doméstica, a definição de violência contra as mulheres (em especial da violência doméstica), a legislação sobre a
violência contra as mulheres, e o que fazer e para onde para ir em caso de violência (Guedes, 2004).
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Coibindo o abuso de álcool

Há várias evidências sobre a ligação entre abuso de
bebidas alcoólicas pelo homem e violência contra a
parceira íntima. Intervenções bem sucedidas incluem:
aconselhamento para homens com problemas com
a bebida; leis relacionadas com o acesso de jovens ao
álcool e publicidade dirigida a eles; campanhas comunitárias, programas escolares e diálogo público para
mudar as normas sociais; formação de organizações
locais de mulheres que desencorajam o abuso do álcool;
e iniciativas de tratamento e de autoajuda, incluindo os
Alcoólicos Anônimos.
Empoderamento econômico das meninas e mulheres

Existem evidências de ligações positivas entre medidas de
empoderamento (propriedade de bens, emprego, participação em esquemas de crédito), o poder de barganha das
meninas e mulheres jovens na família, e a diminuição da
vulnerabilidade à violência cometida pelo parceiro.
Reforma do sistema jurídico e de justiça

Apesar da expectativa de que a detenção e persecução de
criminosos possa reduzir a violência, há pouca evidência
para apoiar esse ponto de vista. Tratados internacionais
como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres são um
importante estímulo para a reforma no nível dos países.
Mitigação dos efeitos da violência, particularmente
em contextos de conflito e pós-conflito

A violência sexual normalmente aumenta durante conflitos, migrações forçadas e desastres naturais. O impacto
físico, psicológico e social sobre adolescentes e jovens
pode persistir na idade adulta e durar uma vida inteira. As
medidas preventivas são essenciais, bem como ações para
processar os perpetradores e oferecer cuidados de saúde e
apoio psicossocial, jurídico e econômico aos sobreviventes da violência, que pode levar a infecções sexualmente
transmissíveis e gravidez indesejada (Comitê Permanente
Interagências, 2005).
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Jovens participando de um debate sobre gravidez na adolescência
organizado pelo UNFPA e seus parceiros em Uganda.
© UNFPA/Els Dehantschutter

Engajamento de homens e meninos

Programas focados em homens e meninos também
desempenham um papel importante na promoção da
igualdade de gênero, no combate à violência baseada em
gênero e no apoio à saúde sexual e reprodutiva e direitos
reprodutivos. Uma revisão de pesquisas realizada por
Barker et al. (2007) produziu evidências convincentes
de que tais programas podem mudar atitudes e comportamentos. Uma dessas iniciativas, o Programa H do
Brasil, resultou em mudanças positivas nas atitudes,
medidas por meio de uma escala de Homens Sensíveis a
Gênero, sobre temas como a prevenção da infecção pelo
HIV, violência cometida pelo parceiro, e relações sexuais (Pulerwitz et al., 2006).
Mutilação genital feminina

A mutilação genital feminina representa sérios riscos
para a saúde física e mental de mulheres e meninas. A
Organização Mundial da Saúde informou que a prática
foi associada ao aumento de complicações no parto e
de mortes maternas, bem como uma série de outros
problemas de saúde (Feldman-Jacobs e Ryniak, 2006).
Abordagens para eliminar a prática incluem mudanças nas leis e políticas, educação e diálogo públicos,
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e introdução de ritos de passagem alternativos. Entre
os programas mais conhecidos está o Programa de
Empoderamento da Comunidade implementado pela
organização Tostan, que teve origem no Senegal e se
expandiu para vários países. A Tostan mobiliza líderes
comunitários e religiosos para ajudar a mudar atitudes. O
programa tem reduzido a incidência da prática e contribuído para outros resultados favoráveis, como a redução
do número de casamentos infantis (Diop et al., 2004).
Frequentando a escola e concluindo
o ensino secundário

A maioria dos países tem avançado no aumento de
matrículas na escola primária para meninos e meninas,
mas muitos ficam para trás em termos de matrículas no
ensino secundário, especialmente das meninas. Muitas
restrições precisam ser abordadas, incluindo normas
socioculturais, vulnerabilidade à violência, custos diretos
e de oportunidade, infraestrutura escolar inadequada e
má qualidade do ensino, bem como o impacto do HIV
sobre as meninas e suas famílias.
Lewis e Lockheed (2006) fazem uma série de recomendações para ajudar a promover a educação das
meninas. As recomendações incluíram mudanças nas
políticas, leis e normas administrativas que discriminam
as meninas (por exemplo, as que estão grávidas ou que
tenham dado à luz) e o estabelecimento de programas
compensatórios para elas, oferta de incentivos às famílias
para ajudar a vencer a relutância em enviar as meninas
para a escola e redução dos custos em que incorrem ao
fazê-lo, melhoria da qualidade e relevância da educação,
e ampliação das opções educacionais para meninas fora
da escola. A distância da escola e a segurança das meninas
no caminho para a escola são problemas que também
precisam ser abordados.
As ações para aumentar a escolaridade das meninas e
melhorar a qualidade da educação para elas estão assumindo várias formas. Estas incluem bolsas de estudo,
mesadas, transferências de dinheiro e recrutamento
e formação de professoras (Lloyd, 2009; Biddlecom

et al., 2007; Baird et al., 2009; Arends-Kuenning e
Amin, 2000). Frequentar a escola protege as meninas
na medida em que elas são vistas como crianças, não
como mulheres prontas para o casamento (Marcus e
Page, 2013). O pagamento dos uniformes escolares
pode reduzir as taxas de evasão, reduzir os casamentos na
adolescência e levar a uma redução da gravidez na adolescência (Duflo et al., 2006).
A qualidade da educação importa: se ela não conseguir
preparar as meninas para o emprego e a participação
na sociedade civil, não poderá adiar o casamento e a
maternidade (Schurmann, 2009). Creches subsidiadas
podem facilitar a escolarização das jovens mães (Glick e
Sahn, 2000). A igualdade de gênero no ensino, aprendizagem e gestão, incluindo atenção ao currículo, materiais
didáticos e práticas pedagógicas, são áreas importantes
para a ação. Além disso, intervenções de saúde na escola
e conscientização sobre questões de saúde reprodutiva
podem melhorar a aprendizagem para meninos e meninas (Unterhalter et al., 2014). Para as adolescentes, a
disponibilidade de materiais de higiene e infraestrutura
de saneamento também é importante.
Meninas precisam de flexibilidade para poderem
voltar para a escola se ficarem grávidas ou abandonarem
a escola por outros motivos (Jimenez e Murthi, 2006;
Greene et al., 2002). Um estudo no Paquistão revelou
que, embora as meninas com mais escolaridade não
adiem o casamento ou a primeira gravidez, elas são mais
propensas a usar contracepção e adiar a segunda gravidez
(Alam et al., 2010).
Em todo o mundo, as transferências de renda e vales
destinados a alterar diversos comportamentos e resultados estão ganhando credibilidade. Programas de
transferência de renda que visam melhorar os indicadores
de saúde e educação no Brasil e no México, por exemplo,
têm ajudado as meninas a superar a desvantagem de gênero na escola (Lindert et al 2007; Barrientos e DeJong,
2004; Merrick e Greene, 2007). As evidências sugerem
que esses programas também podem ajudar a adiar o
casamento (Baird et al., 2011).
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A equipe do Centro para o Desenvolvimento Global
identificou quatro avaliações dos efeitos das transferências
de renda sobre a fecundidade na adolescência e resultados
relacionados (McQueston et al., 2012). A equipe relatou
que as transferências de renda tiveram maior impacto
sobre indicadores relacionados com o casamento, observando que as transferências funcionaram como um
incentivo para que as meninas permaneçam na escola e
aumentem sua independência financeira, dois fatores que
podem reduzir o casamento na adolescência.
Avaliações do programa mexicano Progresa Oportunidades, uma intervenção de combate à pobreza
em todo o país com o objetivo de melhorar a educação
e a saúde através de transferências de renda, mostraram
um efeito significativo em termos de retardar a iniciação
sexual das mulheres jovens (Gulemetova-Swan, 2009).
As taxas de matrícula escolar são maiores entre as crianças
que participam do programa, e houve um ligeiro aumento do número de anos de escolaridade das crianças.

Um estudo recente do programa Oportunidades não
constatou nenhum impacto direto sobre a gravidez e o
uso de contraceptivos entre mulheres jovens em áreas
rurais, embora o programa possa ter tido um efeito indireto através de outras variáveis, como a educação, que
foram impactadas positivamente (Darney et al., 2013). Os
resultados mistos sugerem que o desenho dos programas
de transferência pode ser importante para a obtenção de
resultados. Os pagamentos em dinheiro feitos diretamente
para as meninas, em vez de para os pais, tiveram o maior
impacto sobre a redução da gravidez e HIV na adolescência no programa Zomba, em Malaui (Baird et al., 2009).
Superação dos obstáculos à participação
na força de trabalho produtiva

Medidas para integrar as mulheres mais plenamente na
economia e na política ajudam a melhorar a equidade de
gênero. Por exemplo, mudanças legais podem empoderar
as mulheres, permitindo-lhes herdar e possuir propriedade,
ter acesso a crédito e reduzir as barreiras à sua participação na
força de trabalho. Políticas para a concessão de licença maternidade reduzem a probabilidade da maternidade atrapalhar
as perspectivas de carreira das mulheres e diminuir seus rendimentos ao longo da vida. Mudanças legais também podem
permitir que as mulheres votem e aumentem sua representação em cargos políticos. Outras políticas procuram melhorar
os níveis gerais de educação para homens e mulheres, garantindo que as mulheres não sejam deixadas para trás.
Muitos dos avanços na frequência das meninas no ensino secundário não se convertem em benefícios em termos
de emprego e rendimentos devido a obstáculos no mercado de trabalho, incluindo regulamentos e condições de
trabalho, distância do trabalho e condições inseguras de
transporte de casa para o trabalho, além de desequilíbrios
entre o que é aprendido na escola e habilidades exigidas no
trabalho (Lloyd, 2005).
Iniciativas de emprego voltadas para as meninas podem
contribuir muito para adiar o casamento e mudar as normas (Amin et al., 1998). As meninas muitas vezes deixam
a escola despreparadas para o trabalho, ou não conse-
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guem traduzir o desempenho educacional em emprego
remunerado. Os programas podem ajudar as meninas a
administrar ou superar as expectativas de gênero prevalentes, negociar a transição da escola para o trabalho, e
desempenhar um papel na identificação e promoção de
ambientes de trabalho mais seguros e mais confortáveis do
que os existentes atualmente. Buvini et al. (2007) destacam que investimentos em transporte, água, saneamento
e energia podem aliviar o fardo das tarefas domésticas para
as mulheres jovens, e que as intervenções para aumentar a
participação das meninas no esporte têm potenciais efeitos
benéficos na saúde e no desenvolvimento da autoconfiança. Creches subsidiadas podem tornar possível para
as mulheres jovens trabalhar, especialmente em empregos formais (Ruel et al., 2006). A Iniciativa de Meninas
Adolescentes do Banco Mundial trabalha com o setor privado para fornecer formação profissional e oportunidades
de emprego para meninas, mas essas intervenções precisam
ser avaliadas e ampliadas (Taliento, 2009).
Programas na América Latina promovem a igualdade
de acesso das mulheres à formação profissional, especialmente em habilidades não-tradicionais, e fornecem
subsídios para creches, aumentando assim a empregabilidade e renda das mulheres.
Programas que reforçam o apoio social para as adolescentes assumem diversas formas. Pensões para avós que
cuidam de netas e netos, por exemplo, podem beneficiar
as meninas em áreas que vão desde medidas antropométricas gerais até a melhoria do desempenho escolar
(Duflo, 2003; Carvalho, 2008). A criação de espaços
seguros somente para meninas ajuda a transformar seus
autoconceitos, oferecendo apoio social e conhecimentos
financeiros, gerando novas oportunidades, incentivando
a continuação da educação e reduzindo a infecção pelo
HIV e outros resultados negativos (Bruce e Bongaarts,
2009; Bruce e Hallman, 2008).
O aumento das oportunidades de emprego e remuneração para jovens de ambos os sexos é fundamental para
alcançar o bônus demográfico. Uma avaliação recente do
Banco Mundial sobre as perspectivas de emprego para

jovens na África Subsaariana destacou a necessidade de políticas e intervenções para melhorar as perspectivas de jovens que
trabalham na agricultura, empresas familiares e no setor assalariado moderno. Do lado da oferta, os autores recomendam
investimentos em capital humano para aumentar habilidades
e competências, bem como formação de redes familiares e
outras que permitam aos jovens encontrar oportunidades de
serem produtivos, aumentar seus rendimentos e alcançar a
segurança de renda. Do lado da demanda, eles recomendam
avanços no acesso à terra, capital e financiamento, melhoria
da infraestrutura, tecnologias e regulamentos para ampliar as
oportunidades de atividade econômica e melhorar a maneira
como as atividades são realizadas (Filmer e Fox, 2014).
Adaptação das intervenções para
atender às necessidades locais

Os governos e os doadores podem empregar uma variedade de políticas e programas para promover a saúde sexual
e reprodutiva e os direitos reprodutivos de jovens. Essas
políticas e programas são desejáveis tanto na perspectiva
dos direitos humanos quanto do crescimento econômico,
criando uma situação “ganha-ganha”. A maioria dessas
intervenções foi eficaz em países que já se beneficiaram do
bônus demográfico. Elas poderiam ser adaptadas e introduzidas em países cuja janela de bônus ainda está se abrindo.
Mas não há nenhuma panaceia ou intervenção universal
que possa beneficiar todos os países ou que se aplique a
todos os contextos econômicos e sociais. As intervenções
precisam ser adaptadas a contextos e necessidades específicas. Muitas das intervenções terão que ser multifacetadas
e multissetoriais, e exigirão mudanças nas políticas e leis,
mobilização comunitária e ações e incentivos para modificar comportamentos que prejudicam a saúde e os direitos
reprodutivos. A hora de agir é agora, porque as mudanças
precisam estar estabelecidas antes ou durante a mudança
demográfica que acompanha o rápido declínio da fecundidade. Falhas ou atrasos na consecução dessas mudanças
irão minar o potencial dos países para traduzir suas janelas
de oportunidade demográfica em crescimento e desenvolvimento econômico sustentado e com equidade de gênero.
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O tamanho do bônus demográfico
depende de como os países investem no
capital humano de seus jovens

uig
vid P
/Da

©

60

PA
UNF

CAPÍTULO 5

Alinhamento
das políticas,
investimentos e a
transição demográfica
Nos diferentes estágios da transição demográfica, que abrem caminho para um bônus
demográfico, as prioridades evoluem. As políticas e investimentos podem ter um
impacto maior quando alinhados e ajustados para cada etapa da transição. Quando
as políticas certas, no momento certo, estão em execução, o impacto do bônus
demográfico pode ser ampliado.

O que os países estão fazendo?
Níger

Criou 50 centros
amigáveis à juventude
e tornou informação e
serviços mais
acessíveis.

Ilhas Salomão

Abordagens integradas
ao HIV têm ampliado
o acesso à saúde
reprodutiva e sexual
para adolescentes.

Bolívia

Introduziu um currículo
básico desenhado
para reduzir as
diferenças entre
meninos e meninas

Vanuatu

Está deixando
de cobrar taxas
escolares.

Zimbábue

Abriu um serviço
amigável à juventude
que tem sido utilizado
por um número
crescente de jovens.
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m bônus demográfico é possível quando
a população em idade ativa torna-se relativamente maior do que a população fora
da idade ativa. Se o bônus será grande ou
pequeno, no entanto, depende da forma como o país
investe no capital humano de seus jovens, da medida
em que as políticas econômicas e outras promovem o
crescimento de empregos e oportunidades de geração
de renda, e do grau em que as poupanças - das famílias
e dos países - são investidas produtivamente na economia real.
Quase tão importantes quanto as políticas e os
próprios investimentos são a adequação temporal
e sequencial. Nos diferentes estágios da transição
demográfica, que abrem caminho para um bônus
demográfico, as prioridades evoluem. As políticas e
investimentos podem ter um impacto maior quando
estão alinhados e ajustados para cada etapa da transição.
Quando as políticas certas, na hora certa, estão em
execução, o impacto do bônus demográfico pode ser
ampliado.
Nos países que ainda não começaram a transição aqueles com altas taxas de fecundidade e mortalidade
- é crítico fazer investimentos mais amplos e profundos
em saúde, especialmente saúde primária, bem como
investimentos em tratamento de água e saneamento,
programas de vacinação infantil, alimentação escolar e
nutrição infantil. Essas intervenções podem melhorar
a sobrevivência infantil e, assim, reduzir a mortalidade
entre crianças. E, na medida em que mais crianças
sobrevivem, os pais geralmente decidem ter famílias
menores, traduzindo-se numa redução das taxas de
fecundidade.
Em países no início da transição, com taxas de
mortalidade em declínio, mas sem queda proporcional da fecundidade e com índices de dependência
relativamente altos, os investimentos para capacitar
meninas e mulheres por meio da educação e da saúde,
incluindo a saúde sexual e reprodutiva, tornam-se
ainda mais importantes. Também são necessárias ações
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para proteger os direitos dos indivíduos, incluindo os
direitos reprodutivos, garantindo que as adolescentes
e mulheres jovens tenham o poder e os meios para
decidir livre e responsavelmente se, quando ou quantas
vezes engravidar. É fundamental expandir o acesso à
contracepção e à informação. Em geral, medidas que
constroem o capital humano das mulheres e das meninas e as preparam para exercer todos os seus direitos
humanos também podem levar à redução das taxas de
fecundidade e, no longo prazo, à redução das taxas de
dependência, que são fundamentais para o aproveitamento de um bônus demográfico.
Os países em fase final de transição demográfica
são aqueles que têm experimentado reduções mais
marcantes tanto nas taxas de mortalidade quanto
de fecundidade. Nesse grupo, a estrutura etária da
população muda, fazendo com que a taxa de dependência seja comparativamente pequena, e a parcela
da população em idade ativa seja maior do que a da
população fora da idade ativa. Isto significa que a parcela da população com idade entre 15 e 64 anos cresce
em relação à parcela da população com menos de 14

ONDE AS TAXAS DE DEPENDÊNCIA
SÃO ELEVADAS E O BÔNUS
DEMOGRÁFICO É POSSÍVEL
Afeganistão

Chade
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Congo

Bolívia

Costa do Marfim

Burkina Faso

República Democrática
do Congo

Burundi
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Guiné Equatorial
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ou mais de 65 anos. Nesses países com índices de
dependência baixos, políticas econômicas e de outras
naturezas precisam ser formuladas ou ajustadas de
modo a fazer com que o bônus demográfico seja capturado e maximizado, não importando se a população
fora da idade ativa é muito jovem ou muito velha. Por
exemplo, políticas comerciais que não se utilizam dos
mercados internacionais para vender bens e serviços
produzidos por um grande contingente de trabalhadores em idade ativa pode limitar os benefícios de se ter
uma grande população em idade ativa.
Alinhar políticas e investimentos para mudanças
demográficas, no entanto, é mais uma questão de ênfase do que uma prescrição rígida no sentido de priorizar
um conjunto de medidas de política em detrimento
de outras. Quando um país muda, por exemplo, da
fase de pré-transição demográfica, com altas taxas de
mortalidade e de fecundidade, para a fase de transição,
com taxas de mortalidade reduzidas e queda das taxas
de fecundidade, não deve abandonar os investimentos
em saúde primária, programas de vacinação infantil
ou saneamento, em favor de políticas que empode-

rem meninas e mulheres. Investimentos em saúde
são sempre fundamentais para o bem-estar de todos
os indivíduos, comunidades e nações, em todos os
momentos, independente de seu estágio na transição
demográfica.
As intervenções são mais efetivas quando refletem
as condições e circunstâncias dentro de cada parte de
um país. Raramente as condições e circunstâncias
são uniformes de uma região para outra. As taxas de
fecundidade, por exemplo, raramente são as mesmas
em áreas rurais ou remotas e nas cidades; e até mesmo
dentro das cidades elas costumam variar, de acordo
com a faixa de renda ou escolaridade.
Os países estão priorizando investimentos no capital
humano das pessoas jovens nas fases cruciais da transição demográfica? As políticas e investimentos são
programados ao longo do tempo para produzirem o
máximo impacto?
Este capítulo concentra-se nos países e regiões onde
os índices de dependência sugerem que estejam nos
estágios iniciais da transição demográfica. A taxa de
dependência compara o tamanho da população em
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Tonga

Vanuatu

Zimbábue
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idade ativa com a população fora da idade ativa. Os
países e outras áreas mostradas abaixo têm altas taxas
de dependência, mas estão se aproximando de um
estágio em que um bônus demográfico é possível.
Uma pesquisa global sem precedentes sobre

dade e fecundidade, enquanto a parcela da população
em idade ativa torna-se maior do que a população
em idade não ativa. Durante esta fase, são críticas as
ações que capacitam as adolescentes e mulheres jovens
a decidir por si próprias se, quando ou quantas vezes
irão engravidar.

políticas, investimentos e realizações

Na reta final para o vigésimo aniversário da
Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento (CIPD), de 1994, a Assembléia
Geral das Nações Unidas apelou ao Fundo de
População das Nações Unidas (UNFPA, na sigla em
inglês) para liderar uma revisão global dos progressos
na implementação do Programa de Ação da CIPD.
Um Secretariado da CIPD para Além de 2014, instalado no UNFPA, coordenou e liderou a revisão, em
consulta com os Estados-Membros e em cooperação
com o Sistema das Nações Unidas e outras organizações internacionais. A revisão envolveu consultas à
sociedade civil, parceiros das Nações Unidas e outras
partes interessadas; conferências temáticas; e reuniões
regionais e mundiais. Além disso, incluiu uma pesquisa
global com os governos para avaliar o progresso alcançado por eles na implementação de todos os aspectos
do Programa de Ação da CIPD.
A pesquisa global, concluída em 2013, cobriu 176
Estados-Membros e sete territórios. Ela compôs uma
imagem global única e sem precedentes das políticas,
programas e estratégias dos países para alcançar as metas
do Programa de Ação da CIPD em áreas como educação e saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva. Os
dados quantitativos e qualitativos recolhidos durante a
pesquisa mostram o progresso que os países estão fazendo para a realização da visão da CIPD, que colocou os
direitos da pessoa no centro do desenvolvimento.
Este capítulo coloca os resultados da pesquisa global
no contexto da transição demográfica, com especial
atenção para as políticas, estratégias e programas
implementados pelos países na transição de um estado
de alta mortalidade e fecundidade para baixa mortali-
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A pesquisa global e as respostas dos países

Na pesquisa, os países foram solicitados a avaliar
seu próprio progresso na atuação em áreas-chave do
Programa de Ação da CIPD, que vão desde a promoção da igualdade de gênero até o apoio à saúde
de jovens, incluindo a saúde sexual e reprodutiva.
Algumas das perguntas - e respostas dos governos –
eram diretamente relacionadas a jovens, incluindo
adolescentes. Muitas também se relacionavam a ações
a serem tomadas por governos nos estágios iniciais de
uma transição demográfica para se posicionarem de
modo a realizarem o bônus demográfico. Este capítulo
analisa seis possíveis ações que poderiam ser tomadas
pelos países, de acordo com seus contextos nacionais,
para empoderar as pessoas jovens em geral, e as meninas e mulheres jovens em particular:
• Garantir a igualdade de acesso aos serviços de
saúde sexual e reprodutiva, incluindo prevenção e tratamento do HIV
• Manter mais meninas e adolescentes na escola
secundária
• Melhorar o bem-estar das meninas
• Aumentar o acesso à saúde sexual e reprodutiva
abrangente para adolescentes
• Acabar com o casamento infantil
• Alcançar os jovens que estão fora das escolas com
informações e serviços de saúde sexual e reprodutiva.
Os itens acima são seis das 21 ações identificadas na
pesquisa global como fundamentais para o gozo dos
direitos humanos por jovens, incluindo seus direitos
reprodutivos, e para ajudá-los a realizar seu pleno
potencial na vida.
A pesquisa global de governos descobriu que a

CA P ÍT U LO 5 A l i nh a me n to d a s p o lítica s, inve s timentos e a t ransi ção demográfi ca

O que os países estão fazendo

maioria dos países considerados nas fases iniciais da
transição demográfica têm a ambição de implementar
as seis ações listadas acima. Por exemplo, 95% deles
declararam ter tomado medidas para manter mais
meninas e adolescentes na escola secundária.
No entanto, as ambições, conforme relatos dos
próprios governos, nem sempre se traduzem em conquistas. Por exemplo, embora mais de nove décimos
dos países mostrem um compromisso de garantir
igualdade de acesso à saúde sexual e reprodutiva,
menos de um quarto relatou realizações nesta área.
Da mesma forma, 59% dos países nos estágios
iniciais da transição demográfica informaram que
desejam alcançar a juventude fora da escola com informações e serviços de saúde sexual e reprodutiva. Mas
apenas 9% deles relataram progressos nesta área.

Os países têm abordagens muito diferentes para a
implementação de políticas, de acordo com seus contextos e prioridades nacionais. Não há um caminho
único para, por exemplo, garantir a igualdade de direitos e o acesso à saúde sexual e reprodutiva. Da mesma
forma, cada país enfrenta um conjunto diferente de
obstáculos ao longo do caminho. O importante é
que a maioria dos países na fase inicial da transição
demográfica se propuseram a adotar políticas que são
apropriadas a essa etapa, e alguns estão colhendo os
resultados. Ao responder à pesquisa global, os países
que relataram progressos disponibilizaram exemplos
concretos de realizações relativas ao empoderamento
de adolescentes e jovens.

Esforços e conquistas na atuação sobre as seis questões relativas
ao empoderamento de jovens
Países que relataram que as questões
foram tratadas em políticas ou estratégias
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94.9
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para implementar e relatar as questões

94.9

Países que relataram ter
alcançado progresso

94.9
88.1
83.1

81.4

83.1

81.4

81.4
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Porcentagem de países
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Assegurar a igualdade de direitos e de acesso

No Malaui, onde a vontade política e o apoio dos
doadores são fortes, a política nacional para a juventude explicita os direitos de jovens, enquanto normas
de atenção à saúde governam os serviços voltados para
essa população. A gravidez entre adolescentes diminuiu
em 2010 e a prevalência do HIV entre jovens permaneceu significativamente menor que a média nacional.
No entanto, as crenças tradicionais impedem que muitas pessoas jovens tenham acesso aos serviços amigáveis
que se encontram disponíveis.
A expansão dos serviços de saúde adequados aos
adolescentes na Namíbia para quase todas as unidades
de saúde, incluindo a formação de profissionais de
saúde, beneficiou-se com a participação de jovens em
comitês e do apoio técnico e financeiro de doadores.
Um desafio que permanece é a privacidade para as pessoas jovens, devido à falta de infraestrutura própria.
Em Tonga, a inclusão de adolescentes e jovens no
âmbito da política nacional gerou ações em muitas áreas: criação de clínicas-escolas; publicação de

materiais de informação, educação e comunicação;
formação de jovens educadores; e foco em jovens com
maior risco de HIV. O progresso em Tonga reflete
parcerias de sucesso entre todas as partes interessadas,
especialmente governamentais.
Um ambiente de políticas favorável no Zimbábue
levou ao estabelecimento de uma Estratégia de Saúde
Sexual e Reprodutiva para Adolescentes, abrindo as
portas para novos centros de serviços amigáveis a
jovens que são visitados por um número crescente
deles e delas. Os centros estão sendo estabelecidos,
apesar das restrições financeiras.
Manter as meninas na escola secundária

A introdução do currículo básico nacional e regionalizado na Bolívia está melhorando as oportunidades
educacionais e reduzindo o desequilíbrio de gênero nas
escolas. O currículo foi traduzido em sete línguas indígenas (Chiquitano, Guarayo, Guarani, Ayoreo, Quechua,
Aymara e Mojeño). O projeto “Huertos Escolares”, que
se concentra em uma melhor nutrição e outros obje-
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tivos, foi incorporado no currículo desde 2013 como
um incentivo para aumentar a retenção escolar.
Os pais na Guiné reconhecem cada vez mais a necessidade de educar as meninas e meninos, formando
associações para apoiar as escolas e ajudar a superar os
costumes vigentes. A abertura de cantinas escolares,
a perfuração de poços para aliviar o fardo das tarefas
domésticas rurais, e a criação de um serviço nacional de
saúde escolar são ações de apoio à educação das meninas.
No Quênia, a readmissão de meninas que abandonaram a escola durante a gravidez está mantendo mais
meninas no ensino formal. A ênfase do país na educação
das meninas, além de medidas pragmáticas, como o
fornecimento de suprimentos sanitários em escolas e o
alcance de meninas vivendo em zonas áridas e semiáridas remotas, trouxe a proporção de meninos e meninas
à quase paridade no ensino secundário. No entanto, a
instabilidade, os baixos níveis de escolaridade e a falta de
empoderamento das mulheres impõem obstáculos para
manter as meninas nas escolas secundárias.
Na Tanzânia, a construção de escolas secundárias,
juntamente com um número crescente de albergues
residenciais, está poupando as meninas de uma longa
- e por vezes insegura - caminhada para a escola. Uma
combinação de acesso mais fácil, taxas mais baixas,
orientação educacional, programas de empoderamento,
e instalações para a privacidade das meninas nas escolas
estão ajudando mais meninas a permanecer na escola
e concluir seus estudos. No entanto, a falta de infraestrutura é significativa, com a necessidade de albergues,
alojamentos de professores, salas de aula, laboratórios,
bibliotecas e instalações sanitárias.
A eliminação progressiva das taxas escolares em
Vanuatu é parte da política de educação do governo,
bem como a alocação de mais recursos para bolsas
escolares, embora taxas escolares elevadas continuem
a ser uma barreira nas escolas secundárias. Várias
políticas que cobrem temas transversais estão fazendo
avançar a educação inclusiva e melhorando o acompanhamento das questões de gênero e equidade. Para as

meninas, tais políticas podem significar um retorno à
escola secundária após o parto, o acesso a um número
igual de banheiros para meninas e meninos, e o apoio
da sociedade civil para os programas de sensibilização
sobre a segurança das meninas.
Melhorar o bem-estar das meninas

Acelerar a educação das meninas é uma peça central
do compromisso de Burkina Faso para a melhoria
do bem-estar das meninas e o combate às baixas taxas
de alfabetização. A participação ativa das organizações
civis inclui um projeto de jovens em rede na educação,
gênero e HIV; medidas para proteger a saúde sexual e
reprodutiva e os direitos humanos das jovens empregadas domésticas e vendedoras ambulantes; e a criação
MENINAS FORA DA ESCOLA

Percentagem de meninas
adolescentes fora das séries
iniciais do ensino médio
America do Norte e
Europa Ocidental

3.02%

Europa Central
e do Leste

4.75%

Ásia Central

6.47%

América Latina e
Caribe

7.39%

Leste da Ásia e
Pacífico

7.8%

Estados
Árabes
Sul e Leste
da Ásia
África
Subsaariana

16.03%
25.72%
35.89%
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em 23 Estados e no Território da Capital
Federal, com advocacy em curso nos 13
Estados restantes. Outras políticas e programas que beneficiam as meninas incluem
um banco de dados nacional para crianças
vulneráveis, programa de orientação para
meninas, uma política nacional de nutrição, o parlamento infantil, a integração de
gênero e uma política de gênero na educação básica.
Programas de imunização, universalização do ensino primário e secundário e
ação afirmativa no nível universitário são
algumas das maneiras através das quais
Uganda está melhorando o bem-estar das
meninas. Um departamento governamental de gênero tem trabalhado para garantir
a integração do gênero nos ministérios da
saúde, agricultura e educação.
Aumentar o acesso à saúde sexual e
reprodutiva abrangente para
adolescentes

Jovens defensores, ativistas e conselheiros.
Acima à esquerda: ©UNFPA; Acima à direita: ©UNFPA
Abaixo à esquerda: ©UNFPA / Diego Diaz; Abaixo à direita: ©UNFPA

generalizada de repúblicas ou albergues para estudantes.
Na Namíbia, onde a matrícula escolar de meninas
melhorou, os esforços para aumentar o bem-estar delas
incluem o foco em serviços de cuidados primários
de saúde e um programa de alimentação escolar. As
organizações da sociedade civil têm sido fundamentais
para enfrentar desafios como a mortalidade materna,
desigualdade de gênero e fatores culturais na família, e
isolamento geográfico de áreas remotas.
A Lei dos Direitos da Criança na Nigéria passou
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A criação de 50 centros amigáveis a
jovens e a formação de “pais” (homens)
educadores no Níger estão tornando a
informação e os serviços de saúde reprodutiva mais acessíveis a adolescentes e
jovens, com acesso estendido por meio
de máquinas de venda de preservativos e uma “linha
verde” para jovens fazerem perguntas e tirarem dúvidas
sobre sua saúde reprodutiva por telefone. O apoio em
nível ministerial está reforçando os direitos e o acesso
da juventude, embora os obstáculos sejam muitos,
incluindo crenças religiosas, atitudes dos pais e casamento precoce.
Em Gana, os “pontos da juventude” nas unidades
de saúde abordam especificamente a saúde sexual e
reprodutiva de adolescentes. Parcerias fortes em nível
nacional estão facilitando o seu estabelecimento, com a
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participação da sociedade civil, organizações comunitárias de base e do setor privado. A abordagem amigável
a jovens contrapõe costumes e práticas que refletem o
baixo status das mulheres em vigor.
Mais de um terço das pessoas jovens em Madagascar
foram alcançados por um programa nacional para a
saúde de jovens. Em funcionamento desde 1997, o
programa é apoiado por vários parceiros não governamentais, apesar da falta de dados e recursos.
São Tomé e Príncipe está integrando aspectos da
sexualidade e da saúde reprodutiva no currículo escolar,
treinando prestadores de serviços de saúde para serem
mais amigáveis a jovens, e incorporando a saúde reprodutiva no pacote mínimo de serviços para adolescentes.
Organizações não-governamentais de jovens são ativas
na sensibilização e mobilização da comunidade para
melhorar o uso de anticoncepcionais entre adolescentes
sexualmente ativos, aumentar a qualidade dos serviços, e
fornecer o acesso tão necessário à informação.
Abordagens integradas ao HIV estão aumentando
o acesso à saúde sexual e reprodutiva para adolescentes
nas Ilhas Salomão. Diretrizes para serviços amigáveis a
jovens, formação de recursos humanos, bem como o estabelecimento de centros juvenis em duas províncias e em
Honiara também estão expandindo o acesso, enquanto a
disponibilidade é assegurada através de um fornecimento
estável e confiável de suprimentos de saúde reprodutiva.
A participação de interessados e as parcerias tem sido
eficazes; fatores que dificultam incluem concepções equivocadas e falta de financiamento.
Acabar com o casamento infantil

Na Palestina, há um movimento no sentido de alterar a lei e aumentar a idade legal para casamento. A
iniciativa inclui o engajamento e o diálogo com as
comunidades para aumentar a conscientização sobre
reformas legais sensíveis ao gênero.
Desde 1997, a Lei dos Direitos da Criança da
Nigéria tem embasado a lei e as políticas em várias
partes do país. Além de promover a igualdade de gêne-

ro na educação, a lei proíbe o casamento infantil e tirar
meninas da escola.
Com um alto grau de vontade política, a Tanzânia
está desenvolvendo uma política e um marco estratégico, usando programas de sensibilização para acabar
com o casamento infantil a partir da Lei da Criança
de 2009. Muitos parceiros trabalham com o Governo,
incluindo a sociedade civil, organizações de base
comunitária, escolas e meios de comunicação. No
entanto, a implementação de leis, políticas e estratégias
permanece deficiente devido a fatores socioculturais
que minimizam o status da mulher, recursos inadequados, e falta de envolvimento dos homens em
conscientizarem-se sobre as questões e gênero.
Alcançando jovens fora da escola com informações
e serviços de saúde sexual e reprodutiva

Jovens que buscam formação profissional fora da escola em Uganda também estão aprendendo sobre saúde
sexual e reprodutiva. São oferecidos serviços amigáveis
à juventude em centros de treinamento, escolas, centros de juventude e unidades de saúde. A mobilização
de jovens fora da escola pode representar um desafio;
entretanto, muitos programas comunitários, como o
StraightTalk, buscam ativamente alcançar estes jovens,
que representam uma população carente com necessidades não atendidas de informação e de serviços de
saúde reprodutiva.
Barreiras à implementação

A maioria dos países que responderam à pesquisa mencionou obstáculos para a implementação de políticas
que, em muitos casos, explicam a discrepância entre as
ambições e os resultados.
Os obstáculos citados com maior frequência foram
relacionados ao baixo status das mulheres, seu reduzido
empoderamento, participação limitada das mulheres ou prevalecimento de costumes e práticas locais.
Embora a maioria dos países esteja formulando políticas alinhadas a seu estágio na transição demográfica, é
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Obstáculos ao progresso citados em seis áreas de empoderamento de jovens
Áreas de Empoderamento da Juventude
Melhorar o
bem-estar da
criança do
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o acesso a
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adolescentes
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empoderamento das mulheres / participação
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a

a

a
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a

a

a
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a

a

a

Baixos índices de alfabetização / nível de educação

a

a

a
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recursos financeiros

a

Instabilidade / conflito
político

a
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das organizações da sociedade civil

a

Falta de implementação ou
aplicação de leis relevantes
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meninas e
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nas escolas
secundárias

a

Alcançar
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informações
e serviços de
saúde sexual

a
a

a

a
a

a

a

a

a

a
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Ambiente econômico /
político existente ou mudança no ambiente político /
econômico
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saúde sexual
e reprodutiva,
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prevenção do
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a

a

Serviços de planejamento
familiar inadequados

a

Acesso físico limitado

a

Falta de aceitabilidade
cultural
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Oposição dos pais / responsáveis

a
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por parte de prestadores de
serviços

a

Educação de má qualidade

a

Oposição de grupos organizados

a
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preciso fazer mais para superar os obstáculos de forma
que as realizações sejam compatíveis com as intenções.
Alguns obstáculos podem ser superados através da
mobilização de recursos suficientes ou da alocação de
uma parcela maior do orçamento nacional para a consecução desses objetivos. Mas outros obstáculos, como
o baixo status das meninas e mulheres, só podem ser
superados por meio de ações simultâneas para tratar
os desafios, como possibilitar que mais meninas frequentem a escola, especialmente no nível secundário, e
permaneçam matriculadas.

realização do pleno potencial das pessoas, mas também podem ajudar a acelerar a transição demográfica.
Mulheres com maior nível de escolaridade são mais
propensas a usar o planejamento familiar, o que pode
levar à diminuição da fecundidade (Cleland e Shah,
2013). Além disso, a educação, principalmente secundária e terciária, pode criar uma força de trabalho
qualificada e produtiva que pode, por sua vez, catalisar
o crescimento econômico. Por fim, uma juventude
educada pode melhor se beneficiar do impacto do
bônus demográfico e defender com mais sucesso programas e investimentos que apóiem e engajem ainda
mais as pessoas jovens.
Os dados da pesquisa global mostram que mais de
90% dos países em cada região tinham uma política,
estratégia ou programa para garantir a igualdade de
acesso das meninas a todos os níveis de ensino. Na
África Subsaariana e Estados Árabes, cerca de três
quartos dos países relataram que suas iniciativas estavam em preparação.
No Quênia, o advento da educação primária gratuita, em 2003, aumentou a taxa de transição do ensino

Compromissos e progresso
variam conforme região

A pesquisa global também produziu dados regionais que mostram um quadro de diferentes graus de
compromissos para o enfrentamento dos desafios por
meio de políticas ou investimentos. Um exemplo é a
área da educação.
Os investimentos em educação não apenas constituem uma questão de defesa dos direitos humanos e
da possibilidade de desenvolvimento, crescimento e

Assegurando a igualdade de acesso de meninas à educação em todos os níveis
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primário para o secundário de crianças de ambos os
sexos para cerca de 60% em 2007 (de 46% em 2003).
Entretanto, existem disparidades subnacionais substanciais nas taxas de matrícula no ensino secundário. Em
2006, a taxa bruta de matrículas no ensino secundário
(número de crianças matriculadas como percentagem
do número de crianças no grupo em idade escolar) foi
de 6,3% na província Nordeste (8,6% dos meninos e
3,6% das meninas), em comparação com uma média
nacional de 32,2% (34,6% dos meninos e 29,9% das
meninas), de acordo com Keombe (2013). A iniciativa
do Quênia mencionada anteriormente, Educação das
Meninas, visa especificamente às comunidades nas
zonas áridas e semiáridas do país, visando aumentar
o número de matrículas de meninas na escola. Isso
indica que as políticas que focam em grupos particularmente vulneráveis e cuidam, por exemplo, da
logística pertinente para grupos nômades ou de preocupações socioculturais sobre o valor da educação,
podem fazer a diferença uma vez que as barreiras econômicas sejam superadas.

O Governo do Quênia colocou em prática uma
política de readmissão para meninas grávidas em idade
escolar e mencionou na pesquisa global que isso permitiu que mais meninas completassem sua educação.
Além disso, destacou a importância de fornecer proteção sanitária, uma vez que o período menstrual é uma
razão comum por trás da baixa frequencia das meninas.
Também abordou a questão da instalação de banheiros
separados por sexo nas escolas, pois a ausência de instalações sanitárias para meninas tem se mostrado uma
considerável barreira para a sua educação. Estas medidas
realçam a importância de abordagens baseadas em equidade para gerir a transição demográfica.
A pesquisa global revelou também diferenças regionais nos esforços dos países para fornecer treinamento
e oportunidades de emprego para meninas fora da
escola. Por exemplo, a África Subsaariana é a região
com a maior proporção de países que relataram que
estão respondendo às necessidades de meninas que não
frequentam a escola, mas também é a região que reportou o menor progresso na implementação. Na verdade,

Disponibilização de capacitação e oportunidades
de emprego para meninas fora da escola
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apesar das medidas tomadas, a porcentagem de países
afirmando que seus programas e atividades estão dentro do cronograma é relativamente baixa em todas as
regiões. Quase metade relatou parcerias eficazes com as
partes interessadas em nível nacional e a participação de
organizações de base comunitária como sendo o principal fator na obtenção de progressos no atendimento das
necessidades das meninas fora da escola.
Na resposta de Gana à pesquisa global observa-se que,
a fim de melhorar as oportunidades de emprego para
meninas fora da escola, houve colaboração com a organização Marie Stopes International no apoio às kayayei,
vendedoras e porteiras dos mercados de Accra (Marie
Stopes International, 2014). O projeto tem como alvo
as trabalhadoras muito vulneráveis, pobres e migrantes
e disponibiliza planejamento familiar e serviços integrados relativos à violência de gênero, prevenção e teste
de HIV. Visando o sucesso da iniciativa, o Ministério
da Saúde, com apoio da Marie Stopes International,
engajou outros parceiros setoriais, incluindo a polícia e
o Ministério da Justiça, para procedimentos de crimina-

lística e processos judiciais em casos de violência sexual.
Também foram oferecidas oportunidades de crédito e
poupança e criação de competências para as meninas
demandarem junto às autoridades locais a obtenção de
melhores condições de moradia e creche. Este exemplo
ilustra como as ações de políticas articuladas em vários
setores podem contribuir para o empoderamento das
mulheres e das meninas, com o benefício adicional
de colocar os países em posição de realizar um bônus
demográfico. Mostra também que o envolvimento dos
homens jovens é fundamental, não apenas para garantir
a saúde sexual das mulheres jovens, mas também em seu
próprio benefício, como partes interessadas no futuro
coletivo das pessoas jovens.
Diferentes regiões citaram outras barreiras para
implementar ou medir o impacto das políticas de
apoio a jovens. Apesar das diferenças, as regiões
compartilham a visão de que o baixo nível de comprometimento político é um problema menor do que
o baixo status da mulher, a baixa escolaridade e outros
fatores socioculturais. Na América Latina e no Caribe,

Seleção de barreiras ao progresso em áreas relacionadas
com adolescentes e jovens em diferentes regiões
Baixo grau de comprometimento
por parte de políticos
40

Baixas taxas de
alfabetização

Baixo status das
mulheres

Costumes/práticas sociais
prevalecentes

37.8
35.5

Porcentagem de países

35
30
25

20.6

20

20
15
10

25

23.5

22.2

20

12.9

11.8
8.9

8.8

6.9 6.9

5

5

11.9

9.7 9.7
6.9

10.2

5.7

2.9
0

0
África Subsaariana

0

0

Estados Árabes

0

Ásia e Pacífico

0

Leste Europeu
e Ásia Central

0

América Latina
e Caribe

Países não
apoiados
pelo UNFPA

Global

situaçã o da populaçã o mund ial 201 4

73

por exemplo, fatores socioculturais foram percebidos
pela maioria dos países como uma importante barreira
à implementação de políticas de promoção do bem
-estar de adolescentes. Outras análises revelaram que
esses fatores tendem a estar associados a atitudes conservadoras em relação ao sexo pré-marital e ao uso de
métodos contraceptivos. Na África Subsaariana, outras
barreiras relatadas incluem baixo status das mulheres e
o analfabetismo (fatores que podem estar estarem ligados). Na Ásia e no Pacífico, o baixo status da mulher e
os fatores socioculturais foram citados como as principais barreiras. As diferenças entre as regiões por vezes
mascaram diferenças significativas entre países dentro
de cada região, e não oferecem informações críticas
sobre a variabilidade dentro dos países.
Sucessos e falhas de alinhamento

Os dados da pesquisa global dos países às vésperas do
vigésimo aniversário da CIPD mostram que a maioria
dos países em estágios iniciais de uma transição demográfica está se esforçando para implementar políticas
que são de extrema importância neste período, especialmente para a realização de um bônus demográfico.
Essas políticas geralmente se destinam a empoderar
meninas e mulheres jovens, por meio de medidas que
lhes permitam exercer os seus direitos à saúde, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, e que lhes permitam
concluir pelo menos o ensino médio. Mas a maioria
desses países também relata ainda não ter chegado
onde pretendem, citando obstáculos econômicos,
sociais, culturais, legislativos e de segurança.
Os dados da pesquisa mostraram que os países
nos estágios iniciais da transição demográfica estão
dando maior atenção à criação de oportunidades
de emprego para jovens do que para a expansão do
acesso à informação e aos serviços de saúde sexual e
reprodutiva. Cerca de 90% dos países deste grupo
afirmaram que estavam enfrentando o desafio de criar
empregos para jovens, e 71% relataram avanços significativos neste sentido. Embora seja crucial que se crie
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empregos e oportunidades de geração de renda para
jovens na maioria dos países em desenvolvimento, tais
esforços, especialmente nas fases iniciais da transição
demográfica, não deveriam ocorrer em detrimento
ou substituição de outros esforços de engajamento de
jovens e de construção de capital humano.
Uma análise dos dados no nível regional mostra que
houve progresso em vários níveis e que adolescentes
estão na linha de frente das agendas de políticas da
maioria dos países. Mas em praticamente nenhuma
região as intenções ou compromissos são proporcionais às conquistas relatadas. Existem muitas políticas e
estratégias, mas não são totalmente financiadas ou não
são implementadas conforme os prazos previstos.
Os dados também mostram que as políticas e programas são específicos de cada país, refletindo o contexto e
as circunstâncias nacionais. Uma abordagem padrão não
existe e nem seria viável. Também se pode argumentar
que as intervenções precisam ser personalizadas em função do estágio em que se encontra cada região de um
país, reconhecendo-se as consideráveis diferenças demográficas e econômicas dentro de cada país.
Para os países alinharem melhor as suas políticas
demográficas, precisam de dados populacionais mais
precisos, desagregados por quintis de idade, sexo,
localização e renda. Sem dados completos, confiáveis
e detalhados sobre suas populações, as políticas, inevitavelmente, deixam de ter seu impacto máximo. Dados
populacionais sólidos também podem reforçar a formulação de metas a serem incluídas nas propostas de
desenvolvimento sustentável, que sucederão as Metas
de Desenvolvimento do Milênio em 2015. Os dados
podem oferecer uma compreensão melhor dos desafios
enfrentados por jovens e fundamentar iniciativas globais
destinadas a ajudá-los a perceber seu próprio potencial
e fazer uma transição segura e saudável da adolescência
para a idade adulta; além disso, podem ajudar os países
individualmente a gerenciar sua trajetória em direção à
transição demográfica, posicionando-os para capturar e
maximizar o bônus demográfico.
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Esforços e progressos relatados em 21 áreas da pesquisa
global relacionados com adolescentes e jovens de 59 países
nos ESTÁGIOS INICIAIS DA transição demográfica
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A formulação de um marco de desenvolvimento
sustentável pós-2015 apresenta uma oportunidade
para integrar mais profundamente as necessidades,
aspirações e potenciais de jovens à estratégia global para
os próximos 15 anos.
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CAPÍTULO 6

O futuro do
desenvolvimento
sustentável, com a
juventude no centro
Um jovem de 10 anos em 2015 será um adulto de 25 em 2030, o ano limite para
alcançar a próxima geração de metas de desenvolvimento sustentável. Governos com
objetivos ambiciosos hoje irão tornar mais brilhante o futuro desses jovens, com direitos
assegurados, promessas cumpridas e potencial realizado.

Os jovens e as jovens são sujeitos
centrais na próxima geração de metas
de desenvolvimento sustentável,
especialmente as destinadas a:
Eliminar a pobreza
em todas as suas
formas e em toda
parte

Assegurar vidas
saudáveis e a promoção
do bem-estar para todas
e todos

Realizar uma
educação primária e
secundária inclusiva
e equitativa

Alcançar o crescimento
econômico sustentável,
pleno emprego produtivo
e trabalho decente para
todas e todos
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N

o ano 2000, líderes mundiais comprometeram-se com os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM)
voltados a enfrentar oito grandes desafios de desenvolvimento à época: pobreza e fome,
falta de acesso à escola primária, desigualdade de
gênero, mortalidade infantil, saúde materna e reprodutiva deficiente, HIV e outras doenças, degradação

ambiental e obstáculos estruturais para os países
saírem da pobreza.
Com grande progresso em todos os objetivos, e
com alguns já tendo sido cumpridos, os ODM constituíram o impulso contra a pobreza global de maior
sucesso na história.
Os ODM incluíram várias metas e indicadores de
interesse direto das pessoas jovens. Por exemplo, o ODM
1, erradicar a fome e a pobreza extrema, incluiu a meta de
alcançar o pleno emprego produtivo e o trabalho decente
para todas e todos, incluindo mulheres e jovens.
O limite de 2015 para a realização dos ODM se aproxima. Governos, organizações internacionais, sociedade civil e
pessoas comuns no mundo inteiro já se uniram para a elaboração de uma agenda de desenvolvimento transformadora
pós-2015 e um novo conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável global para suceder os ODM.
O caminho para uma agenda de desenvolvimento
pós-2015 começou em 2012, em uma reunião de líderes
mundiais e atores de alto nível no Rio de Janeiro, no
vigésimo aniversário da Cúpula da Terra. O evento de
2012 foi concluído com uma declaração: “O Futuro que
Queremos”, que forneceu a base e uma orientação para o
desenvolvimento de uma estratégia visando atingir um
futuro econômico, social e ambientalmente sustentável
para o planeta, para as gerações presentes e futuras.
Como parte desse processo, a Assembleia Geral da
ONU, em janeiro de 2013, estabeleceu um Grupo de
Trabalho Aberto, intergovernamental, composto por
30 membros, para liderar o debate sobre as novas metas
de desenvolvimento sustentável pós-2015. Em agosto
de 2014, o Grupo de Trabalho Aberto apresentou uma
proposta com 17 objetivos e 169 metas para orientar a
comunidade internacional ao longo dos próximos 15
anos (Nações Unidas, 2014). Tendo o desenvolvimento
sustentável em seu cerne, as metas abrangem dimensões
econômicas, sociais e ambientais destinadas a melhorar
a vida das pessoas e proteger o planeta para as gerações
futuras. Os novos objetivos e metas também visam à
plena consecução da agenda dos ODM.
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A formulação de um marco de desenvolvimento sustentável pós-2015 apresenta a oportunidade de integrar mais
profundamente as necessidades, aspirações e potencial de
jovens na estratégia global para os próximos 15 anos.
O papel dos jovens na agenda de
desenvolvimento sustentável pós-2015
A aspiração da agenda de desenvolvimento sustentável
pós-2015 é a criação de um mundo mais justo, próspero
e responsivo, onde todas as pessoas, independentemente
da sua idade, realizem seus direitos e vivam com dignidade e esperança. A erradicação da pobreza em todas as
suas formas, a luta contra a exclusão e a desigualdade,
e o empoderamento de 1,8 bilhão de jovens de todo o
mundo serão fundamentais para dar vida a essa visão.
O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento
que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas
próprias necessidades. Implícito nessa definição está a
idéia de que, a fim de atender às necessidades sociais e
econômicas das pessoas hoje e no futuro, é preciso dar
continuidade aos esforços para a erradicação da pobreza,
assegurar direitos humanos e equidade, bem como o
consumo sustentável e a proteção dos nossos recursos
naturais (UNFPA, 2010; UNICEF, 2013).
O maior grupo de jovens da história humana está
prestes a entrar no mercado de trabalho, e seu sucesso
vai definir trajetórias de desenvolvimento não só para a
África Subsaariana e a Ásia Central, onde representam
uma grande proporção da população, mas para o mundo
inteiro, dado que as nossas economias estão cada vez mais
interligadas e globalizadas.
Mas jovens são importantes para o nosso futuro
sustentável não apenas por causa de seus números sem
precedentes. Globalmente, as taxas de fecundidade estão
caindo. Isso significa que a geração atual de jovens vai ter
grupos menores de jovens para apoiá-los à medida que
eles próprios envelhecerem. E também que devem conseguir se sustentar e prosperar à medida que envelhecem.
As pessoas jovens de hoje também vão arcar com a res-

“Eu escolhi estudar ciências
jurídicas porque penso que a
primeira coisa a fazer é demandar, entender e agir sobre
nossos direitos como jovens.”
Starlyn Hernandez, República
Dominicana.

ponsabilidade de apoiar a população existente e crescente
de pessoas idosas.
As e os jovens de hoje também são importantes para o
futuro porque a maioria está nos países pobres, onde enfrentam o desafio de sistemas de educação e saúde mais fracos,
acesso limitado à saúde sexual e reprodutiva e uma escassez
de empregos ou oportunidades de geração de renda.
As aspirações das pessoas jovens também irão influenciar o nosso futuro sustentável. As e os jovens de hoje têm
expectativas mais elevadas de independência, liberdade
e oportunidade do que as gerações anteriores. A era da
informação ensinou esses e essas jovens sobre os direitos
humanos e propiciou uma visão mais ampla do que a vida
pode ser (Nações Unidas, 2014).
As taxas decrescentes de fecundidade estão propiciando aos países de baixa e média renda uma janela de
oportunidade, uma vez que a proporção da população
jovem em idade ativa é comparativamente elevada, e se
estiverem em boas condições de saúde e tiverem garantidos aprendizagem e oportunidades trabalho, esses grupos
podem impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento. Portanto, o bem-estar e a participação social
positiva deste grupo de adolescentes e jovens dependem
dos compromissos dos governos em proteger seus direitos
humanos, desenvolver suas capacidades, garantir sua
saúde sexual e reprodutiva e seus direitos reprodutivos,
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prepará-los para atividades produtivas e criativas e
recompensá-los por seu trabalho.
Investimentos em desenvolvimento humano dirigidos
a jovens, inclusive adolescentes, são os mais críticos para
garantir que tenham capacidades e oportunidades para
definir o futuro e estimular as inovações necessárias para
um futuro sustentável.
Jovens podem impulsionar o crescimento econômico.
Investir na saúde, educação e segurança de jovens melhora a produtividade futura e o retorno econômico. Além
disso, uma vez que o desenvolvimento humano é cumulativo, seria extremamente caro - para as e os jovens e para
a sociedade - reverter perdas de oportunidades de investimento e preparação desta geração para o futuro (Banco
Mundial, 2006). No caso das adolescentes e mulheres
jovens, os efeitos positivos dos investimentos vão além
da participação na força de trabalho e da produtividade.
Melhorias na situação de meninas e mulheres levam a
uma melhor saúde materna, redução da mortalidade
infantil, e aumento do re-investimento nas famílias e
comunidades (UNFPA, 2013).
Adolescentes (de 10 a 19 anos) encontram-se em um
estágio crítico no ciclo de vida. Com a ocorrência da
puberdade no início da adolescência, a exposição social
começa a se expandir e várias pressões, inclusive de expe-
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rimentar coisas novas e assumir riscos, se intensificam ao
longo dessa fase da vida (Assembleia Geral das Nações
Unidas, 1999). Cada pessoa desenvolve a iniciativa e
muitos começam a ser líderes. Durante a transição da
dependência para a independência, as escolhas e decisões
tomadas por adolescentes e jovens de hoje, ou as que
são obrigados a tomar, irão influenciar se serão ou não
saudáveis e se poderão ou não tirar o máximo proveito
das oportunidades de educação, emprego e participação
política, levando adiante a agenda do desenvolvimento
sustentável (UNFPA, 2013).
São as pessoas jovens de hoje que irão enfrentar a tarefa
de gerar o sucesso econômico e a segurança humana.
Permitir que jovens assumam a liderança significa, claro,
garantir que tenham uma boa educação e uma boa saúde
(Bloom, 2012).
No cerne da agenda pós-2015 e sua busca pelo desenvolvimento sustentável e inclusivo está o indivíduo, cujo
potencial deve ser realizado. A chave para o sucesso da
agenda consistirá em desenvolver a resiliência de indivíduos, em particular de jovens.
Princípios orientadores
Quando a preparação da agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015 e das novas metas de desenvolvimento

Jovens voluntários em ação humanitária nas Filipinas.

Oficina de jovens no Uzbequistão.
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sustentável começou, a comunidade internacional acordou que ambos deviam ser visionários, transformadores
e inclusivos, e fundamentados nos princípios do respeito
aos direitos humanos, à igualdade e à sustentabilidade.
Direitos humanos

O desenvolvimento sustentável e inclusivo só é possível se os direitos humanos de todos os indivíduos,
especialmente mulheres jovens e meninas, forem respeitados, protegidos, promovidos e realizados. As lições
dos ODM mostram que uma abordagem baseada em
direitos humanos para a elaboração, implementação e
monitoramento das metas de desenvolvimento é essencial, tanto em termos de normas quanto para alcançar os
impactos desejados.
As discussões e consultas pós-2015 concluíram que é
necessário assegurar uma abordagem baseada nos direitos
humanos para a nova agenda e objetivos de desenvolvimento sustentável em cada tema e cada setor, com a
devida consideração dos processos e resultados nacionais
de desenvolvimento. Uma abordagem baseada nos direitos humanos para o desenvolvimento sustentável pode
proporcionar uma base normativa em questões de igualdade e não-discriminação, qualidade dos serviços sociais
básicos e responsabilização.
A saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos
são direitos humanos universais. Eles são parte indivisível dos direitos humanos mais amplos. A promoção
e proteção da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos
reprodutivos são, portanto, fundamentais para a realização de outros direitos humanos, incluindo o direito à
educação, o direito ao trabalho, o direito à alimentação
e o direito à participação – todos direitos que devem ser
assegurados para as pessoas jovens poderem realizar seu
pleno potencial.
Igualdade

O atual modelo de desenvolvimento global tirou muitas
pessoas da pobreza. No entanto, as desigualdades prevalecentes na renda, nos padrões de vida e, de maneira geral,

Eu me sinto determinado
a buscar meus objetivos,
meu sonho. Não vou desistir
nunca. Ninguém irá fazer isso
por mim. O mundo futuro
pertence a mim e aos jovens
de hoje, então temos que
fazer o nosso melhor.
Krah Kouadio Modeste, Costa do
Marfim.

nas oportunidades, permanecem na raiz da segmentação
econômica, social, ambiental e política, com 8% da
população mundial acumulando 82% da riqueza global,
resultado de uma tendência de crescimento acentuado na
desigualdade de riquezas durante os últimos 20 anos.
Quando uma desigualdade crescente impede o bem
-estar humano de um grande número de pessoas, toda
a sociedade é afetada. A desigualdade é uma ameaça à
coesão social, empatia e responsabilidade compartilhada,
pois gera e agrava a segmentação social. O objetivo do
desenvolvimento é uma população com boa educação,
saudável, segura e fortalecida, sendo isso também necessário para o crescimento econômico inclusivo.
O custo das desigualdades para as jovens e os jovens é
imenso, seja na saúde, educação ou nas oportunidades
econômicas. Eles incluem a evasão escolar, baixa produtividade, eficiência reduzida, crescimento econômico mais
lento, instabilidade econômica e menor coesão social.
Mulheres jovens e meninas podem experimentar as
formas mais graves de desigualdades, caracterizadas
muitas vezes pela coerção e violência sexual, incluindo a
violência doméstica, o casamento infantil, a mutilação
genital feminina e outras práticas nocivas que violam
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“Jovens na África e no
resto do mundo precisam
de um ecossistema
empresarial favorável
para a realização de seu
potencial pleno.”
Charlie B. Wandji, Camarões.

os direitos humanos e levam ao bloqueio no acesso a
informações e educação sobre saúde sexual e reprodutiva
(incluindo a educação sexual abrangente). As desigualdades no acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva
são enormes nos países mais pobres e afetam gravemente
jovens desfavorecidos.
Sustentabilidade

Jovens são atores e sujeitos importantes da sustentabilidade
ambiental. Eles e elas estarão na linha de frente na corrida
à inovação necessária para transformar a relação entre
desenvolvimento e meio ambiente. Ao longo dos próximos
15 anos e além, as e os adolescentes de hoje vão crescer e
se tornar engenheiros/as, cientistas e empresários/as que
podem criar novas tecnologias para apoiar o crescimento
sustentável para todas e todos. No entanto, sua contribuição
só se concretizará se investirmos agora em saúde, educação e
no potencial de inovação de adolescentes.
Muitas pessoas jovens, especialmente as mais desfavorecidas e marginalizadas, são particularmente vulneráveis
aos riscos ambientais associados, por exemplo, ao acesso à
água potável. Além disso, jovens terão de viver mais tempo
do que os mais velhos com as repercussões das decisões
ambientais de hoje. Além de estarem sujeitos às conse-
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quências ambientais, jovens estão especialmente bem
posicionados para defender, solucionar problemas e atuar
na mudança ambiental. Parcerias significativas com jovens
podem aumentar a conscientização de forma mais ampla,
criar capacidades e conduzir à mudanças de comportamento que promovam o consumo sustentável e a proteção
de nossos recursos naturais (Nações Unidas, 2003).
Propostas de metas e objetivos de
desenvolvimento sustentável
A agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015 se
baseia em um novo conjunto de metas de desenvolvimento sustentável.
Até agosto de 2014, nenhum dos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos faz referência específica a
“juventude”, “jovens” ou “adolescentes”. E das 169 metas
propostas, apenas sete fazem essa referência.
A julgar apenas pela redação das metas e objetivos,
parece que jovens, inclusive adolescentes, estão em
segundo plano até o momento, apesar do papel central
que irão desempenhar na concretização de um futuro
sustentável.
Mas, apesar das referências a jovens serem escassas, eles
e elas permanecem no centro da questão, já que poucas
ou nenhuma das metas podem ser alcançadas sem a sua
plena participação, e praticamente todas as metas têm
impacto nas suas vidas e no seu potencial, em menor ou
maior escala.
Acabar com a pobreza em todas as suas formas
em toda parte

No topo da lista de propostas de objetivos de desenvolvimento sustentável está o fim da pobreza em todas as suas
formas e em toda parte.
A erradicação da pobreza é um requisito indispensável
para o desenvolvimento sustentável.
Milhões de jovens enfrentam a pobreza, muitas vezes
decorrente de discriminação de gênero, deficiência e
outras formas de marginalização. Cerca de 515 milhões
de adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos vivem com
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menos de 2 dólares por dia (UNESCO, n.d.). Apesar
dos alarmantes números de jovens em situação de pobreza, geralmente eles e elas têm sido deixados de fora dos
esforços para elevar os padrões de vida e a renda: jovens
são consultados na preparação das estratégias nacionais
de redução da pobreza dos planos nacionais de desenvolvimento em apenas um de cada três países (UNFPA,
2010). Esse fato é surpreendente, uma vez que todos
os países com rápido crescimento das populações de
jovens que estão chegando à idade ativa têm o potencial
de alcançar um bônus demográfico, o que pode elevar a
renda per capita e retirar um grande número de pessoas
da pobreza. Contudo, esse bônus só pode
ser realizado se os países investirem no capital humano de sua juventude e buscarem
mudanças políticas que possam resultar em
empregos, meios de vida ou outras oportunidades de geração de renda para aqueles que
atinjam a idade ativa.

vezes maior de que meninas menores de 15 anos morram durante o parto do que mulheres com mais de 20.
As complicações relacionadas com a gravidez e o parto,
incluindo abortos inseguros, representam uma das principais causas de morte entre meninas de idade entre 15 e
19 anos em países de baixa e média renda (Organização
Mundial da Saúde, 2014).
Cerca de 2,5 milhões de adolescentes fazem abortos
inseguros todos os anos e 14% dos abortos inseguros em
países de baixa e média renda são realizados por adolescentes com idades entre 15 e 19 anos.

Vidas saudáveis

O objetivo 3 proposto diz respeito à garantia
de vidas saudáveis e à promoção do bem-estar
para todas e todos, em todas as idades. Jovens
em boas condições de saúde, incluindo a
saúde sexual e reprodutiva, estão em melhor
posição para realizar seu potencial, aproveitar
as oportunidades que surgem e entrar na
força de trabalho. Por outro lado, quando
jovens estão com a saúde debilitada, seu leque
de opções de vida fica reduzido. A saúde
precária constitui um dos fatores de risco
e manifestação de pobreza mais comuns,
reduzindo o crescimento econômico e o bem
-estar humano e limitando a capacidade de
indivíduos e sociedades de inovarem e prosperarem em um mundo em mudança.
A gravidez na adolescência tem consequências sobre a saúde das meninas ao longo
da vida inteira, com probabilidade cinco

A aspiração da agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015 é a criação de um mundo mais
justo, próspero e responsivo, onde todas as pessoas, independentemente de sua idade, realizem seus
direitos e vivam com dignidade e esperança. A erradicação da pobreza em todas as suas formas, a
luta contra a exclusão e a desigualdade, e o empoderamento de 1,8 bilhão de jovens de todo o mundo
será fundamental para dar vida a essa visão.
Superior esquerda: © UNFPA / David Puig; Superior direito: © UNFPA / Arlene Calaguian Alano; Inferior esquerdo:
© UNFPA / Pedro Sá da Bandeira, Inferior direito: © UNFPA / Kalk Aral
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As consequências da gravidez na adolescência para a
saúde estão intimamente ligadas a impactos econômicos
e sociais de longo prazo. Muitas meninas que ficam grávidas abandonam ou são desligadas da escola, o que limita
drasticamente suas oportunidades futuras, incluindo
fontes futuras de renda, sua própria saúde e a de seus
filhos e filhas.
Para cada mulher que morre de causas relacionadas
com a gravidez, cerca de 20 outras experimentam morbidade materna, incluindo complicações severas e de longa
duração, como a fístula obstétrica. Cerca de 3,5 milhões
de mulheres vivem com fístula obstétrica no mundo em
desenvolvimento, e aproximadamente 65% delas desenvolveram a condição enquanto adolescentes (Nações
Unidas, 2014).
Mais de 2 milhões de adolescentes entre as idades
de 10 e 19 anos estão vivendo com HIV ou AIDS.

Aproximadamente um sétimo das novas infecções por
HIV ocorrem durante a adolescência (UNAIDS, 2014).
As mortes por câncer do colo do útero estão em ascensão
e concentradas em países de baixa e média renda, devido
à falta de programas de testagem e diagnóstico precoce.
A expansão do acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva de boa qualidade, especialmente para mulheres,
adolescentes e jovens desfavorecidas, e a proteção de seus
direitos humanos, irão reduzir drasticamente essas desigualdades e promover o desenvolvimento social inclusivo
por meio do empoderamento das mulheres, reforçando
seu papel na tomada de decisões e a melhoria de suas perspectivas de emprego e meios de vida.
Cerca de dois terços das mortes prematuras e um terço
da carga total de doenças entre adultos estão associadas a
condições ou comportamentos que começaram durante
a juventude. Esses comportamentos podem incluir o uso
de tabaco, sedentarismo, sexo sem proteção ou exposição à violência. Além disso, a cada ano cerca de 20% de
jovens entre 15 e 24 anos experimentam algum problema
de saúde mental, e em 2012 cerca de 1,3 milhão de adolescentes morreram de doenças preveníveis ou tratáveis
(Organização Mundial da Saúde, n.d.).
O desenvolvimento do capital humano de jovens
depende de investimentos que protejam e melhorem
sua saúde. Objetivos como a erradicação da pobreza não
podem ser alcançados se jovens não conseguirem levar
uma vida saudável e produtiva. Portanto, o desenvolvimento sustentável depende em parte da saúde - incluindo
a saúde sexual e reprodutiva - dos 1,8 bilhão de jovens do
mundo e da saúde das gerações futuras.
Educação

O objetivo de desenvolvimento sustentável número 4
visa o ensino primário e secundário inclusivo, equitativo
e de qualidade. As taxas de escolarização primária têm
atingido 90%, com ganhos significativos na paridade que
têm beneficiado particularmente as meninas, mas existe
uma enorme variação no acesso e na qualidade em todas
as regiões e dentro dos países. Além disso, o ensino médio
© Alfredo Caliz/Panos
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O que jovens disseram que deveria ser prioridade na
agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015?
As Nações Unidas e organizações parceiras patrocinaram a pesquisa mundial My World (Meu Mundo) por meio da qual
597 mil jovens entre as idades de 10 e 24 anos classificaram suas prioridades para o mundo a partir de 2015, quando
termina o período para se alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Cerca de 65 mil votos vieram de jovens
de países com Índice de Desenvolvimento Humano muito elevado, enquanto cerca de 532 mil foram obtidos em países
com uma baixa pontuação no Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma
medida resumo do desempenho médio nas principais dimensões do desenvolvimento humano: vida longa e saudável,
ter conhecimento e um padrão de vida decente.
em países com baixos níveis de desenvolvimento humano
em países com altos níveis de desenvolvimento humano
Classificação

Uma boa educação

1
1

Um governo honesto e responsivo

2
3

26,567

Melhorias na atenção à saúde

3
5

22,794

Alimentos acessíveis e nutritivos

4
4

24,288

Energia confiável em casa

5
15

Proteção contra o crime e a violência

6
6

22,517

Igualdade entre homens e mulheres

7
8

21,424

Melhores oportunidades de trabalho

8
10

18,345

Apoio para as pessoas que não podem trabalhar

9
13

8819

Acesso à telefonia e internet

10
14

8,409

Melhorias no transporte e vias de acesso

11
16

5,873

Acesso a água potável e saneamento

12
2

Ausência de discriminação e perseguição

13
7

Liberdades políticas

14
12

Proteção de florestas, rios e oceanos

15
9

20,452

Que sejam tomadas medidas em relação à mudança climática

16
11

18,202

Fonte: MyWorld2015.org
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Campanha para eliminar a gravidez na adolescência em Uganda.
©UNFPA/Martha Songa

continua sendo um desafio para as meninas em muitas
regiões, especialmente na África Subsaariana e no Sul e
Oeste da Ásia, e elas podem enfrentar discriminação de
gênero, o que limita seu acesso à educação.
A educação aumenta a capacidade das crianças
participarem socialmente, economicamente e politicamente, e quando as meninas são educadas, isso reduz a
probabilidade do casamento infantil e atrasa a gravidez,
levando a resultados de nascimento saudáveis. A educação feminina está associada com o aumento do uso de
contraceptivos, baixa fertilidade, famílias mais saudáveis
e maior crescimento do PIB. Maior nível de escolaridade
também promove atitudes mais progressistas de meninas
e meninos a respeito da igualdade de gênero (Nações
Unidas, 2014).
A educação aumenta as oportunidades para meninas
e mulheres jovens e amplia suas aspirações por trabalho fora de casa. Ela reforça o status social das meninas,
aumenta seu poder de barganha dentro do casamento,
incrementa o uso de serviços de saúde e melhora a saúde e
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a sobrevivência de seus filhos e filhas.
Maior nível de escolaridade também molda atitudes
de meninos e meninas à igualdade de gênero, com mais
educação levando a atitudes mais positivas em relação à
igualdade de gênero entre homens e mulheres (Nações
Unidas, 2014).
A educação em sexualidade abrangente, como parte da
educação dentro e fora da escola, é reconhecida como um
importante meio para capacitar jovens a tomarem decisões responsáveis e autônomas sobre sua saúde sexual e
reprodutiva. As evidências também sugerem que programas de educação em sexualidade abrangentes, baseados
em direitos e sensíveis a gênero, podem levar à maior
igualdade de gênero. A Comissão sobre População e
Desenvolvimento, em suas resoluções 2009/1 e 2012/1,
apelou aos governos para fornecerem a pessoas jovens
uma educação abrangente sobre sexualidade humana,
saúde sexual e reprodutiva e igualdade de gênero que
lhes permita lidar com a sexualidade de forma positiva e
responsável.
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Empregos e meios de vida

O objetivo proposto número 8 visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas
e todos.
Jovens são especialmente vulneráveis a crises macroeconômicas, e têm suportado o peso da crise econômica
global que começou em 2008 e a subsequente lenta recuperação do emprego (Bloom, 2012).
Jovens estão super-representados no grupo de desempregados ou em empregos informais ou inseguros, de má
qualidade ou baixa remuneração. A juventude representa
quase 40% das 197 milhões de pessoas desempregadas
em 2012 e até 60% de jovens de regiões em desenvolvimento que não estão trabalhando nem na escola, ou estão
engajados em trabalho informal.
A criação de oportunidades de emprego para jovens
é um desafio crítico, na medida em que 600 milhões de
empregos produtivos precisam ser gerados em nível mundial durante a próxima década para reduzir os níveis de
desemprego atuais e fornecer oportunidades de emprego
para as 40 milhões de pessoas que entram no mercado
de trabalho a cada ano. O desafio de fornecer trabalho
decente para jovens é uma preocupação para os países
desenvolvidos e industrializados.
Disponibilizar trabalho decente para jovens é crucial
para que as economias se tornem mais ricas, sociedades,
mais justas e democracias, mais fortes. O trabalho decente envolve oportunidades de trabalho produtivo e com
remuneração justa; provê segurança no local de trabalho e
proteção social para trabalhadores e suas famílias; oferece
melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal; e
empodera as pessoas ao dar-lhes a liberdade de expressar
suas preocupações, de se organizar e participar das decisões que afetam suas vidas (Nações Unidas, 2014).
Apesar de todas as regiões enfrentarem uma crise de
emprego para jovens, existem grandes diferenças entre
países e regiões. Por exemplo, as taxas de desemprego de
jovens em 2012 foram mais elevadas no Oriente Médio e
Norte da África, 28% e 24% respectivamente, e menores

na Ásia Oriental (10%) e no Sul da Ásia (9%). A taxa de
desemprego de jovens nas economias desenvolvidas e na
União Européia, em 2012, foi estimada em 18%, nível
mais alto para este grupo de países nas últimas duas décadas (Nações Unidas, 2014).
Em muitos países, o cenário de desemprego é ainda
agravado pelo grande número de jovens em empregos
de má qualidade e baixa remuneração, com regime de
trabalho intermitente e instável, incluindo a economia
informal.
O emprego pleno, produtivo e remunerado, juntamente com medidas abrangentes de proteção social, são
condições sine qua non em estratégias de erradicação da
pobreza. Portanto, assegurar o trabalho decente e oportunidades de geração de renda para jovens é não apenas
parte integrante da erradicação da pobreza, mas também
da realização do desenvolvimento sustentável.
Realização de outros objetivos

As jovens e os jovens são os principais atores ou beneficiários de praticamente todos os outros objetivos de
desenvolvimento sustentável, mesmo que a conexão não
seja imediatamente óbvia.
O objetivo 16, por exemplo, se destina à promoção
de sociedades pacíficas. Como jovens figuram na
consecução desse objetivo? Eles e elas muitas vezes
representam uma grande parte das pessoas afetadas

Desemprego entre jovens

Jovens representam aproximadamente 40%
das 197 milhões
de pessoas
desempregadas
em 2012.

40%
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por crises. Alguns dos fatores que podem deixar jovens
mais vulneráveis incluem o colapso dos sistemas
sociais e culturais; traumas pessoais, como a perda de
membros da família; exposição à violência e ao caos; e
a descontinuidade da escola e de amizades. Conflitos
e revoltas podem negar às sociedades a possibilidade
de aproveitar as potenciais contribuições de jovens em
suas famílias, comunidades e nações.
Outro objetivo - acabar com a fome, alcançar a
segurança alimentar e melhorar a nutrição - tem uma
dimensão jovem que pode não ser imediatamente
aparente. Pelo menos 160 milhões de jovens entre 15 e
24 anos estão subnutridos em todo o mundo (Nações
Unidas, 2005). A saúde de mães adolescentes e jovens

também está significativamente ligada ao nascimento
de bebês com baixo peso e tem uma influência direta
sobre a mortalidade e a desnutrição infantil (UNFPA,
2010). O estado nutricional, especialmente na primeira
infância, pode melhorar o desenvolvimento intelectual e o sucesso acadêmico durante a juventude e a
adolescência, bem como o status econômico e o capital
humano para a vida adulta.
O objetivo de garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos também
tem uma dimensão de juventude. Buscar água é uma
tarefa prioritariamente alocada a mulheres jovens e meninas. Na África e na Ásia, as mulheres e as meninas andam
em média seis quilômetros por dia para transportar água
para suas famílias. As longas horas gastas na coleta de
água reduzem o tempo dedicado à educação, geração de
renda e outros empreendimentos produtivos (Nações
Unidas et al. 2010). As mulheres e meninas enfrentam
regularmente o assédio e temem a agressão sexual e o
estupro quando vão ao banheiro, especialmente após
o anoitecer. (Massey, 2011). Fácil acesso a instalações
sanitárias seguras, limpas e privadas, especialmente em
unidades escolares, pode permitir que as meninas mantenham a privacidade e realizem a higiene menstrual,
o que é fundamental para garantir a frequência escolar
(WaterAid, 2012).
Responsabilização
Uma vez que os objetivos de desenvolvimento sustentável
sejam definidos, como o progresso será monitorado? Os
objetivos são acompanhados por 169 metas específicas,
como o aumento do número de jovens e adultos com competências relevantes para o trabalho, e redução do número
de jovens desempregados ou que não estão na escola.
As negociações para atribuir indicadores à cada meta
de forma a permitir uma avaliação precisa do progresso
ainda estão em andamento. Os indicadores também
podem ajudar a manter os governos e a comunidade
internacional responsabilizados por jovens e todos os
outros atores.

© Commerce and Culture Agency/ Image Bank/Getty Images
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A inclusão da juventude nas estratégias locais e
nacionais de redução da pobreza poderia, por exemplo,
fornecer um panorama sobre o grau de empenho dos
governos em acabar com a pobreza em todos os grupos,
incluindo jovens. A medição do progresso - ou retrocesso
– será, portanto, fundamental para o sucesso da agenda
pós-2015. Garantir que jovens tenham a possibilidade
de participar e de fato sejam engajados na realização dos
objetivos de desenvolvimento sustentável irá aumentar
a probabilidade de sucesso, uma vez que estarão participando no seu próprio futuro.

política, promove competências e capacidade de inovação para se tornarem empreendedores/as, e apoia sua
transição segura e saudável da adolescência para a idade
adulta e por toda a sua vida.
Um jovem de 10 anos em 2015 se tornará um adulto
de 25 em 2030, o ano limite para alcançar os objetivos
de desenvolvimento sustentável. Os responsáveis pela
elaboração da agenda pós-2015 deveriam imaginar o que
a vida desse indivíduo de 10 anos de idade é agora e como
poderá ser em 2030, com o apoio certo.

De 2015 a 2030
Por meio dos novos objetivos de desenvolvimento
sustentável, os governos e a comunidade internacional
têm uma oportunidade sem precedentes, mas fugaz,
de enriquecer as vidas de jovens e apoiar o desenvolvimento das capacidades que precisarão para expandir
suas escolhas individuais e moldar o futuro inovador e
sustentável do planeta.
Jovens em todos os países podem ser agentes de
mudança social, desenvolvimento econômico e inovação
tecnológica. Compreendendo cerca de um quarto da
população do mundo, as jovens e os jovens de hoje são os
pais, mães, trabalhadores/as, investidores/as, cidadãos/
ãs e líderes ativos/as de amanhã. A capacidade de alcançar suas aspirações e desafios e realizar seu potencial irá
influenciar as condições sociais e econômicas atuais e de
bem-estar e sobrevivência das gerações futuras (Comissão
das Nações Unidas sobre População e Desenvolvimento,
2012). Quando plenamente engajados, educados, saudáveis, produtivos e competentes para realizar seu pleno
potencial e desfrutar de seus direitos, jovens podem ajudar a acabar com a pobreza multi-geracional e contribuir
efetivamente para a preservação e o fortalecimento de
suas comunidades e recursos nacionais.
Uma agenda de futuro que faça sentido para as pessoas
jovens reconhece a proteção de seus direitos humanos,
as empodera para garantir seu bem-estar e sua cidadania,
expande as suas oportunidades de participação social e
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O futuro das pessoas jovens de hoje é
o futuro do mundo.
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CAPÍTULO 7

A transformação
do futuro e a
perspectiva de
jovens
Jovens têm melhores condições de atingir seu pleno potencial quando são
saudáveis e recebem uma boa educação, e quando têm a oportunidade de
prosperar e realizar suas aspirações. Com o apoio apropriado para alcançar seu
potencial, definido por decisões embasadas em sua participação, as pessoas
jovens podem ser uma imensa fonte de produtividade, inovação e dinamismo
criativo que acelera o desenvolvimento.

A agenda pós-2015 oferece evidencia crescente da

IMPORTÂNCIA DE JOVENS para

o desenvolvimento, o crescente reconhecimento
dos seus direitos e os benefícios comprovados do
bônus demográfico.
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H

oje, o mundo tem o maior número de
jovens da história - 1,8 bilhão -, que
continua aumentando. A maioria das
pessoas vivas hoje ainda não atingiram
30 anos de idade.
Jovens estão no ápice de suas vidas sexuais e reprodutivas e economicamente produtivas. Seu futuro é o futuro
do mundo. A opção de promover o desenvolvimento de
jovens e proteger os seus direitos pode trazer enormes
benefícios para essas pessoas e para as sociedades como
um todo, e pode ser feita agora.
O foco no desenvolvimento para jovens

Jovens têm melhores condições de atingir seu pleno potencial quando são saudáveis e recebem uma boa educação, e quando têm a oportunidade de prosperar e realizar
suas aspirações. Com o apoio apropriado para alcançar
seu potencial, definido por decisões embasadas em sua
participação, as pessoas jovens podem ser uma imensa

“Eu gostaria de viver em um
mundo onde as mulheres tenham
pleno acesso aos serviços de
saúde e direitos humanos de
que precisam para ter controle
sobre suas vidas sexuais e
reprodutivas. Eu gostaria que
esse mundo estivesse disponível
para os homens também, o que
requer que eles atuem em favor
da igualdade de gênero e apoiem
as mulheres em suas escolhas
sexuais e reprodutivas.”
Lindsay Menard-Freeman, Estados Unidos
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fonte de produtividade, inovação e dinamismo criativo
que acelera o desenvolvimento.
Jovens com empregos, por exemplo, impulsionam
economias em crescimento. Participar de decisões que
os e as afetam pode levar a decisões que reflitam suas
realidades, fazendo com que sejam menos propensos/
as a recorrer a caminhos alternativos de expressão, como
por exemplo, os distúrbios civis. O pleno acesso à saúde
sexual e reprodutiva significa que podem fazer escolhas
informadas sobre suas vidas e suas famílias, e contribuir
para sociedades mais saudáveis em geral.
Onde não se investe em jovens, as perspectivas nacionais são limitadas, em alguns casos drasticamente. Muitos dos países mais pobres têm o maior número de jovens
e alguns dos maiores obstáculos para o desenvolvimento.
Eles ficam presos em um ciclo vicioso, onde um grande
número de jovens compete ferozmente por recursos escassos, especialmente empregos. Quando falta educação
e saúde, esses e essas jovens podem se casar na infância ou
adolescência e ter filhos e filhas antes de estarem prontos,
minando sua transição para uma vida adulta estável e
feliz. A discriminação de gênero agrava ainda mais todas
essas questões para as mulheres jovens, implicando até
mesmo em risco de vida.
Esse ciclo não é inquebrável. Mas ele se manterá a
menos que planos, políticas e outros instrumentos de
desenvolvimento levem em conta as pessoas jovens, da
concepção à implementação. É preciso reconhecer que o
desenvolvimento não é neutro em termos de idade, e que
a demografia é um fator importante. Em muitas sociedades, no entanto, presume-se que jovens enfrentam
os mesmos problemas que adultos mais velhos - ou são
vistos como cidadãos secundários, subordinados às prioridades de adultos, e que mais tarde chegará a vez deles.
O resultado é que jovens muitas vezes acabam esquecidos e enganados, até mesmo por não terem poder econômico ou político para defender suas questões. As consequências afetam jovens de forma mais imediata, mas
estendem-se pelas sociedades em geral, particularmente
aquelas formadas em grande parte por jovens.
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O mundo pode olhar para alguns sucessos recentes
para reverter essa tendência. Embora as complicações da
gravidez e do parto sejam a segunda principal causa de
morte de mulheres jovens com idade entre 15 a 19 anos,
as mortes diminuíram significativamente desde 2000,
quando, estimulados pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ministérios da saúde empreenderam
ações para reduzir os índices de mortalidade por meio de
intervenções básicas comprovadas. O índice caiu 37%
em toda a África, por exemplo, apesar do grande número
de países africanos pobres e jovens. Esse foi um caso em
que as prioridades certas foram estabelecidas, apoiadas
pelas políticas e investimentos certos.
Os cenários mais prováveis sugerem que, nos próximos
anos ou décadas, o número de jovens atingirá um pico.
Investir agora na garantia dos direitos e necessidades de
jovens ainda tem a vantagem de assegurar o progresso, à
medida que as pessoas jovens desenvolvam capacidades
e encontrem oportunidades para melhorar suas vidas
que podem ser passadas para as gerações futuras. Investir
agora também constrói a resiliência que provavelmente
vão precisar para enfrentar a aceleração das alterações
climáticas e suas potenciais e sérias consequências para o
meio ambiente e o bem-estar humano.
Foco nos direitos: compromissos

proteção legal, como ocorre, por exemplo, quando leis
permitem casamentos forçados entre meninas adolescentes e homens adultos, ou deixam de proteger contra a
violência baseada em gênero.
É preciso que haja uma compreensão mais ampla e
mais nítida de jovens como detentores de direitos iguais,
e das desvantagens específicas que podem enfrentar como
pessoas de uma determinada idade. Também é essencial
reconhecer que essas desvantagens podem variar entre
diversos grupos de jovens – definidos por parâmetros específicos como gênero, etnia, localização, faixa de renda
e idade – sendo que, por diversas razões, alguns gozam de
seus direitos mais do que outros. Uma maior consciência
poderia ajudar a mudar as normas sociais, o que poderia
levar a um melhor alinhamento das leis e práticas jurídicas com as normas de direitos humanos e o cumprimento
dos compromissos assumidos.
Jovens, tanto do sexo feminino quanto masculino,
precisam ser acolhidos como parceiros plenos na reivindicação de seus direitos, participando na definição desses
direitos e nos processos legislativos, propondo serviços
voltados para o atendimento de suas necessidades, e além.
Sua participação é um direito em si. E é uma forma de
empoderá-los para enfrentar a transição para a vida adulta como cidadãos plenos que defendem sociedades justas
e que funcionam bem.

também incluem jovens

O argumento do desenvolvimento para jovens está intimamente ligado à lógica dos direitos. Os direitos humanos universais à saúde e à educação, por exemplo, são
codificados em uma série de acordos internacionais assinados pela grande maioria dos países e, em muitos casos,
são traduzidos em legislação nacional e acompanhados da
obrigação de defendê-los.
Em princípio, os direitos universais não são desagregados por idade ou outras categorias, nem se aplicam mais
a alguns grupos do que a outros. Na prática, porém, as
pessoas jovens sofrem muitas violações flagrantes. Algumas referem-se a normas sociais que tratam jovens como
menos importantes; outras estão relacionadas a falhas na

Desencadeando o potencial de jovens
Os países que optam por investir em jovens têm muitas
opções, algumas das quais podem ser mais adequadas
do que outras, dependendo do contexto nacional. Este
relatório descreve algumas categorias gerais que podem
ser mais relevantes, sublinhando que essas categorias e as
questões que elas abrangem são interligadas e devem ser
entendidas em conexão umas com as outras.
Desenvolver capacidades - começando
com jovens

Investir na capacidade humana é essencial para o desenvolvimento nacional sustentável e resiliente, e precisa
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começar com as pessoas jovens. As capacidades definem
de muitas maneiras o que as pessoas podem ser e fazer, e
determinam se elas podem ou não levar a vida que valorizam. Jovens com capacidades certas, principalmente com
educação e saúde, colocam em marcha uma longa cadeia
de escolhas e oportunidades que pode guiá-los habilmente através de suas vidas, moldar o progresso mais amplo
da sociedade, e até mesmo determinar o bem-estar da
geração seguinte.
Muitos países ainda investem pouco no desenvolvimento das capacidades de jovens. Além disso, muito do
foco tem sido na educação, mesmo que o conhecimento
aprendido na escola não seja suficiente para jovens fazerem a transição para uma vida adulta bem-sucedida.
Pessoas jovens também precisam ser saudáveis, sendo a
saúde sexual e reprodutiva um aspecto integral disso. Elas
precisam de habilidades mais relevantes para competir
no mercado de trabalho e agarrar as oportunidades em
um mundo de alta tecnologia. As capacidades também
são desenvolvidas através da proteção de todo o leque de
direitos humanos, e por meio da participação na sociedade, especialmente nas decisões que afetam diretamente as
pessoas jovens.
Algumas barreiras para o desenvolvimento das capacidades de jovens que merecem atenção prioritária incluem
o casamento infantil, a violência sexual e baseada em
gênero e a discriminação de gênero. Melhorar a educação
das meninas resulta em mais meninas permanecendo
na escola e sendo empoderadas para fazer escolhas sobre
suas vidas. O acesso universal a informações e serviços de
saúde sexual e reprodutiva abrangentes e de qualidade
permite que todas as mulheres exerçam seus direitos
reprodutivos, o que pode levar à queda das taxas de fecundidade e uma melhor saúde materna. Além disso,
mais mulheres passam a participar da força de trabalho
e contribuir para o crescimento econômico, e as oportunidades de vida de seus filhos e filhas melhoram. O
planejamento familiar, como intervenção isolada, pode
ser uma das formas mais eficazes de acelerar a acumulação
de capital humano.
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Criar um ambiente onde jovens podem florescer

As capacidades são baseadas em indivíduos. Uma vez que
as capacidades tenham sido adquiridas, fazer uso pleno
delas depende de escolhas individuais, mas também do
ambiente ao redor. Jovens podem ter saúde e uma boa
educação, e ser repletos de esperança e inspiração para
melhorar o mundo. No entanto, suas capacidades não
levam a nada – e nem os investimentos públicos e familiares feitos neles - se esses e essas jovens não conseguem
encontrar empregos relevantes, iniciar negócios, gozar de
proteção legal, ou confiar que as instituições políticas e
sociais irão responder às suas preocupações.
O trabalho decente é um problema em particular,
dada a crise global de agravamento do desemprego entre
jovens. Jovens com empregos são mais empoderados
e protegidos. Eles e elas têm melhores perspectivas de
formar famílias saudáveis, e contribuem para economias
prósperas e sociedades justas e estáveis. Mas, como indicam explicitamente os altos índices de desemprego entre
jovens, as barreiras para uma vida de trabalho produtivo
podem ser grandes.
Os obstáculos que causam maior preocupação incluem
o desajuste entre as habilidades que jovens têm e aquelas
exigidas pelos empregadores, a falta de informação sobre
o mercado de trabalho, e a falta de acesso a serviços financeiros e outros serviços empresariais. A discriminação de
gênero acrescenta obstáculos para as mulheres jovens,
mesmo em países onde seu desempenho educacional
supera o dos homens jovens. Jovens raramente são convidados para discussões sobre como resolver essas questões,
ou sobre intervenções exitosas que devem ser expandidas.
Em geral, as políticas de emprego precisam reconhecer
e responder às questões específicas de jovens, com base no
entendimento de que isso pode representar uma grande
contribuição para o desenvolvimento nacional e a estabilidade social. Essas políticas precisam se articular com
as políticas macroeconômicas para garantir que, junto
com o crescimento das economias, também aumentem
as opções de emprego para jovens. Os formuladores de
políticas também podem considerar como as estruturas
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econômicas podem atuar de modo a manter jovens em
situações de pobreza e desigualdade, como quando um
setor manufatureiro fraco reduz as chances de jovens
rurais deixarem a agricultura de subsistência para buscar
empregos com melhor remuneração. Programas de proteção social podem atenuar riscos, reduzir disparidades
e garantir que ninguém, em qualquer momento da vida,
caia abaixo de um padrão mínimo de vida.
Priorizar a ciência, a tecnologia e a inovação

Em 2013, mais de 2,7 bilhões de pessoas usaram a Internet, e 2,1 bilhões eram assinantes de telefonia móvel.
A penetração da tecnologia é tal que agora ela pode ser
considerada fundamental para muitas dimensões básicas
do bem-estar humano, viabilizando a melhoria da prestação de serviços de saúde e educação, governança mais
responsável, e uma série de benefícios econômicos, desde
a criação de empregos até o plantio de culturas resistentes
ao clima (Yousef et al., 2014).
Jovens de hoje nasceram em um mundo tecnológico.
Oferecer todas as oportunidades para que aproveitem a
tecnologia ao máximo pode levar a economias mais competitivas, diversificadas e produtivas, e a sociedades mais
conectadas e inclusivas (Mhenni, et al., 2014).
Muitas questões estão envolvidas. O acesso à tecnologia tem melhorado à medida que os custos caem, mas
alguns países enfrentam um problema ainda mais básico
de fornecimento de energia elétrica. Pontos de acesso
público a tecnologia podem ser uma opção para começar
a resolver esta lacuna (Conselho Econômico e Social
das Nações Unidas, 2013). Uma vez que a tecnologia
esteja disponível, jovens precisam de capacitação digital,
ou e-competências, que não abrangem apenas o uso de
dispositivos, mas também o pensamento crítico, a comunicação e a colaboração. Habilidades para gerenciar riscos
e agir com espírito empreendedor também são relevantes.
Os sistemas de educação, tanto formal quanto informal,
e em todos os níveis, precisam ajudar as pessoas jovens a
adquirir essas habilidades.
Essas capacidades vão ajudar alguns jovens com o pro-
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blema crítico do desemprego, inclusive na transição essencial do emprego informal para o formal, mas também
é preciso atenção para um ambiente que promova novas
oportunidades na ciência, tecnologia e inovação. O incentivo a tecnologias de fonte aberta pode tirar proveito
da pesquisa e desenvolvimento existentes. “Ecossistemas”
de inovação, como parques científicos e tecnológicos, podem ser conectados a um sistema nacional de inovação,
com apoio de políticas públicas e com o engajamento de
organizações públicas e privadas (Mhenni, 2014). Pesquisas de mercado podem sondar oportunidades, como
na área de aplicações móveis, que ao longo do tempo
podem ajudar os países a mudar de consumidores a produtores de tecnologia.
Em todas essas áreas, estratégias específicas podem estimular os talentos de jovens, com uma ênfase especial nas
mulheres jovens, uma vez que os estereótipos de gênero
podem desencorajá-las na busca de carreiras em ciência e
tecnologia. As opções incluem tutoria, bolsas de estudo,
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acesso a financiamento e práticas de contratação neutras
em termos de gênero, entre muitas outras (Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas, 2013).
Manter as promessas

A Pesquisa Global CIPD para Além de 2014, conduzida
pelo UNFPA em 2012, constatou que 80% dos países
têm pelo menos algum tipo de política voltada para jovens, e cerca de dois terços têm programas ou estratégias
voltadas para jovens. Esses são avanços positivos que se
somam a outras políticas de saúde, educação e assim por
diante, que beneficiam especificamente jovens.
Entretanto, no contexto mais amplo das leis, políticas
e regulamentos, a maioria dos países está aquém dos
compromissos que assumiram em acordos internacionais
sobre os direitos de jovens. Essas lacunas precisam ser
superadas, e a implementação e mensuração dos impactos devem ser levadas a sério, para melhorar o bem-estar
de jovens e proteger integralmente seus direitos. O sucesso de todas as políticas, programas e estratégias tem
como premissa, em parte, o envolvimento de jovens na
formulação e seu papel na tomada de decisões sobre a
implementação das ações.
Como exemplo da lacuna de implementação, embora
muitos países tenham políticas abrangentes de educação
sexual, há uma grande variação em termos da oferta desse
tipo de educação nas escolas. Além disso, as e os milhões
de jovens que estão fora da escola não irão se beneficiar,
ainda que frequentemente corram o maior risco das consequências de não serem alcançados pelas políticas. O
conhecimento abrangente sobre HIV ainda é baixo entre
homens jovens, e ainda mais entre mulheres jovens, mas as
mortes por HIV estão aumentando entre adolescentes, em
contraste com todos os outros grupos etários. Outro caso
de implementação que começa, mas não avança o suficiente é quando os países investem na prevenção da gravidez na
adolescência, mas pouco fazem para apoiar as meninas que
engravidam e/ou têm um filho/a. Em geral, muito pouco
tem sido feito para compreender e responder às necessidades e aos direitos de jovens adolescentes de 10 a 14 anos.

96

A implementação também precisa ser considerada
em termos de questões que transcendem as fronteiras
nacionais, como é o caso do alto custo da vacina contra o
HPV. Isso a torna inacessível para centenas de milhões de
meninas em países em desenvolvimento, apesar de uma
recomendação da Organização Mundial de Saúde de que
seja aplicada em todas as meninas de 9 a 13 anos.
Mobilizar a vontade política

A vontade política é um dos elementos mais importantes
na formação de um futuro melhor para jovens. Ela pode
assumir várias formas, desde líderes destacando o papel essencial de jovens no desenvolvimento nacional a dotações
orçamentárias adequadas para programas que atendem
jovens, passando por alterações legislativas para proteger
melhor os direitos dessas pessoas, e maior visibilidade de
jovens e suas questões durante as campanhas eleitorais.
Mas a vontade política também está sujeita a ideias
sobre jovens que podem predominar em toda uma sociedade, algumas das quais levam à marginalização. Figuras
políticas conscientes da importância de jovens podem
exercer uma liderança, começando a questionar essas
normas. Também podem enfatizar o valor cívico da participação de jovens e evitar a tendência de mobilizar jovens
antes das eleições e esquecê-los depois. Eles e elas podem
alcançar diferentes grupos de jovens, incluindo mais
novos/as e mais velhos/as, reconhecendo que cada faixa
etária pode oferecer perspectivas distintas e valiosas.
Em muitos países, os próprios jovens podem não ser
vistos como um eleitorado digno de nota. Mas os movimentos de jovens de todo o mundo têm demonstrado o
poder que têm, inclusive por meio do uso criativo das novas tecnologias, ao se unirem para fazer ouvir as suas vozes.
Questionar premissas

A forma como uma sociedade pensa sobre as pessoas jovens tem um grande impacto sobre a forma como jovens
e suas perspectivas de vida são tratados. Algumas normas
celebram o valor único das pessoas jovens. Mas outras são
discriminatórias e prejudiciais. Elas podem ser refletidas

CA P ÍT U LO 7 A t ra n s fo rma çã o d o f u tu ro e a p e rs pect i va de j ovens

nas instituições formais, como quando as leis não conseguem defender os direitos de jovens, ou quando as políticas ignoram jovens como grupo populacional que requer
atenção específica. Também aparecem na atenção à saúde
sexual e reprodutiva, quando jovens não conseguem ter
acesso ao conjunto completo de serviços de que necessitam para gozar de seus direitos, como a contracepção, por
não serem casados/as.
Normas que afetam jovens operam de maneira mais
informal também. Isso ocorre, por exemplo, quando pais
decidem não enviar suas filhas à escola, ou empregadores
se recusam a contratar mulheres jovens qualificadas.
As normas muitas vezes parecem fazer sentido em um
contexto específico, em parte porque podem existir por
tanto tempo que a maioria das pessoas concorda com
elas. Mas, em muitos casos, elas impedem o exercício de
direitos e o desenvolvimento, e o potencial pleno de jovens nunca será realizado se elas não forem questionadas.
A premissa de que jovens adolescentes não são sexualmente ativos, por exemplo, e, portanto, não necessitam
de informações e serviços sobre saúde sexual e reprodutiva, abre as portas para a gravidez precoce e as muitas
consequências que dela derivam, além de não reconhecer
realidades como a violência sexual.

Adultos, assim como as e os próprios jovens, podem
assumir a tarefa de questionar premissas sobre a juventude, tanto individualmente como por meio de instituições. Com um conhecimento básico de seus direitos, e o
senso de justiça e equidade que muitos jovens possuem,
eles e elas podem indicar as normas mais prejudiciais, e
envolver pais, mães, professores, colegas, empregadores/
as e outros na compreensão de como essas normas minam
suas perspectivas, e como atitudes mais positivas e de
apoio poderiam ser adotadas.
Reconhecer e corrigir as desigualdades

Embora este relatório frequentemente se refira a jovens
como um grupo, eles e elas estão tão longe da homogeneidade quanto a própria raça humana. Jovens enfrentam uma
série de oportunidades e restrições, dependendo da idade,
gênero, etnia, orientação sexual, localização e muitos outros
parâmetros. Mesmo dentro do grupo de pessoas com idade
entre 10 e 24 anos, as questões variam significativamente
entre adolescentes mais jovens e mais velhos, e jovens adultos. Nem se conhece o suficiente neste momento sobre adolescentes mais jovens, entre 10 e 14 anos, além do fato de que
existem lacunas substanciais na proteção, como acontece
quando as meninas nesse grupo casam e/ou engravidam.
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“Viva a melhor vida hoje, e
faça com que sua voz seja
ouvida nas questões que
importam para você.”
Adebayo Alonge, Nigéria

Desigualdades sociais mais amplas se refletem entre
jovens, e podem ter um impacto maior sobre eles e elas,
em muitos casos, porque são menos preparados para
neutralizá-las. As desigualdades se aprofundaram entre
os mais ricos e os mais pobres em muitos países, tornando
mais difícil para os mais pobres melhorar suas vidas. Jovens dos segmentos mais pobres da população provavelmente acabarão recebendo educação errada, cuidados de
saúde errados, habilidades erradas para buscar emprego,
e início de vida errado, condenando-os a existências que
não serão melhores do que as de seus pais e mães.
As políticas e programas públicos precisam refletir as
diversidades e disparidades de jovens, desenvolvendo estratégias para desbloquear os gargalos para o progresso, fazendo esforços deliberados para identificar e atingir jovens que
estão sendo esquecidos, e, em geral, adotando o princípio
da equidade, que é inerente aos direitos humanos.
Jovens devem ser parte da formação do seu
próprio destino

Pessoas jovens têm o direito de participar das decisões que
as afetam. De um ponto de vista mais prático, essas decisões podem acabar sendo melhores com o envolvimento de
jovens porque atenderão melhor às suas realidades.
Jovens nem sempre aproveitam as opções de participação. Eles votam menos que no passado, e em muitos casos
o voto é seu principal meio de expressão política. Isso
pode ser devido a uma variedade de fatores, incluindo a
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sensação de que as instituições tradicionais dominadas
por adultos não refletem seus interesses, ou um pessimismo profundo sobre a possibilidade de fazer a diferença.
Na pesquisa My World (Meu Mundo) das Nações Unidas, realizada em 2013 e 2014 com mais de 2 milhões de
participantes em todo o mundo, jovens de países com
baixo e alto desenvolvimento inequivocamente elegeram
um governo honesto e sensível como uma prioridade, até
mesmo acima de cuidados como saúde e boa alimentação. A tomada de decisões, com múltiplos impactos em
suas vidas, é nitidamente importante para eles e elas.
O crescimento explosivo das mídias sociais entre jovens mostra que eles e elas vão se envolver e apresentar
suas próprias ideias, talvez nos fóruns que considerem
mais dinâmicos e abertos a mudanças. No Fórum da
Juventude de 2013, do Conselho Econômico e Social das
Nações Unidas, jovens discutiram como as mídias sociais
são mais atraentes para a juventude de hoje do que outros
tipos de movimentos sociais. Eles e elas pediram um aumento do acesso de jovens, a fim de melhor envolvê-los
no processo de desenvolvimento, principalmente diante
da grande parcela de jovens em muitos países em desenvolvimento (Conselho Econômico e Social das Nações
Unidas, 2013).
Há papéis tanto para adultos quanto para jovens na
ampliação das oportunidades de participação de jovens.
Adultos precisam oferecer novas oportunidades e, ao
mesmo tempo, assegurar que essas oportunidades sejam
respeitosas e levem a sério as preocupações de jovens, e até
mesmo atuem sobre elas. Jovens podem incentivar uns
aos outros a se envolverem mais, e se prepararem melhor
para a participação através, por exemplo, do treinamento
de habilidades de advocacy. Eles e elas podem monitorar
as organizações de jovens para que sejam bem administradas e eficazes.
Aproveitando o bônus demográfico
O período de transição demográfica entre taxas altas e
taxas baixas de fecundidade e mortalidade vai acontecer
em algum momento em praticamente todos os países.
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Mas somente aqueles que fizerem as escolhas e investimentos adequados vão colher um bônus demográfico,
aproveitando ao máximo o momento quando haverá
menos dependentes e mais pessoas em idade produtiva.
Esses países vão garantir que jovens possam ser mais produtivos, porque terão as capacidades e as oportunidades,
incluindo atenção à saúde de qualidade, educação relevante e opções de emprego, e seus direitos constantemente protegidos.
Os benefícios potenciais são grandes, até para além do
fato de que o investimento em jovens é a ação correta para
qualquer sociedade. Eles incluem uma maior produtividade econômica e mais recursos para melhorar a qualidade da infraestrutura e dos serviços, à medida que caem os
índices de fecundidade e aumenta a estabilidade política
e a transmissão dos avanços para as próximas gerações.
Em contraste, o pensamento míope que não consegue
reconhecer e compreender esses benefícios levará à perda
de uma janela de oportunidade oferecida pela geração
seguinte que já está se fechando. O atual desperdício do
potencial humano que jovens vivenciam, dada a falta de
proteção, respeito e investimentos direcionados a eles e
elas, é inconcebível mesmo em tempos de bonança. Em
um momento de escassez cada vez maior de recursos, com
inúmeras e crescentes ameaças climáticas, doenças e conflitos, está além da compreensão.
Uma só solução não serve para tudo

A gestão da transição demográfica e o alcance de um
bônus demográfico dependem do contexto do país. Isso
engloba fatores históricos, políticos e culturais, bem
como a situação do país em termos de tendências de
fecundidade e mortalidade. Ambas as taxas podem estar
altas, ou em declínio, ou uma pode estar alta, mas não a
outra. As escolhas de políticas e investimento têm que
acompanhar de perto essas realidades.
No entanto, existem algumas verdades aplicáveis de
modo geral. Uma delas é que as tendências demográficas
respondem a escolhas políticas que podem ser incorporadas em um bom planejamento de desenvolvimento. A

segunda é que as questões demográficas são importantes
para todas e todos, à luz dos potenciais bônus. Elas são
uma causa comum para figuras políticas nacionais, autoridades financeiras, empresas, líderes tradicionais, grupos
comunitários e muitos outros. Tudo isso são argumentos
fortes a favor do investimento em jovens para que eles
mesmos possam atuar.
Gerenciar antes, durante e depois

Embora reconhecendo que existem diferentes situações
nacionais, este relatório oferece algumas orientações
gerais sobre os tipos de políticas que podem ser relevantes
em diferentes fases da transição demográfica. No início,
quando as taxas de fecundidade e mortalidade ainda são
altas, alguns dos investimentos mais importantes podem
ser feitos para garantir a sobrevivência dos bebês e crianças, com intervenções como provisão de água potável e
saneamento, nutrição adequada e imunização.
À medida que mais crianças sobrevivem, um número
maior de pessoas pode ver as vantagens de famílias menores. Enquanto as intervenções anteriores de sobrevivência
são mantidas, uma ênfase adicional sobre cuidados de
saúde sexual e reprodutiva pode apoiar o planejamento
familiar voluntário, sobretudo por meio da oferta de
contracepção, aconselhamento e outros serviços.
Quando as taxas de fecundidade e mortalidade caírem
a um ponto em que o número de dependentes for menor
do que o de pessoas em idade produtiva, o bônus se inicia
e as economias podem decolar. Os serviços básicos de
saúde e educação precisam ser mantidos, mas menos
pessoas vão precisar deles. Os recursos anteriormente
necessários nessas áreas podem ser redirecionados para
investimentos econômicos para estimular a produtividade, criar capital humano e físico, e buscar a inovação.
Uma vez que o bônus se inicia, os formuladores de
políticas precisam entender como maximizar seus benefícios, colocando o país em uma trajetória permanente de
menores taxas de pobreza e padrões de vida mais elevados. O equilíbrio certo de políticas é essencial. Isso pode
implicar a gestão dos fatores de crescimento econômico, a
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qualidade do crescimento em termos de quão equitativamente seus benefícios são distribuídos, a utilização sustentável dos recursos e a proteção dos direitos humanos.
Essa etapa também pode exigir um olhar para o que
acontecerá após o bônus. Os países que passaram pela
transição demográfica podem enfrentar novos desafios
impostos pelo aumento da proporção de pessoas mais
velhas. Os gastos com cuidados de saúde podem ser significativos, e ainda ameaçados por recursos limitados, uma
vez que a população será composta por menos pessoas
economicamente ativas. Eleitores idosos podem influenciar as escolhas políticas no sentido de favorecer seus
interesses, potencialmente resultando no esquecimento
dos grupos mais jovens, ou mesmo levando a retrocessos
no seu bem-estar. Embora essas questões possam fazer
parte de um futuro distante para muitos países, algumas
experiências atuais mostram o valor de prevê-las e fazer
um esforço ao longo do tempo para atingir um ponto de
equilíbrio entre gerações.
Acompanhar a mudança

Em todas as fases da transição demográfica, as políticas
e o planejamento precisam ser dinâmicos, com base em
avaliações regulares das questões em jogo. A análise deve
considerar as variações nos níveis nacional e subnacional, que podem exigir a melhoria dos sistemas de regis-
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tro civil e estatísticas vitais para garantir informações
precisas, inclusive desagregadas por diferentes segmentos etários de jovens, e diversos grupos (UNICEF,
2013). O processo como um todo nunca deve perder
de vista aqueles que são mais excluídos e que estão mais
para trás, porque o bônus demográfico pleno não pode
ser alcançado sem eles.
Melhorias na coleta de dados poderiam começar com
pesquisas demográficas e de saúde coletando informações
sobre jovens, incluindo adolescentes, muito mais abrangentes e desagregadas por idade, que forneçam uma visão
da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos reprodutivos
de jovens. Instrumentos de pesquisa computadorizados
são cada vez mais uma opção para proteger a privacidade
no caso de tarefas sensíveis, como explorar o histórico de
relacionamentos.
Grandes lacunas de dados sobre adolescentes precisam
urgentemente ser superadas, principalmente no que diz
respeito à faixa etária mais jovem, mães solteiras e jovens
que vivem com HIV. Mesmo que os meninos representem metade dos adolescentes, a escassez de estatísticas
sobre questões específicas a eles limita a compreensão de
problemas vitais, como padrões de gênero no uso de contraceptivos que poderiam oferecer subsídios para uma
estratégia mais direcionada de prevenção da gravidez
(Organização Mundial de Saúde, 2014A).
Planejamento em todo o ciclo de vida

As pessoas têm diferentes oportunidades e necessidades
em vários momentos do ciclo de suas vidas. Isso pode
ser um fato óbvio no cotidiano, mas não é consistentemente refletido em políticas públicas. A abordagem do
ciclo de vida enxerga através de gerações para considerar
formas equitativas e eficazes de repartir os recursos e
garantir os direitos.
Essa abordagem pode considerar questões de equilíbrio
entre as gerações, inclusive em relação a potenciais bônus
demográficos. Se as escolhas políticas, por exemplo, resultarem em poucos jovens em uma nação como proporção
da população total, há o risco de queda da produtividade
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econômica e dificuldade para sustentar pessoas idosas.
Com um número grande de jovens, os países podem ter dificuldade em atender as necessidades de educação, emprego, cuidados de saúde e assim por diante. Os investimentos
em treinamento e empregabilidade ao longo de toda a vida
útil, ações de proteção social nas crises e acesso rotineiro a
atenção à saúde de alta qualidade em diferentes estágios da
vida estão entre os principais fatores que ajudam a evitar
qualquer dos dois extremos.
Colocando jovens no centro da
agenda pós-2015
A agenda pós-2015 oferece uma oportunidade sem
precedentes para tirar proveito das conquistas dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e das evidências acumuladas sobre a importância de jovens para
o desenvolvimento, do crescente reconhecimento de
seus direitos e dos benefícios comprovados do bônus
demográfico.
Todas as questões são relacionadas com jovens

Para ser mais eficaz e justa, a agenda pós-2015 precisa
considerar as necessidades e direitos de jovens em todas as
questões no âmbito dos três pilares do desenvolvimento
sustentável: social, econômico e ambiental. Todos os objetivos e metas acordados, com ou sem menção específica
a “jovens”, podem ser analisados em termos de oportunidades e restrições para eles e elas, e à luz da perspectiva de
melhoria do bônus demográfico. Sempre que necessário,
objetivos e metas devem ser adaptados aos direitos e necessidades dos diversos grupos de jovens, incluindo mulheres
e homens jovens, e aqueles em faixas etárias distintas, desde
o início da adolescência até a idade adulta.
Tanto no planejamento nacional quanto no apoio
internacional prestado na forma apropriada, os objetivos
e as metas precisam ser vistos como interdependentes e se
reforçando mutuamente. Dadas as múltiplas dimensões
do empoderamento de jovens no início de suas vidas, isso
pode ser mais relevante para eles e elas do que para qualquer outro grupo populacional.

Adotar metas específicas para jovens, inclusive
em nível nacional

Um consenso sobre novas metas internacionais específicas
para jovens vai mantê-las visíveis e sustentar a ação focalizada, inclusive em questões prioritárias, como educação,
saúde e emprego. Sempre que possível, as ações devem
refletir algumas das variações entre jovens de diferentes
idades, sendo uma prioridade especial dar maior atenção à
definição e atendimento a adolescentes mais jovens.
Uma vez que as metas sejam acordadas, todos os países
devem trabalhar para alcançá-las. Ao mesmo tempo,
os países podem elaborar metas adicionais para refletir
realidades nacionais ou subnacionais, incluindo as disparidades entre grupos de jovens, ou ainda metas de escopo
mais ambicioso. Esse processo deve ocorrer dentro do
marco pós-2015 acordado, em articulação com os objetivos globais, e pode aproveitar os sucessos de experiências
semelhantes aos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio. Se for o caso, pode envolver parceiros nacionais
e internacionais, de modo a alinhar seus esforços. Em
todos os esforços de implementação, as jovens e os jovens
devem ser incentivados a participar, desempenhar um
papel de liderança e fornecer insumos que se tornarão a
base para a ação.
Financiamento que compensa

Uma combinação de recursos públicos e privados nacionais
e internacionais será necessária para financiar a agenda pós2015. Este relatório tem enfatizado repetidamente a justificativa para a escolha de direcionar somas significativas para
as pessoas jovens, onde o retorno pode se multiplicar muitas
vezes, e de fato pode ser a chave para desencadear um desenvolvimento muito mais rápido e sustentável.
Os ministérios das finanças dos países, bancos de desenvolvimento, agências de desenvolvimento bilaterais e
multilaterais e até mesmo as empresas devem considerar
as experiências dos países que têm colhido o bônus demográfico, e se comprometer com o que pode ser um dos
investimentos mais inteligentes e corretos: o investimento em jovens.
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#SHOWYOURSELFIE - UMA PETIÇÃO AOS LÍDERES MUNDIAIS PARA
DIZER QUE “OS JOVENS CONTAM”
As jovens e os jovens de hoje são uma força poderosa,
tanto individual quanto coletivamente. Mas milhões
de jovens foram deixados de lado pelo mundo, não têm
acesso a direitos básicos, e não têm uma oportunidade
real de alcançar seu potencial na vida.
Em alguns países, as meninas têm mais probabilidade
de morrer no parto do que de terminar a escola, e estimase que uma em cada três meninas se casam antes dos 18
anos, algumas com apenas oito anos de idade. Mais de
500 milhões de jovens vivem com menos de 2 dólares
por dia, e quase 175 milhões deles em países pobres não
conseguem ler uma frase completa.
No Dia Internacional da Juventude de 2014, o UNFPA
e a Global Citizen lançaram a #showyourselfie (mostrese/mostre seu selfie), uma campanha global para pedir
aos líderes mundiais que priorizem as necessidades e
direitos de jovens na agenda para o desenvolvimento
internacional quando findar o prazo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2015. As necessidades e
direitos incluem educação, treinamento

profissionalizante e oportunidades de emprego, atenção
à saúde de qualidade, acesso à contracepção, educação
em sexualidade abrangente, proteção contra a violência e
práticas nocivas e participação na tomada de decisões.
A campanha visa mobilizar milhões de jovens e simpatizantes para dizer aos tomadores de decisão em todo
o mundo que as e os jovens devem estar no centro dos
planos que irão moldar nosso futuro. Ela pede que façam
isso tirando um autorretrato (selfie) e compartilhando
com a campanha.
Cada autorretrato é uma assinatura visual que mostra
que a pessoa na foto acredita no poder de 1,8 bilhão de
jovens do mundo. Milhares e milhares de fotografias, de
todos os cantos do globo, enviarão uma mensagem clara
aos líderes de que é hora de colocar as pessoas jovens no
centro das atenções.
A petição visual será entregue aos líderes mundiais em
setembro de 2015, durante a Assembleia Geral da
ONU. Se você apoia esta causa, #showyourselfie
(mostre-se) a favor das e dos jovens – e estimule
a participação de todas e todos que compartilham essa ideia!

www.showyourselfie.org
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Monitoring ICPD Goals – Selected Indicators

Monitoramento das metas da CIPD:
indicadores selecionados

País,
território ou
outra área
Afeganistão

Saúde Materna e
de Recém-Nascidos
Razão de
mortalidade
materna (mortes
a cada 100.000
nascidos vivos)a,
2013

Partos atendidos
por pessoal
qualificado em
saúde (%)b,
2006/2013

Saúde Sexual e Reprodutiva
Taxa de partos
entre adolescentes
por 1.000
mulheres entre
15 e 19 anos,
1999/2012

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
qualquer método
+2014

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
métodos modernos+, 2014

Proporção de
demanda atendida, mulheres
com idade entre
15-49+, 2014

Educação
Matrícula no ensino fundamental (ajustada), taxa
líquida de crianças em
idade escolar do ensino
fundamental, 1999/2013

meninos

Índice de
paridade de
gênero, ensino
fundamental,
1999/2013

meninas

meninos

meninas

36		

90 x

28

23

51

21

99		

12		

66

18

83

93

90

0,96

Argélia

89

95		

4		

64

56

84

98

96

0,98		

–

–

Angola

460

49 x

188		

18

12

38

97

74

0,77

15		

12		

0,81

Antígua e Barbuda

–		

Índice de paridade de gênero,
ensino médio,
2000/2013

400

Albânia

– 		 –

Matrícula no ensino
médio, taxa líquida
de crianças em idade
escolar do ensino médio,
2000/2013

39

14

0,37

66

64

0,96
–

–

100 x

67		

63

60

82

87

84

0,97		

72

85

1,18

Argentina

69

99		

70		

70

64

87

100

99

0,99		

81

89

1,09

Armênia

29

100		

28		

59

29

81

89

98

1,10		

76

91

1,19

Aruba

–

–		

42		

–

–

–

94

98

1,04		

73

81

1,10

Austrália

6

99 y

15		

69

66

87

97

97

1,01		

85

86

1,01

Áustria

4

99 y

9		

68

65

87

–

–

–

–

–

Azerbaijão

26

100 x

47		

56

21

80

90		

88		

0,98		

88		

86		

0,98

Bahamas

37

99 x

40		

67

65

85

94

99

1,06		

80

86

1,07

100

Barein
Bangladesh
Barbados
Bielorrússia

–

22

100 x

14		

66

43

85

98

0,99		

84

87

1,04

170

31		

128		

63

54

83

94		

98		

1,05		

44

51

1,16

52

100 x

49		

64

61

83

97		

97		

0,99		

84

96

1,15

1

100 x

21		

68

58

87

94		

94		

1,00		

95		

96		

1,00

Bélgica

6

99		

9		

69

67

88

99

99

1,00		

87

84

0,97

Belize

45

95		

93		

58

53

77

98

100

1,01		

70

75

1,06

Benin

340

84		

98		

16

10

35

100

88

0,88		

25		

12		

0,47

Butão

120

58		

59		

67

66

86

90

93

1,03		

53

61

1,15

Bolívia (Estado Plurinacional da)

200

71		

89		

62

40

77

87

87

1,00

68

69

1,02

8

100		

14		

48

16

73

–

–

–

–

–

–

Bósnia-Herzegóvina
Botsuana

170

99 x

51		

56

54

76

83		

85		

56		

65		

1,16

Brasil

69

99 y

65 x

79

75

91

–

–

–

–

–

–

Brunei Darussalam

27

100 x

17		

–

–

–

96

95

0,99

94

95

1,01

5

100 x

42		

67

47

83

96

97

1,00		

86

84

0,98

Bulgária

1,01		

Burquina Fasso

400

67		

136		

19

18

43

68

65

0,95		

22

18

0,83

Burundi

740

60		

65		

27

22

47

94

94

1,00		

20

17

0,87

Camboja

170

71		

30 x

56

41

78

100

97

0,97		

40

36

0,92

Camarões, República de

590

64 x

128		

28

17

56

97

86

0,88		

–

–

–

Canadá

11

98 y

14		

73

71

90

100

100

1,00		

–

–

–

Cabo Verde

53

99		

92		

62

58

80

99

96

0,97		

64

74

1,15

10

0,52

República Centro-Africana

880

40		

229		

23

12

49

81

64

0,79		

18

Chade

980

17		

203		

6

3

20

72

56

0,77		

16		

5		

0,33

Chile

22

100 y

52		

65

61

83

93

93

1,00		

82		

86		

1,04

China

32

96 y

6		

84

83

96

–

–

–

–

China, R.A.E. de Hong Kong

–

–		

4		

80

75

94

99		

98		

0,99		

81		

81		

1,00

China, R.A.E. de Macau

–

–		

3		

–

–

–

87

87

1,00		

77

80

1,04

83

99		

85		

78

72

90

87

86

1,00		

71

77

1,08

Colômbia
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Monitoramento das metas da CIPD: indicadores selecionados
Saúde Materna e
de Recém-Nascidos

País, território
ou outra área

Razão de
mortalidade
materna (mortes
a cada 100.000
nascidos vivos)a,
2013

Partos atendidos
por pessoal
qualificado em
saúde (%)b,
2006/2013

Saúde Sexual e Reprodutiva
Taxa de partos
entre adolescentes
por 1.000
mulheres entre
15 e 19 anos,
1999/2012

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
qualquer método
+2014

Educação

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
métodos modernos+, 2014

Proporção de
demanda atendida, mulheres
com idade entre
15-49+, 2014

Matrícula no ensino fundamental (ajustada), taxa
líquida de crianças em
idade escolar do ensino
fundamental, 1999/2013

meninos

Índice de
paridade de
gênero, ensino
fundamental,
1999/2013

meninas

Matrícula no ensino
médio, taxa líquida
de crianças em idade
escolar do ensino médio,
2000/2013

meninos

Índice de paridade de gênero,
ensino médio,
2000/2013

meninas

Comores

350

82		

70		

23

16

41

86

80

0,93		

–

–

–

Congo, República Democrática do

730

80		

135		

23

8

46

37

35

0,95		

–

–

–

Congo, República do

410

90		

147		

47

22

72

88

96

1,09		

–

–

–

38

99		

67		

79

76

93

92

93

1,01		

71

75

1,07

Costa Rica
Costa do Marfim

720

57		

125		

20

14

45

67

56

0,84		

–

–

–

Croácia

13

100		

12		

66

43

85

98

100

1,02		

92

95

1,03

Cuba

80

100 y

54		

74

72

89

96

97

1,00		

86

87

1,01

–

–		

–		

–

–

–

–

–

–

–

–

98		

98		

91		

93		

–

–

–

–

–

Curaçau
Chipre
República Tcheca
Dinamarca
Djibuti
Dominica

10

97 y

4x

–

–

–

5

100 y

11		

80

71

93

–
1,00		
–

1,02

5

98 y

5		

71

66

88

98

99

1,01		

90

92

1,02

230

78		

21		

22

21

42

62

55

0,89		

29		

21		

0,72

–

100 x

47		

63

60

82

95

97

1,03		

79		

88		

1,11

100

95		

96		

72

70

87

90

88

0,98		

58		

66		

1,15

Equador

87

91		

100		

73

61

89

96

98

1,02		

73		

75		

1,03

Egito

45

79		

50		

63

60

85

100		

97		

0,97		

83		

82		

1,00

República Dominicana

El Salvador

69

85 y

63		

71

64

86

95

95

1,00		

61

62

1,03

Guiné Equatorial

290

68		

128		

15

10

32

62

62

0,99		

25

19

0,77

Eritreia

380

–		

85		

19

15

40

36

32

0,88		

28

23

0,82

Estônia

11

99 y

16		

65

59

84

96

97

1,01		

90

91

1,01

Etiópia

420

10		

87		

34

33

56

72

66

0,91		

18

11

0,61

59

100 x

31		

50

44

73

98

100

1,02		

79

88

1,11

Finlândia

4

100 y

8		

74

72

90

99

99

1,00		

92

93

1,01

França

9

97 y

9		

75

72

92

98

99

1,01		

96

98

1,02

Guiana Francesa

–

–		

84 x

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Polinésia Francesa

–

–		

41		

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Gabão

240

89 x

115		

34

21

57

–

–

–

–

–

–

Gâmbia

430

57		

88		

11

9

27

71

76

–

–

–

Geórgia

41

100		

40		

51

36

75

98

99

1,01

84

80

0,95

7

98 y

8		

67

62

86

99		

100		

1,01		

–

–

–

380

67		

70		

22

20

38

87

88

1,00		

53

50

0,95

5

–		

10		

69

46

87

99

100

1,01		

99

99

1,00

23

100 x

53		

64

60

82

96

99

1,04		

77		

77		

1,01

–

–		

21		

58

51

78

–

–

–

–

Fiji

Alemanha
Gana
Grécia
Granada
Guadalupe
Guam

1,07		

–
–

–

–

–		

60		

54

45

76

–

–

–

–

Guatemala

140

51		

92		

56

47

76

96

95

0,99		

48		

45		

0,92

Guiné

650

45 x

154		

7

4

22

81

70

0,86		

37		

23		

0,63

Guiné-Bissau

560

43		

137		

16

12

42

73

69

0,95		

11		

6		

0,56

Guiana

250

87		

97		

44

43

62

70

80

1,14		

86		

100		

1,16

Haiti

380

37		

65		

37

33

52

–

–

Honduras

–

–

–

–

–

120

83		

99		

73

64

87

93

95

1,02		

–

–

–

Hungria

14

99 x

18		

75

68

90

96

97

1,00		

92

92

0,99

Islândia

4

–		

11		

–

–

–

98

99

1,01		

88

89

1,01

sit uaçã o da populaçã o mundia l 201 4

105

Monitoring
ICPDdas
Goals
– Selected
Indicators
Monitoramento
metas
da CIPD:
indicadores selecionados
Saúde Materna e
de Recém-Nascidos

País, território
ou outra área

Razão de
mortalidade
materna (mortes
a cada 100.000
nascidos vivos)a,
2013

Partos atendidos
por pessoal
qualificado em
saúde (%)b,
2006/2013

Saúde Sexual e Reprodutiva
Taxa de partos
entre adolescentes
por 1.000
mulheres entre
15 e 19 anos,
1999/2012

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
qualquer método
+2014

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
métodos modernos+, 2014

Proporção de
demanda atendida, mulheres
com idade entre
15-49+, 2014

Educação
Matrícula no ensino fundamental (ajustada), taxa
líquida de crianças em
idade escolar do ensino
fundamental, 1999/2013

Índice de
paridade de
gênero, ensino
fundamental,
1999/2013

Matrícula no ensino
médio, taxa líquida
de crianças em idade
escolar do ensino médio,
2000/2013

meninos

Índice de paridade de gênero,
ensino médio,
2000/2013

meninos

meninas

Índia

190

67 y

39		

59

52

82

92		

89		

0,97		

–

meninas

–

–

Indonésia

190

83 x

47		

62

59

84

95		

96		

1,01		

75		

77		

1,04

Irã (República Islâmica do)

23

–		

23		

77

59

92

98		

96		

0,98		

84		

79		

0,95

Iraque

67

91		

68		

54

37

78

97		

86		

0,89		

49		

40		

0,81

Irlanda

9

100 y

14		

67

63

86

100		

100		

1,00		

99		

100		

1,01

Israel

2

13 x

71

53

89

97		

97		

1,01		

97		

100		

1,03

Itália
Jamaica
Japão
Jordânia
Cazaquistão

–		

4

100 y

7		

66

49

85

99		

99		

0,99		

91		

92		

1,01

80

96 x

72		

72

68

88

92		

91		

1,00		

72		

76		

1,05

6

100 y

50

100		

56

50

78

–

–

99		

100		

1,01

27		

5x

62

42

84

98		

96		

0,98		

–

86		

89		

1,03

26

100		

31		

56

52

78

98		

100		

1,02		

87		

86		

0,99

Quênia

400

44		

106		

51

45

70

82		

83		

1,01		

52		

48		

0,94

Kiribati

–

–

66		

73		

1,11

130

98 x

49		

27

22

50

Coreia, República
Democrática Popular da

87

100		

1		

70

63

87

–

–

Coreia, República da

27

100 y

2		

79

69

93

100

99

Kuwait

14

99 y

9		

57

45

78

99

98

0,99		

Quirguistão

75

99		

41		

40

37

70

99

98

0,99		

Laos, República Democrática Popular do 220

40		

94		

53

45

74

97

95

0,98		

Letônia

99 y

19		

68

59

85

98

99

1,01

13

–
–
0,99		

–

–

–

96

96

0,99

86

88

1,03

81		

80		

0,99

43

40

0,92

83

84

1,02

Líbano

16

–		

18		

63

40

83

99		

93		

0,94		

67		

68		

1,00

Lesoto

490

62		

92		

52

51

71

80

84

1,04		

26

41

1,57

Libéria

640

61		

149		

20

19

37

42

40

0,95		

–

–

–

15

100 y

4		48

28

70

–

–

–

–

–

Líbia

–

Lituânia

11

–		

15		

63

52

83

98

98

1,00		

97

96

0,99

Luxemburgo

11

100 y

7		

–

–

–

94

96

1,02		

85

88

1,04

Madagáscar

440

44		

147		

45

35

70

77

78

1,00		

31

31		

1,01

Malaui

510

71		

157		

50

47

68

90

97

1,07		

30		

29		

0,95

Malásia

29

99 x

13		

57

41

78

98

95

0,96

67		

66		

0,98

Maldivas

31

99		

16		

41

33

61

95

94

0,99		

46		

53		

1,14

550

58		

172		

12

11

29

78

68

0,88		

40		

28		

0,71

9

100 y

17 x

81

60

94

95

95

1,00		

80		

84		

1,05

Mali
Malta
Martinica

–

–		

20 x

60

53

80

–

–

–

–

320

57		

88		

14

12

32

68

73

1,07		

15		

14		

0,88

Maurício

73

100 y

31		

76

52

92

98

98

1,00		

80		

81		

1,01

México

49

95 x

85		

73

67

87

97

99

1,02		

66		

69		

1,04

Micronésia, Estados Federados da

96

100 x

33		

–

–

–

–

–

–

–

–

Moldávia, República da

21

99 x

26		

67

49

86

91		

90		

1,00		

78		

78		

1,01

Mongólia

68

99 x

19		

58

52

80

98

97

0,99		

81

85		

1,05

7

–		

14		

52

27

74

98

99

1,01		

–

Marrocos

120

74 x

32		

68

58

87

99

99

1,00		

–

–

–

Moçambique

480

19		

166		

16

15

37

89

84

0,95		

18

17

0,95

Mianmar

200

71 x

17		 51

48

75

–

–

46

48

1,05

Mauritânia

Montenegro

106106

CATORS
I NDII NDI
CAdore
s

–

–

–

–

–

–

Monitoramento das metas da CIPD: indicadores selecionados
Saúde Materna e
de Recém-Nascidos

País, território
ou outra área

Razão de
mortalidade
materna (mortes
a cada 100.000
nascidos vivos)a,
2013

Partos atendidos
por pessoal
qualificado em
saúde (%)b,
2006/2013

Saúde Sexual e Reprodutiva
Taxa de partos
entre adolescentes
por 1.000
mulheres entre
15 e 19 anos,
1999/2012

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
qualquer método
+2014

Educação

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
métodos modernos+, 2014

Proporção de
demanda atendida, mulheres
com idade entre
15-49+, 2014

Matrícula no ensino fundamental (ajustada), taxa
líquida de crianças em
idade escolar do ensino
fundamental, 1999/2013

meninos

Índice de
paridade de
gênero, ensino
fundamental,
1999/2013

meninas

Matrícula no ensino
médio, taxa líquida
de crianças em idade
escolar do ensino médio,
2000/2013

meninos

Índice de paridade de gênero,
ensino médio,
2000/2013

meninas

Namíbia

130

81		

74		

58

57

77

87

90

1,04		

45		

57		

1,27

Nepal

190

36		

87		

53

47

69

98		

97		

0,99		

59		

61		

1,05

Holanda

6

–		

5		

68

65

87

99

99

1,00		

90

91		

1,01

Nova Caledônia

–

–		

23		

–

–

–

–

–

8

96 y

25		

72

68

89

98

99

100

88 x

92		

79

75

92

93

94

Nova Zelândia
Nicarágua

–

–

–

–

1,01		

97

97

1,00

1,01		

42

49

1,14

Niger

630

29		

206		

15

9

46

69

58

0,84		

15

10

0,66

Nigéria

560

38 x

122		

15

10

41

71		

60		

0,84		

–

–

–

Noruega

4

99 y

7x

79

72

93

99		

100		

1,00		

94

96

1,01

11

99 x

12		

37

24

56

97		

98		

1,01		

90

86

0,96

Paquistão

170

52 x

48		

37

27

64

77		

67		

0,87		

41

31

0,74

Palestina1

47

-		

67		

56

43

78

93

92		

0,99		

77

84

1,09

Omã

Panamá

85

94		

81		

56

52

75

92

92

0,99		

74

79

1,08

Papua-Nova Guiné

220

43 y

65		

37

29

60

90

83

0,92		

–

–

–

Paraguai

110

95 y

63		

77

68

92

83

82

1,00		

60

65

1,08

89

87		

67		

74

53

90

96

96

1,00		

77

77

1,01

120

72		

53		

52

38

71

88

89

1,02		

56

67

1,19

3

100 y

14		

70

47

87

97

97

1,00		

90

91

1,01

Peru
Filipinas
Polônia
Portugal

8

–		

13		

77

70

92

98

99

1,01		

78

86

1,10

20

–		

55		

79

69

93

82

87

1,06		

–

–

–

Catar

6

100 x

20		

48

38

75

99

95

0,96		

91

100

1,10

Reunião

–

–		

43 x

72

69

89

–

–

–

–

–

Porto Rico

–

Romênia

33

99 x

35		

69

53

88

94

93

1,00		

79

81

1,02

Federação Russa

24

100 x

26		

69

56

88

97

98

1,01		

–

–

–

320

69		

41		

53

46

72

87

90

1,03		

–

–

–

–

100 x

75		

60

55

79

82		

85		

1,04		

84

88

1,05

Santa Lúcia

34

99 x

50		

60

58

80

83

83

0,99		

81

84

1,03

São Vicente e Granadinas

45

99 x

70		

65

62

83

97

97

1,00		

84

87

1,03

Samoa

58

81 x

39		

32

31

42

95

97

1,03		

75

84

1,12

–

–		

1		

–

–

–

93

93

1,00		

91		

92		

1,01

210

81		

110		

40

36

54

98

100

1,01		

30

34

1,14

16

–		

7x

38

31

61

95		

1,03		

–

–

–

320

51		

80		

17

16

37

77		

82

1,08		

24

18

0,76

16

100		

19 x

58

28

81

93		

93		

1,00		

90		

91		

1,02

1,04		

Ruanda
São Cristóvão e Neves

São Marino
São Tomé e Príncipe
Arábia Saudita
Senegal
Sérvia

98		

Seychelles

–

99 x

70		

–

–

–

92

95

91

100

1,09

Serra Leoa

1100

61 x

125		

16

14

35

–

–

–

–

–

–

Cingapura

6

100 y

3		

66

58

85

–

–

–

–

–

–

Eslováquia

7

100 x

23		

71

59

88

–

–

–

–

–

–

Eslovênia

7

100 y

5		

75

64

90

97

98

1,01		

93

94

1,01

Ilhas Salomão

130

70		

62		

38

31

64

82		

79

0,97		

33		

29		

0,88

Somália

850

9		

123		

22

5

43

–

–

–

–

–

África do Sul

140

–		

54		

65

64

84

90		

91		

1,00		

58		

65		

1,11

Sudão do Sul

730

17		

38		

6

2

17

48		

34		

0,71		

–

–

–

–
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Monitoramento das metas da CIPD: indicadores selecionados
Saúde Materna e
de Recém-Nascidos

País, território
ou outra área

Razão de
mortalidade
materna (mortes
a cada 100.000
nascidos vivos)a,
2013

Partos atendidos
por pessoal
qualificado em
saúde (%)b,
2006/2013

Saúde Sexual e Reprodutiva
Taxa de partos
entre adolescentes
por 1.000
mulheres entre
15 e 19 anos,
1999/2012

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
qualquer método
+2014

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
métodos modernos+, 2014

Proporção de
demanda atendida, mulheres
com idade entre
15-49+, 2014

Educação
Matrícula no ensino fundamental (ajustada), taxa
líquida de crianças em
idade escolar do ensino
fundamental, 1999/2013

Índice de
paridade de
gênero, ensino
fundamental,
1999/2013

Matrícula no ensino
médio, taxa líquida
de crianças em idade
escolar do ensino médio,
2000/2013

meninos

Índice de paridade de gênero,
ensino médio,
2000/2013

meninos

meninas

Espanha

4

–		

10		

67

63

84

100		

100		

1,00		

95

meninas

96		

1,02

Sri Lanka

29

99		

24		

71

55

90

94

94		

1,00		

83

87

1,05

Sudão

360

20		

102 x

15

13

35

54

49

0,89		

33

30

0,93

Suriname

130

90		

66		

52

51

72

92

93

1,01		

52

63

1,22

Suazilândia

310

82		

89		

64

61

80

84

86

1,02		

32

38

1,17

4

–		

6		

71

62

88

100

99

1,00		

93

93

1,00

Suécia
Suíça
República Árabe da Síria
Tadjiquistão
Tanzânia, República Unida da
Tailândia

6

–		

3		

76

71

92

99

100

1,01		

82

80

0,97

49

96 x

75		

57

41

78

100

98

0,99		

69

69

1,00

44

87		

47		

32

29

59

100

97

0,97		

88

79

0,90

410

49		

128		

39

32

62

98

98

1,00		

30		

26		

0,86

26

99		

60		

79

77

93

96

95

0,99		

77

82

1,06

Antiga República Iugoslava
da Macedônia

7

89		

18		

48

16

72

92		

92		

1,00		

79

77

0,97

Timor Leste,
República Democrática do

270

29		

54		

29

26

52

92

91

0,98		

36

40

1,11

Togo

450

44		

88		

21

17

37

98

87

0,89		

32		

15		

0,48

Tonga

120

99 x

30		

–

–

–

89		

91		

1,03		

73		

80		

1,10

Trinidad e Tobago

84

100 x

36		

50

44

72

99

98

0,99		

70		

75		

1,07

Tunísia

46

74		

7		

64

53

85

100

100

1,00		

–

–

–

32		

73

48

89

96

95

0,99		

84

80

0,96

21		57

51

79

–

–

–

–

–

77		

84		

72		

69		

–

–

–

–

–

Turquia

20

91		

Turcomenistão

61

100 x

Ilhas Turcos e Caicos

–

Tuvalu

–

–

–

–

93		42		 34

–		

29		

27

55

–
1,08		
–

0,96

Uganda

360

58		

146		

34

30

52

90

92

1,03		

16

15

0,89

Ucrânia

23

99		

28		

66

50

86

98		

99		

1,02		

85		

86		

1,00

Emirados Árabes Unidos

8

100 x

34		

48

39

71

0,98		

73

79

1,09

Reino Unido

8

–		

22		

82

80

94

100

100

1,00		

95

95

1,00

28

99		

34		

75

69

92

93

93

1,00		

86

88

1,02

–

–		

59		

70

63

87

–

–

–

–

–

Estados Unidos da América
Ilhas Virgens Americanas

99		

97		

–

Uruguai

14

100		

60		

77

74

91

100

99

0,99		

68

76

1,12

Uzbequistão

36

100		

26		

67

61

88

93

90

0,97		

–

–

–

Vanuatu

86

74		

66		

42

39

65

98		

97		

0,99		

51

53

1,04

Venezuela (República Bolivariana da) 110

96 x

101		

70

64

85

96

93

0,98		

71

78

1,09

Vietnã

92		38		 78

49

Saara Ocidental

67

93

–

–

–

–

–

–

–		

–

–

–

–

–

–

–

–

–

34		

80		

42

28

61

95

79

0,84		

51		

34		

47		

151		

47

35

67

98		

98		

1,00		

–

–

–

66		

112		

61

60

82

83

84

1,02		

37

34

0,93

–

–		

Iêmen

270

Zâmbia

280

Zimbábue

470
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0,66

Monitoramento das metas da CIPD: indicadores selecionados
Dados
mundiais
e regionais

Saúde Materna e
de Recém-Nascidos

Saúde Sexual e Reprodutiva

Razão de
mortalidade
materna (mortes
a cada 100.000
nascidos vivos)a,
2013

Partos atendidos
por pessoal
qualificado em
saúde (%)b,
2006/2013

Estados Árabes

170

75		

55		

Ásia e o Pacífico

140

74		

Leste Europeu e Ásia Central

27

América Latina e Caribe

85

Leste e Sul da África

410

48		

Oeste e Centro da África

590

47		

Regiões mais desenvolvidas
Regiões menos desenvolvidas

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
qualquer método
+2014

Taxa de prevalência de
contraceptivos
entre mulheres
de 15 a 49 anos,
métodos modernos+, 2014

Proporção de
demanda atendida, mulheres
com idade entre
15-49+, 2014

meninos

meninas

53

44

76

88		

83		

0,94		

66		

60		

0,92

34 c

68

63

87

95		

95		

1,00		

67		

63		

0,94

96		

30		

65

47

85

95		

94		

0,99		

86		

85		

0,98

92		

76 d

73

67

87

93		

94		

1,00		

71		

75		

1,07

112		

37

31

60

87		

84		

0,96		

34		

31		

0,91

128		

17

12

41

76		

68		

0,89		

36		

29		

0,81

Matrícula no ensino fundamental (ajustada), taxa
líquida de crianças em
idade escolar do ensino
fundamental, 1999/2013

Índice de
paridade de
gênero, ensino
fundamental,
1999/2013

Matrícula no ensino
médio, taxa líquida
de crianças em idade
escolar do ensino médio,
2000/2013

meninos

Índice de paridade de gênero,
ensino médio,
2000/2013

meninas

16

–		

21		

70

61

88

96		

97		

1,00		

–		

–		

0,99 *

230

68		

54		

63

57

84

91		

90		

0,98		

–		

–		

0,96 *

–		

113		

39

32

63

84		

79		

0,94		

–		

–		

0,87 *

69		

50		

64

57

84

92		

90		

0,98		

–		

–		

0,97 *

Países minimamente desenvolvidos 440
Total Mundial

Taxa de partos
entre adolescentes
por 1.000
mulheres entre
15 e 19 anos,
1999/2012

Educação

210

NOTAS
- Dados não disponíveis
* Dados brutos de matrícula
+ Mulheres atualmente casadas/em união estável
x Dados diferem das definições padrão, referem-se apenas a parte do país ou foram ajustados
y Dados referem-se a nascimentos institucionais
a A taxa de mortalidade materna foi arredondada, de acordo com o seguinte critério: <100, sem arredondamento; 100-999, arredondado
para a próxima dezena; e >1000, arredondado para a próxima centena.
b Dados incluem pesquisas realizadas entre 2006 e 2013 apenas. Nascidos vivos para 2010 é usado como ano médio das pesquisas incluidas
c Dados excluem Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Nauru, Niue, Palau, Tokelau e Tuvalu devido à indisponibilidade de informação
d Dados excluem Anguilla, Bermuda, Ilhas Virgens Britanicas, Dominica, Monsterrat, Antilhas Holandesas, São Cristóvão e Neves, Ilhas
Turcos e Caicos devido à indisponibilidade de informação
1 Em 29 de Novembro de 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 67/19, que conferiu à Palestina "o status de Estado observador não
membro das Nações Unidas...."
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Monitoring ICPD Goals – Selected Indicators
Indicadores
demográficos
População

País, território
ou outra área

População total em
milhões, 2014

Afeganistão
Albânia

População de 10-24 anos,
percentual, 2014

População de 10-24 anos
em milhões, 2014

Taxa média anual de
variação da população,
percentual, 2010/2015

Expectativa de vida

Fecundidade

Expectativa de vida ao nascer (em
anos), 2010/2015
masculino
feminino

Taxa de fecundidade
total por mulher,
2010/2015

31,3

36

11,2

2,4

59

62

5,0

3,2

26

0,8

0,3

75

81

1,8

Argélia

39,9

25

9,9

1,8

69

73

2,8

Angola

22,1

33

7,2

3,1

50

53

5,9

Antígua e Barbuda
Argentina

0,1

26

0,0

1,0

73

78

2,1

41,8

24

10,0

0,9

73

80

2,2

Armênia

3,0

22

0,6

0,2

71

78

1,7

Aruba

0,1

21

0,0

0,4

73

78

1,7

Austrália1
Áustria

23,6

19

4,6

1,3

80

85

1,9

8,5

17

1,4

0,4

78

84

1,5

Azerbaijão2

9,5

25

2,3

1,1

68

74

1,9

Bahamas

0,4

24

0,1

1,4

72

78

1,9

Barein
Bangladesh

1,3

21

0,3

1,7

76

77

2,1

158,5

30

47,6

1,2

70

71

2,2

Barbados

0,3

20

0,1

0,5

73

78

1,9

Bielorrússia

9,3

17

1,6

-0,5

64

76

1,5

Bélgica

11,1

17

1,9

0,4

78

83

1,9

Belize

0,3

31

0,1

2,4

71

77

2,7

Benin

10,6

32

3,4

2,7

58

61

4,9

Butão

0,8

29

0,2

1,6

68

68

2,3

Bolívia (Estado Plurinacional da)
Bósnia-Herzegóvina
Botsuana
Brasil

10,8

31

3,4

1,6

65

69

3,3

3,8

21

0,8

-0,1

74

79

1,3

2,0

33

0,7

0,9

48

47

2,6

202,0

25

50,9

0,8

70

77

1,8

Brunei Darussalam

0,4

25

0,1

1,4

77

80

2,0

Bulgária

7,2

15

1,0

-0,8

70

77

1,5

Burquina Fasso

17,4

33

5,7

2,8

55

57

5,7

Burundi

10,5

31

3,3

3,2

52

56

6,1

Camboja

15,4

29

4,5

1,7

69

74

2,9

Camarões, República de

22,8

33

7,5

2,5

54

56

4,8

Canadá

35,5

18

6,4

1,0

79

84

1,7

0,5

32

0,2

0,8

71

79

2,3

Cabo Verde
República Centro-Africana
Chad
Chile
China3
China, R.A.E. de Hong Kong

4

China, R.A.E. de Macau5

4,7

33

1,5

2,0

48

52

4,4

13,2

33

4,4

3,0

50

52

6,3

17,8

23

4,1

0,9

77

83

1,8

1393,8

20

278,6

0,6

74

77

1,7

7,3

15

1,1

0,7

80

86

1,1

0,6

17

0,1

1,8

78

83

1,1

Colômbia

48,9

27

13,1

1,3

70

78

2,3

Comoros

0,8

30

0,2

2,4

59

62

4,7

69,4

33

22,6

2,7

48

52

6,0

Congo, República do

Congo, República Democrática do

4,6

31

1,4

2,6

57

60

5,0

Costa Rica

4,9

26

1,3

1,4

78

82

1,8
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Indicadores demográficos
População
País, território
ou outra área
Costa do Marfim
Croácia
Cuba
Curaçau
Chipre6
República Tcheca

População total em
milhões, 2014

População de 10-24 anos,
percentual, 2014

População de 10-24 anos
em milhões, 2014

Taxa média anual de
variação da população,
percentual, 2010/2015

Expectativa de vida

Fecundidade

Expectativa de vida ao nascer (em
anos), 2010/2015
masculino
feminino

Taxa de fecundidade
total por mulher,
2010/2015

20,8

32

6,7

2,3

50

51

4,9

4,3

16

0,7

-0,4

74

80

1,5

11,3

19

2,2

-0,1

77

81

1,5

0,2

20

0,0

2,2

74

80

1,9

1,2

21

0,2

1,1

78

82

1,5

10,7

15

1,6

0,4

75

81

1,6

Dinamarca

5,6

19

1,1

0,4

77

81

1,9

Djibuti

0,9

30

0,3

1,5

60

63

3,4

Dominica
República Dominicana

–

–

–

0,4

–

–

–

10,5

28

3,0

1,2

70

77

2,5

Equador

16,0

28

4,4

1,6

74

79

2,6

Egito

83,4

28

22,9

1,6

69

73

2,8

El Salvador

6,4

32

2,0

0,7

68

77

2,2

Guiné Equatorial

0,8

30

0,2

2,8

51

54

4,9

Eritreia

6,5

31

2,0

3,2

60

65

4,7

Estônia

1,3

16

0,2

-0,3

69

80

1,6

Etiópia

96,5

35

33,4

2,6

62

65

4,6

0,9

26

0,2

0,7

67

73

2,6

Fiji
Finlândia7
França

5,4

17

0,9

0,3

77

84

1,9

64,6

18

11,8

0,5

78

85

2,0

Guiana Francesa

0,3

28

0,1

2,5

74

81

3,1

Polinésia Francesa

0,3

26

0,1

1,1

74

79

2,1

Gabão

1,7

31

0,5

2,4

62

64

4,1

Gâmbia

1,9

32

0,6

3,2

57

60

5,8

Geórgia8
Alemanha

4,3

18

0,8

-0,4

70

78

1,8

82,7

15

12,4

-0,1

78

83

1,4

Gana

26,4

31

8,3

2,1

60

62

3,9

Grécia

11,1

15

1,6

0,0

78

83

1,5

Granada

0,1

28

0,0

0,4

70

75

2,2

Guadalupe9

0,5

21

0,1

0,5

77

84

2,1

0,2

26

0,0

1,3

76

81

2,4

Guatemala

Guam

15,9

33

5,2

2,5

68

75

3,8

Guiné

12,0

32

3,9

2,5

55

57

5,0

1,7

32

0,6

2,4

53

56

5,0

Guiné-Bissau
Guiana
Haiti

0,8

31

0,3

0,5

64

69

2,6

10,5

31

3,3

1,4

61

65

3,2

Honduras

8,3

32

2,6

2,0

71

76

3,0

Hungria

9,9

16

1,6

-0,2

70

79

1,4

Islândia
Índia
Indonésia

0,3

21

0,1

1,1

80

84

2,1

1267,4

28

355,3

1,2

65

68

2,5

252,8

26

66,1

1,2

69

73

2,4

Irã (República Islâmica do)

78,5

24

18,7

1,3

72

76

1,9

Iraque

34,8

32

11,1

2,9

66

73

4,1
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Monitoring ICPD
Indicadores
demográficos
Goals – Selected Indicators
População
País, território
ou outra área

População total em
milhões, 2014

População de 10-24 anos,
percentual, 2014

População de 10-24 anos
em milhões, 2014

Taxa média anual de
variação da população,
percentual, 2010/2015

Expectativa de vida

Fecundidade

Expectativa de vida ao nascer (em
anos), 2010/2015
masculino
feminino

Taxa de fecundidade
total por mulher,
2010/2015

Irlanda

4,7

19

0,9

1,1

78

83

2,0

Israel

7,8

23

1,8

1,3

80

83

2,9

Itália

61,1

15

8,9

0,2

80

85

1,5

2,8

28

0,8

0,5

71

76

2,3

127,0

14

17,9

-0,1

80

87

1,4

7,5

28

2,1

3,5

72

76

3,3

Jamaica
Japão
Jordânia
Cazaquistão

16,6

23

3,8

1,0

61

72

2,4

Quênia

45,5

32

14,4

2,7

60

63

4,4

Kiribati

0,1

32

0,0

1,5

66

72

3,0

Coreia, República Democrática Popular da 25,0

23

5,9

0,5

66

73

2,0

Coreia, República da
Kuwait

49,5

19

9,3

0,5

78

85

1,3

3,5

22

0,8

3,6

73

75

2,6

Quirguistão

5,6

28

1,6

1,4

63

72

3,1

Laos, República Democrática Popular do

6,9

33

2,3

1,9

67

69

3,1

Letônia

2,0

16

0,3

-0,6

67

77

1,6

Líbano

5,0

27

1,3

3,0

78

82

1,5

Lesoto

2,1

35

0,7

1,1

49

50

3,1

Libéria

4,4

32

1,4

2,6

59

61

4,8

Líbia

6,3

26

1,6

0,9

73

77

2,4

Lituânia

3,0

18

0,5

-0,5

66

78

1,5

Luxemburgo

0,5

19

0,1

1,3

78

83

1,7

Madagáscar

23,6

33

7,8

2,8

63

66

4,5

Malaui

16,8

33

5,6

2,8

55

55

5,4

Malásia10

30,2

28

8,4

1,6

73

77

2,0

Maldivas
Mali

0,4

29

0,1

1,9

77

79

2,3

15,8

32

5,0

3,0

55

55

6,9

Malta

0,4

18

0,1

0,3

77

82

1,4

Martinica

0,4

20

0,1

0,2

78

84

1,8

Mauritânia

4,0

31

1,2

2,5

60

63

4,7

Maurício11

1,2

23

0,3

0,4

70

77

1,5

123,8

28

34,5

1,2

75

80

2,2

0,1

36

0,0

0,2

68

70

3,3

México
Micronésia, Estados Federados da
Moldávia, República da12

3,5

19

0,7

-0,8

65

73

1,5

Mongólia

2,9

25

0,7

1,5

64

71

2,4

Montenegro
Marrocos

0,6

20

0,1

0,0

72

77

1,7

33,5

27

9,0

1,4

69

73

2,8

Moçambique

26,5

33

8,7

2,5

49

51

5,2

Mianmar

53,7

26

13,9

0,8

63

67

2,0

2,3

33

0,8

1,9

62

67

3,1

Nepal

Namíbia

28,1

33

9,2

1,2

67

69

2,3

Holanda

16,8

18

3,0

0,3

79

83

1,8

Nova Caledônia

0,3

24

0,1

1,3

74

79

2,1

Nova Zelândia

4,6

20

0,9

1,0

79

83

2,1
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Indicadores demográficos
População
País, território
ou outra área
Nicarágua
Niger
Nigéria
Noruega13
Omã
Paquistão

População total em
milhões, 2014

População de 10-24 anos,
percentual, 2014

População de 10-24 anos
em milhões, 2014

Taxa média anual de
variação da população,
percentual, 2010/2015

Expectativa de vida

Fecundidade

Expectativa de vida ao nascer (em
anos), 2010/2015
masculino
feminino

Taxa de fecundidade
total por mulher,
2010/2015

6,2

31

1,9

1,4

72

78

2,5

18,5

31

5,7

3,9

58

58

7,6

178,5

31

55,5

2,8

52

53

6,0

5,1

19

1,0

1,0

79

84

1,9

3,9

28

1,1

7,9

75

79

2,9

185,1

32

58,6

1,7

66

67

3,2

Palestina14

4,4

35

1,5

2,5

71

75

4,1

Panamá

3,9

26

1,0

1,6

75

80

2,5

Papua-Nova Guiné

7,5

31

2,3

2,1

60

64

3,8

Paraguai

6,9

30

2,1

1,7

70

75

2,9

Peru
Filipinas

30,8

28

8,6

1,3

72

77

2,4

100,1

31

30,8

1,7

65

72

3,1

Polônia

38,2

17

6,4

0,0

72

80

1,4

Portugal

10,6

16

1,7

0,0

77

83

1,3

Porto Rico

3,7

22

0,8

-0,2

75

82

1,6

Catar

2,3

18

0,4

5,9

78

79

2,1

Reunião

0,9

24

0,2

1,2

76

83

2,2

Romênia

21,6

16

3,5

-0,3

70

77

1,4

142,5

16

23,3

-0,2

62

74

1,5

12,1

33

3,9

2,7

62

65

4,6

Federação Russa
Ruanda
São Cristóvão e Neves
Santa Lúcia

–

–

–

1,1

–

–

–

0,2

26

0,0

0,8

72

77

1,9

São Vicente e Granadinas

0,1

26

0,0

0,0

70

75

2,0

Samoa

0,2

31

0,1

0,8

70

76

4,2

São Marino
São Tomé e Príncipe

–

–

–

0,6

–

–

–

0,2

31

0,1

2,6

64

68

4,1

Arábia Saudita

29,4

24

7,2

1,8

74

77

2,7

Senegal

14,5

32

4,7

2,9

62

65

5,0

Sérvia15

9,5

19

1,8

-0,5

71

77

1,4

Seychelles

0,1

22

0,0

0,6

69

78

2,2

Serra Leoa

6,2

32

2,0

1,9

45

46

4,8

Cingapura

5,5

20

1,1

2,0

80

85

1,3

Eslováquia

5,5

17

0,9

0,1

71

79

1,4

Eslovênia

2,1

14

0,3

0,2

76

83

1,5

Ilhas Salomão
Somália

0,6

32

0,2

2,1

66

69

4,1

10,8

33

3,5

2,9

53

57

6,6

África do Sul

53,1

27

14,6

0,8

55

59

2,4

Sudão do Sul

11,7

33

3,9

4,0

54

56

5,0

Espanha16

47,1

14

6,7

0,4

79

85

1,5

Sri Lanka

21,4

23

4,9

0,8

71

77

2,4

Sudão

38,8

32

12,5

2,1

60

64

4,5

Suriname

0,5

26

0,1

0,9

68

74

2,3

Suazilândia

1,3

35

0,4

1,5

50

49

3,4
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Monitoring ICPD
Indicadores
demográficos
Goals – Selected Indicators
População
País, território
ou outra área

População total em
milhões, 2014

População de 10-24 anos,
percentual, 2014

População de 10-24 anos
em milhões, 2014

Taxa média anual de
variação da população,
percentual, 2010/2015

Expectativa de vida

Fecundidade

Expectativa de vida ao nascer (em
anos), 2010/2015
masculino
feminino

Taxa de fecundidade
total por mulher,
2010/2015

Suécia

9,6

18

1,7

0,7

80

84

1,9

Suíça

8,2

17

1,4

1,0

80

85

1,5

República Árabe da Síria
Tadjiquistão

22,0

31

6,8

0,7

72

78

3,0

8,4

30

2,5

2,4

64

71

3,9

Tanzânia, República Unida da17

50,8

32

16,1

3,0

60

63

5,2

Tailândia

67,2

20

13,5

0,3

71

78

1,4

Antiga República Iugoslava da Macedônia

2,1

20

0,4

0,1

73

77

1,4

Timor Leste, República Democrática do

1,2

38

0,4

1,7

66

69

5,9

Togo

7,0

32

2,2

2,6

56

57

4,7

Tonga

0,1

31

0,0

0,4

70

76

3,8

1,3

20

0,3

0,3

66

74

1,8

Tunísia

Trinidad e Tobago

11,1

23

2,6

1,1

74

78

2,0

Turquia

75,8

25

19,2

1,2

72

79

2,1

5,3

29

1,5

1,3

61

70

2,3

Turcomenistão
Ilhas Turcos e Caicos

–

–

–

2,1

–

–

–

Tuvalu

–

–

–

0,2

–

–

–

Uganda

38,8

34

13,1

3,3

58

60

5,9

Ucrânia

44,9

16

7,0

-0,6

63

74

1,5

Emirados Árabes Unidos
Reino Unido
Estados Unidos da América
Ilhas Virgens Americanas
Uruguai
Uzbequistão
Vanuatu

9,4

17

1,6

2,5

76

78

1,8

63,5

18

11,2

0,6

78

82

1,9

322,6

20

65,4

0,8

76

81

2,0

0,1

20

0,0

0,1

77

83

2,5

3,4

23

0,8

0,3

74

80

2,1

29,3

29

8,6

1,4

65

72

2,3

0,3

30

0,1

2,2

70

74

3,4

Venezuela (República Bolivariana da)

30,9

27

8,3

1,5

72

78

2,4

Vietnã

92,5

25

23,0

1,0

71

80

1,8

0,6

25

0,1

3,2

66

70

2,4

Saara Ocidentala
Iêmen

25,0

35

8,9

2,3

62

64

4,2

Zâmbia

15,0

33

4,9

3,2

56

59

5,7

Zimbábue

14,6

34

5,0

2,8

59

61

3,5
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Monitoramento das
Monitoring
metas daICPD
CIPD:
Goals
indicadores
– Selected
selecionados
Indicators
Dados mundiais
e regionais

População
População total em
milhões, 2014

População de 10-24 anos,
percentual, 2014

População de 10-24 anos
em milhões, 2014

Taxa média anual de
variação da população,
percentual, 2010/2015

Expectativa de vida

Fecundidade

Expectativa de vida ao nascer (em
anos), 2010/2015
masculino
feminino

Taxa de fecundidade
total por mulher,
2010/2015

Estados Árabes

327		

29		

95		

2,0

67

71

3,3

Ásia e o Pacífico

3823 a

25 a

957 a

1,0

69

72

2,2

Leste Europeu e Ásia Central

263		

22		

59		

0,5

66

75

2,0

América Latina e Caribe

618 b

27 b

165 b

1,1

71

78

2,2

Leste e Sul da África

523		

32		

170		

2,6

56

59

4,8

Oeste e Centro da África

388		

32		

123		

2,7

53

55

5,6

Regiões mais desenvolvidas

1256		

17		

217		

0,3

74

81

1,7

Regiões menos desenvolvidas

5988		

26		

1580		

1,3

67

70

2,6

Países minimamente desenvolvidos
Total Mundial

919		

32		

294		

2,3

59

62

4,2

7244		

25		

1797		

1,1

68

72

2,5

NOTAS
- Dados não disponíveis
a Dados excluem Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Nauru, Niue, Palau, Tokelau e Tuvalu devido à indisponibilidade de informação
b Dados excluem Anguilla, Bermuda, Ilhas Virgens Britanicas, Dominica, Monsterrat, Antilhas Holandesas, São Cristóvão e Neves, Ilhas
Turcos e Caicos devido à indisponibilidade de informação
1 Dados incluem Ilha Christmas ou Ilha do Natal, Ilhas Cocos (Keeling) e Ilha Norfolk
2 Dados incluem Nagorno-Karabakh
3 Para fins estatísticos, os dados para a China não incluem Hong Kong e Macau, Regiões Administrativas Especiais (SAR), e Taiwan, Província da
China
4 Em 1º de julho de 1997, Hong Kong tornou-se uma Região Administrativa Especial (SAR) da China
5 Em 20 de dezembro de 1999, Macau tornou-se uma Região Administrativa Especial (SAR) da China
6 Dados incluem Chipre do Norte
7 Dados Incluem Ilhas Aland
8 Dados incluem Abkhazia e Ossétia do Sul
9 Dados incluem São Barthélemy e São Martin (parte francesa)
10 Dados incluem Sabah e Sarawak
11 Dados incluem Agalega, Rodrigues e São Brandão
12 Dados incluem Transnistria
13 Dados incluem Svalbard e Ilhas Jan Mayen
14 Dados incluem Jerusalém Oriental. Em 29 de Novembro de 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 67/19, que conferiu
à Palestina "o status de Estado observador não membro das Nações Unidas...."
15 Dados incluem Kosovo
16 Dados Incluem Ilhas Canárias, Ceuta e Melilla
17 Dados incluem Zanzibar
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Monitoring ICPD Goals – Selected Indicators
Indicators of Mortality

Infant
Life expectancy
Notas técnicas
mortality
M/F
Total
per
Fontes e definições 1,000
delivedados

Indicators of Education
Maternal
mortality
ratio

Primary enrolment
(gross) M/F

Proportion
reaching grade 5
M/F

Reproductive Health Indicators
Secondary
enrolment
(gross) M/F

% Illiterate
(>15 years)
M/F

births

Births per Contraceptive
1,000
Prevalence
women
Any
Modern
aged
method
methods
15-19

HIV
prevalence
rate (%)
(15-49)
M/F

As tabelas de estatísticas apresentadas no relatório Situação da População

Partos atendidos por pessoal de saúde qualificado, percentual, 2006/2013.

Mundial 2014 incluem indicadores que monitoram o progresso na consecu-

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS) e Grupo Interagencial e

ção dos objetivos do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre

de Peritos das Nações Unidas sobre Indicadores de Desenvolvimento do

População e Desenvolvimento (CIPD) e dos Objetivos de Desenvolvimento do

Milênio. Dados dos países foram obtidos do banco de dados global da OMS

Milênio (ODM), nas áreas de saúde materna, acesso à educação e à saúde

sobre indicadores de saúde materna atualizados em 2014. Porcentagem de

sexual e reprodutiva. Além disso, essas tabelas incluem uma variedade de

partos atendidos por profissionais da área de saúde qualificados (médicos/

indicadores demográficos. As tabelas estatísticas apoiam o foco do UNFPA

as, enfermeiros/as ou parteiros/as) é o percentual de partos atendidos por

em progressos e resultados na consecução de um mundo onde cada gravidez

profissionais da área de saúde treinados para oferecer atendimento obstétrico

é desejada, cada parto é seguro, e o potencial de cada jovem é realizado.

de emergência, inclusive oferecendo a necessária supervisão, assistência e

É possível que diferentes autoridades nacionais e organizações internacio-

soal apto a conduzir partos sem supervisão; e capaz de prover atendimento

aconselhamento às gestantes durante a gravidez, parto e pós-parto; por pesnais venham a empregar metodologias diversas na coleta, extrapolação ou

ao recém-nascido. Parteiras tradicionais, mesmo com curso de formação de

análise de dados. Para facilitar a comparabilidade internacional dos mesmos,

curta duração, não estão incluídas.

o UNFPA se baseia nas metodologias-padrão empregadas pelas principais
fontes de dados. Em alguns casos, portanto, os dados dessas tabelas diferem

Índice de partos entre adolescentes, por 1.000 mulheres com idades entre

daqueles produzidos pelas autoridades nacionais. Os dados apresentados nas

15-19 anos, 1999/2012. Fonte: Divisão de População das Nações Unidas e

tabelas não são comparáveis com os dados de edições anteriores do relatório

Grupo Interagencial e de Peritos das Nações Unidas sobre Indicadores de

A Situação da População Mundial devido a atualizações regionais das classifi-

Desenvolvimento do Milênio. Agregados regionais calculados pelo UNFPA

cações, atualizações metodológicas, e revisões de dados de séries temporais.

com base em dados da Divisão de População das Nações Unidas. O índice

As tabelas estatísticas são baseadas em pesquisas domiciliares nacional-

de 15 a 19 anos de idade para cada 1.000 jovens nessa faixa etária. Para

de partos entre adolescentes mede o número anual de partos entre jovens
mente representativas, como Pesquisas Demográficas e de Saúde (DHS) e

fins de registro civil, os índices estão sujeitos a limitações que dependem da

Pesquisas por Agrupamento de Indicadores Múltiplos (MICS), estimativas

suficiência dos dados inscritos no registro de nascimento, do tratamento das

das Nações Unidas, e estimativas de diversas agências. Elas também incluem

informações referentes às crianças nascidas vivas mas que falecem antes de

as mais recentes estimativas populacionais e projeções da publicação World

serem registradas ou dentro das primeiras 24 horas de vida, da qualidade

Population Prospects: The 2012 revision e Model-based Estimates and Projections

da informação relativa à idade da mãe e da inclusão de partos de períodos

of Family Planning Indicators 2014 (Departamento das Nações Unidas para

anteriores. As estimativas de população podem sofrer limitações ligadas

Assuntos Econômicos e Sociais, Divisão de População). Os dados são acom-

à inadequação das informações sobre a idade e cobertura. Para dados de

panhados de definições, fontes e notas. As tabelas estatísticas no relatório

pesquisa e censitários, tanto o numerador quanto o denominador se referem

Situação da População Mundial 2014 refletem, de modo geral, as informações

à mesma população. As principais limitações dizem respeito a imprecisões

disponíveis a partir de agosto de 2014.

referentes à idade, omissões de partos, imprecisões quanto à data de nascimento da criança e variabilidade da amostragem, no caso de pesquisas.

Monitoramento das Metas da CIPD
Saúde materna e neonatal
Razão de mortalidade materna, por 100.000 nascidos vivos, 2013. Fonte: as
estimativas são para o ano de 2013 e foram publicadas em 2014 pelo Grupo
Interagencial para Estimativa da Mortalidade Materna (MMEIG), composto
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), UNICEF, UNFPA, Banco Mundial
e Divisão de População das Nações Unidas, em conjunto com especialistas técnicos independentes. Esse indicador apresenta o número de óbitos de mulheres
por 100.000 nascidos vivos, resultantes de condições relacionadas à gravidez,
no mesmo período de tempo. Várias das estimativas diferem dos números
oficiais dos governos. As estimativas são baseadas em números relatados
sempre que possível, com uso de abordagens que melhoram a comparabilidade
das informações de diferentes fontes. As estimativas e as metodologias são
revistas regularmente pelo MMEIG e outras agências e instituições acadêmicas
e são revistas sempre que necessário, como parte do processo contínuo de
melhoria dos dados sobre mortalidade materna. As estimativas não devem
ser comparadas com estimativas interagenciais anteriores. As estimativas de
mortalidade materna reportadas aqui são baseadas no banco de dados global
sobre mortalidade materna, que é atualizado a cada cinco anos.
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Saúde sexual e reprodutiva
Em 2014, a Divisão de População das Nações Unidas lançou um conjunto
sistemático e abrangente de estimativas anuais baseadas em modelagem,
fornecendo projeções para uma série de indicadores de planejamento
familiar por um período de 60 anos. Os indicadores incluem prevalência
de contraceptivos, necessidades não atendidas de planejamento familiar,
demanda total de planejamento familiar e percentual da demanda por planejamento familiar atendida entre mulheres casadas ou em união estável, para
o período de 1970 a 2030. Um modelo hierárquico Bayesiano combinado
com tendências temporais específicas de cada país foi usado para gerar
as estimativas, projeções e avaliações de incerteza. O modelo avança em
relação a trabalhos anteriores e leva em conta diferenças de fonte de dados,
população da amostra e métodos contraceptivos incluídos nas medidas de
prevalência. Mais informações sobre estimativas de planejamento familiar
baseadas em modelagem, metodologia e atualizações podem ser encontradas em <http://www.un.org/en/development/desa/population>. As
estimativas baseiam-se nos dados específicos do país compilados no relatório Uso Mundial de Anticoncepcionais 2014.

Taxa de prevalência de contraceptivos, mulheres atualmente casadas/em

Índice de paridade de gênero, ensino fundamental, 1999/2013. Fonte:

união estável, com idade entre 15-49 anos, qualquer método e qualquer

Instituto de Estatística da UNESCO (UIS). Agregados regionais calculados

método moderno, 2014. Fonte: Divisão de População das Nações Unidas.

pelo UNFPA com base em dados do Grupo Interagencial e de Peritos das

Estimativas baseadas em modelagem elaboradas a partir de dados derivados

Nações Unidas sobre Indicadores de Desenvolvimento do Milênio. O índice

de relatórios de pesquisa por amostragem. Os dados da pesquisa estimam a

de paridade de gênero (GPI) refere-se à proporção de meninas para meninos

proporção de mulheres casadas (incluindo mulheres em uniões consensuais

na taxa líquida de matrícula no ensino fundamental/primário (ajustada).

estáveis), com idade entre 15-49 anos, que estão usando, respectivamente,
algum método ou métodos modernos de contracepção. Métodos modernos

Índice de paridade de gênero, ensino médio, 2000/2013. Fonte: Instituto

ou fornecidos em clínicas incluem esterilização masculina e feminina, DIU, a

de Estatística da UNESCO (UIS) e Grupo Interagencial e de Peritos das

pílula, injetáveis, implantes hormonais, preservativos e métodos de barreira

Nações Unidas sobre Indicadores de Desenvolvimento do Milênio. O índice

femininos.

de paridade de gênero (GPI) refere-se à proporção de meninas para meninos
na taxa líquida de matrícula no ensino médio/secundário (ajustada).

Proporção de demanda atendida, mulheres atualmente casadas/em união
estável, com idade entre 15-49, 2014. Fonte: Divisão de População das

Indicadores demográficos

Nações Unidas.

População Total, em milhões, 2014. Fonte: Divisão de População das Nações

Proporção de demanda atendida (PDS) = prevalência de contraceptivos

Unidas. Agregados regionais calculados pelo UNFPA com base em dados da

(CPR) dividida pela demanda total de planejamento familiar (TD).

Divisão de População das Nações Unidas. Estes indicadores apresentam o

Onde demanda total = taxa de prevalência de contraceptivos mais

tamanho estimado das populações nacionais em meados do ano.

necessidade não atendida de taxa de contracepção (UNR), que é
TD = CPR + UNR e

População de 10-24 anos em milhões, 2014. Fonte: Divisão de População

PDS = CPR / (CPR + UNR)

das Nações Unidas. Agregados regionais calculados pelo UNFPA com base
em dados da Divisão de População das Nações Unidas. Estes indicadores

Necessidade não atendida de planejamento familiar. As mulheres com neces-

apresentam o tamanho estimado da população nacional com idade entre 10

sidade não atendidas de espaçamento da gravidez são aquelas que são férteis

e 24 anos em meados do ano.

e sexualmente ativas, mas não estão utilizando qualquer método de contracepção e relatam desejar retardar a próxima gravidez. Esta é uma subcatego-

População de 10-24 anos, percentual, 2014. Fonte: UNFPA. Estes indica-

ria da necessidade não atendida total de planejamento familiar, que também

dores apresentam a proporção da população com idade entre 10 e 24 anos.

inclui necessidades não atendidas de limitação das gravidezes. O conceito de
necessidade não atendida aponta para a lacuna entre as intenções reproduti-

Taxa média anual de variação da população, percentual, 2010/2015.

vas das mulheres e seu comportamento contraceptivo. Para fins de monitora-

Divisão de População das Nações Unidas. Agregados regionais calculados

mento dos ODM, a necessidade não atendida é expressa como um percentual

pelo UNFPA com base em dados da Divisão de População das Nações Unidas.

baseado em mulheres casadas ou em união consensual estável.

Esses indicadores apresentam a taxa média exponencial de crescimento da
população em um dado período, com base em uma projeção de variante

Necessidade não atendida de métodos modernos. O UNFPA utiliza esse con-

média.

ceito para identificar mulheres com necessidades não atendidas de contracepção que não estão usando métodos modernos de contracepção, incluindo

Expectativa de vida ao nascer, masculina e feminina (anos), 2010/2015.

as mulheres que usam métodos tradicionais.

Divisão de População das Nações Unidas. Agregados regionais calculados
pelo UNFPA com base em dados da Divisão de População das Nações Unidas.

Educação

Esses indicadores apresentam o número de anos que um recém-nascido vive-

Matrícula de meninos e meninas no ensino fundamental (ajustada), taxa

ria se sujeito aos riscos de mortalidade prevalecentes no grupo de indivíduos

líquida de crianças em idade escolar do ensino fundamental, 1999/2013.

nascidos no mesmo ano.

Fonte: Instituto de Estatística da UNESCO (UIS) e Grupo Interagencial e de
Peritos das Nações Unidas sobre Indicadores de Desenvolvimento do Milênio.

Taxa de fecundidade total, 2010/2015. Divisão de População das Nações

A taxa líquida de matrícula no ensino fundamental (ajustada) indica o per-

Unidas. Agregados regionais calculados pelo UNFPA com base em dados da

centual de crianças na faixa etária oficial para o ensino fundamental/primário

Divisão de População das Nações Unidas. Esses indicadores apresentam o

matriculadas no ensino fundamental/primário ou médio/secundário.

número de crianças que nasceriam por mulher se ela viver até o fim de seus

Matrícula de meninos e meninas no ensino médio, taxa líquida de crian-

de fecundidade específicas por idade.

anos férteis e der à luz em cada idade, de acordo com as taxas predominantes
ças em idade escolar do ensino médio, 1999/2013. Fonte: Instituto de
Estatística da UNESCO (UIS). A taxa líquida de matrícula no ensino médio
indica o percentual de crianças na faixa etária oficial para o ensino médio/
secundário matriculadas no ensino médio/secundário.
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Monitoring ICPD Goals – Selected Indicators
Classificação Regional

Indicators of Mortality
Indicators of Education
As médias do UNFPA apresentadas
no final das
tabelas estatísticas
utilizando
dados de países
classificadas
conforme
seguir. As classiInfant
Life expectancy
Maternal são calculadas
Primary enrolment
Proportion
Secondarye áreas %
Illiterate
Births per aContraceptive
HIV
M/F o UNFPA atua.
mortality
(gross) M/F
reaching grade 5
enrolment
(>15 years)
1,000
prevalence
Prevalence
ficações regionais incluem apenasmortality
os países onde

Região dos Estados Árabes

Total per
1,000 live
births

ratio

Argélia; Djibuti; Egito; Iraque; Jordânia; Líbano; Líbia; Marrocos; Omã;

M/F

(gross) M/F

M/F

women
aged
15-19

Any
method

Modern
methods

rate (%)
(15-49)
M/F

As regiões mais desenvolvidas compreendem Europa, América do Norte,
Austrália/Nova Zelândia e Japão.

Palestina; Somália; Sudão; República Árabe da Síria; Tunísia; Iémen
As regiões menos desenvolvidas compreendem todas as regiões da África,
Região da Ásia e Pacífico

Ásia (exceto Japão), América Latina e Caribe, além da Melanésia, Micronésia

Afeganistão; Bangladesh; Butão; Camboja; China; Ilhas Cook; Fiji; Índia;

e Polinésia.

Indonésia; Irã (República Islâmica do); Kiribati; Coreia, República Popular
Democrática da; República Democrática Popular do Laos; Malásia; Maldivas;

Os países de menor desenvolvimento, tal como definido pela Assembleia

Ilhas Marshall; Micronésia (Estados Federados da); Mongólia; Mianmar;

Geral das Nações Unidas em suas resoluções 59/209, 59/210 (60/33,

Nauru; Nepal; Niue; Paquistão; Palau; Papua Nova Guiné; Filipinas; Samoa;

62/97, 64/L.55, 67/L.43) somavam 49 países em junho 2013, sendo 34

Ilhas Salomão; Sri Lanka; Tailândia; Timor-Leste, República Democrática do;

na África, 9 na Ásia, 5 na Oceania e 1 na América Latina e Caribe. O grupo

Tokelau; Tonga; Tuvalu; Vanuatu; Vietnam

é formado por Afeganistão, Angola, Bangladesh, Benin, Butão, Burkina Faso,
Burundi, Camboja, República Centro Africana, Chade, Comores, República

Região da Europa Oriental e Ásia Central

Democrática do Congo, Djibuti, Guiné Equatorial, Eritreia, Etiópia, Gâmbia,

Albânia; Armênia; Azerbaijão; Bielorrússia; Bósnia e Herzegovina; Bulgária;

Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Kiribati, República Democrática do Laos, Lesoto,

Geórgia; Cazaquistão; Quirguistão; Moldávia, República da; Roménia; Sérvia;

Libéria, Madagáscar, Malaui, Mali, Mauritânia, Moçambique, Mianmar,

Tajiquistão; Antiga República Iugoslava da Macedônia; Peru; Turcomenistão;

Nepal, Níger, Ruanda, Samoa, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Ilhas

Ucrânia.

Salomão, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda,
República Unida da Tanzânia, Vanuatu, Iêmen e Zâmbia. Esses países também

Região da África Oriental e Austral
Angola; Botsuana; Burundi; Comores; Congo, República Democrática do;
Eritreia; Etiópia; Quênia; Lesoto; Madagascar; Malaui; Maurício; Moçambique;
Namíbia; Ruanda; Seychelles; África do Sul; Sudão do Sul; Suazilândia;
Tanzânia, República Unida de Uganda; Zâmbia; Zimbábue
Região da América Latina e Caribe
Anguilla; Antígua e Barbuda; Argentina; Aruba; Bahamas; Barbados; Belize;
Bermuda; Bolívia (Estado Plurinacional da); Brasil; Ilhas Virgens Britânicas;
Ilhas Cayman; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Dominica; República
Dominicana; Equador; El Salvador; Granada; Guatemala; Guiana; Haiti;
Honduras; Jamaica; México; Montserrat; Antilhas Holandesas; Nicarágua;
Panamá; Paraguai; Peru; São Cristóvão e Nevis; Santa Lúcia; São Vicente e
Granadinas; Suriname; Trinidad e Tobago; Ilhas Turcas e Caicos; Uruguai;
Venezuela (República Bolivariana da)
Região da África Ocidental e Central
Benin; Burkina Faso; Camarões, República do; Cabo Verde; República CentroAfricana; Chade; Congo, República do; Costa do Marfim; Guiné Equatorial;
Gabão; Gâmbia; Gana; Guiné; Guiné-Bissau; Libéria; Mali; Mauritânia; Níger;
Nigéria; São Tomé e Príncipe; Senegal; Serra Leoa; Togo
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