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Organismos internacionais como a ONU e a OIT, bem como instituições oficiais nacionais de 

estudos do mundo do trabalho, como o IPEA, estabeleçam o recorte de 15 a 24 anos como 

delimitação do grupo etário da juventude, com o intuito de planejar ações para o 

enfrentamento das desigualdades sociais, dentre elas as educacionais. Com o objetivo de 

promover a diversidade, a Organização Ibero-Americana da Juventude, bem como o Conselho 

Nacional de Juventude (CONJUV) são algumas das instituições que alargam o grupo etário da 

juventude de 15 a 29 anos, conforme a Lei 11.129/2005, sancionada pelo governo federal.  

Para o CONJUV, embora jovens, os subgrupos etários caracterizam-se por demandas e 

características distintas: 15 a 17 anos (Jovem-adolescente), de 18 a 24 (Jovem-Jovem) anos e 

de 25 a 29 anos (Jovem-Adulto). 

No Brasil, possuímos uma população total de 190 755 799 (Censo IBGE\2010), dos quais mais 

de 1\4 são jovens quarto da população, ou seja, possuem entre 15 a 29 anos. Na Região 

Sudeste a juventude abrange 80 364 410 de brasileiros\as. No Espírito Santo são 3 514 952. 

 

Abaixo, dados referentes à população absoluta de cada subgrupo etário da juventude: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

IBGE\Censo 2010 

Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) de 2012, o tempo 

médio de anos de estudo de pessoas com idades entre 15 a 29 é de 7,7 anos. Apesar 

das desigualdades históricas das mulheres em relação aos homens em vários 

indicadores sociais, as mulheres jovens têm média maior de escolaridade, de 7,9 anos, 

ante 7,4 dos homens jovens. 

 

 

 

 

TABELA 1 

População com Idade entre 15 a 29 anos 

 

Faixa Etária BRASIL SUDESTE ESPÍRITO 
SANTO 

15 – 19 anos 16. 990. 870 3. 325. 399 301. 529 

20 – 24 anos 17. 245. 190 3. 518. 503 323. 199 

25 a 29 anos 17. 104. 413 3. 559. 112 322. 632 

 
TOTAL 

 
51. 340. 463 

 
10. 403.014 

 
947. 360 



A Tabela 2 permite comparar os anos de estudos de pessoas jovens, com os 

indicadores nacional e regional, com a exclusão dos dados referentes ao subgrupo 

etário de 15 a 17 anos: 

TABELA 2 

Escolaridade Média da População de 18 a 29 anos 
 

BRASIL 
9,8 anos 

SUDESTE 
10,4 anos 

ESPÍRITO SANTO 
9,9 anos 

 

Fonte: IBGE\Censo 2010 

 

Outro desafio para as políticas educacionais no Espírito Santo consiste em reduzir as 

desigualdades que ainda persistem nos indicadores da população das áreas urbanas e 

das áreas rurais do estado. A comparação dos dados da última tabela com os dados da 

Tabela 3, expõe desigualdade educacional que ainda caracteriza a população das áreas 

rurais, se comparada com os dados gerais do país, região e estado: 

 

TABELA 3 

 
Escolaridade Média da População de 18 a 29 anos na Área Rural 

 

BRASIL 
7,8 anos 

SUDESTE 
8,6 anos 

ESPÍRITO SANTO 
8,3 anos 

Fonte: IBGE\Censo 2010 

Todavia, a Tabela 4 demonstra os esforços que a sociedade civil capixaba, bem como 

os poderes públicos, vêm elaborando nas últimas décadas a fim de qualificar e 

fortalecer a educação ofertada para a população que vive em áreas rurais. Os 

indicadores de anos de estudos de jovens de 15 a 17 anos, das áreas urbanas e rurais, 

estão muito próximos. No grupo etário de 18 a 19 anos, os jovens das áreas rurais 

possuem ligeira vantagem em relação aos Jones de áreas urbanas. Porém, os 

indicadores dos dois subgrupos etários que representam os jovens com mais idade 

ainda refletem a histórica negligência com o direito à educação das populações que 

residem no campo: 

TABELA 4 

Escolaridade Média da Juventude no ES – Urbano\Rural 

Faixa Etária Urbano Rural 

15 – 17 anos 7,7 7,5 

18 – 19 anos 9,2   9,8 



20 – 24 anos 10,4 8,7 

25 – 29 anos 10,5 7,6 
Fonte: IBGE. Microdados do Censo Demográfico 2000 e 2010, Resultados Gerais da Amostra. 

Elaboração: Coordenação de Estudos Sociais/IJSN 

 

A referida desigualdade educacional se agudiza quando trabalhamos com o recorte de 

renda. O estado do Espírito Santo apresenta indicador de anos de estudos entre a 

população de 18 a 29 anos - na faixa do grupo dos 25% mais pobres – muito distante 

do indicador da Região Sudeste, apesar de praticamente reproduzir o indicador 

nacional. 

TABELA 5 

Escolaridade Média da População de 18 a 29 anos dos 25% mais Pobres 

 

BRASIL 
7,8 anos 

SUDESTE 
8,7 anos 

ESPÍRITO SANTO 
7,7 anos 

Fonte: IBGE\Censo 2010 

O recorte de cor\raça se constitui em uma das ferramentas para o retrato mais amplo 

das desigualdades educacionais e o esforço que os entes federados devem 

empreender para a promoção do princípio da equidade. Na população entre 18 a 29 

anos, as distinções entre os indicadores de jovens brancos\as e os jovens que e 

declaram pretos, pardos e  indígenas são significativas. 

TABELA 6 

Escolaridade Média da Juventude no ES – Cor\Raça 

Faixa Etária Cor\Raça Branca Outra Cor\Raça 

15 – 17 anos 8,1 7,4 

18 – 19 anos 10,1 9,0 

20 – 24 anos 11,0 9,7 

25 – 29 anos 10,8 9,6 
Fonte: IBGE\Censo 2010 

Em relação á frequência escolar, os dados nos indicam que apesar da universalização 

do ensino ainda não estar assegurada para as novas gerações de capixabas, como o 

subgrupo etário de jovens-adolescentes (15 a 17 anos), que em tese possuem 

dispositivos institucionais que zelam mais explicitamente pelo seu direito social à 

educação, é notória a baixa frequência escolar dos jovens de mais idade no estado. O 

que desafia o poder público estadual a elaborar meios para aumentar a oferta 

educacional que aumente tal frequência, sobretudo devido aos dados que revelam 

ínfimos anos de estudos da população capixaba em geral, inclusive entre os jovens, se 

tivermos como referência os doze anos que constituem as etapas da Educação Básica. 

TABELA 7 

 
Grupo Etário 

Não Frequentavam Frequentavam 

Números 
Absolutos 

 % em relação ao  
grupo etário 

Números 
Absolutos 

% em relação ao  
grupo etário 



 

15-17 34.704 19,08 147.216 80,92 

18-24 324.141 73,18 118.826 26,82 

25-29 285.373 88,45 37.256 11,55 

15-29 644.218 67,99 303.298 32,01 
Fonte: IBGE. Microdados do Censo Demográfico 2000 e 2010, Resultados Gerais da Amostra. 

Elaboração: Coordenação de Estudos Sociais/IJSN 

 

E relação às matrículas, verifica-se um descompasso entre a demanda potencial e a oferta de serviços 

educacionais para a juventude. Em todas as etapas de ensino e na Modalidade EJA, apresentam-se 

desafios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE. Microdados do Censo Demográfico 2000 e 2010, Resultados Gerais da Amostra. 

Elaboração: Coordenação de Estudos Sociais/IJSN 

 

 

 

 

 

 
Curso que 

Frequentava 
 

Tabela 8 
2010 

Nº de Jovens % 

Alfabetização de 
Jovens e Adultos 

2.691 0,89 

 
Educação de Jovens 

e Adultos** 

30.310 9,99 

Ensino 
Fundamental -  

53.361 17,59 

 
Ensino Médio – 

  

123.677 40,78 

Superior - 
graduação 

84.792 27,96 

Especialização 6.869 
 

2,26 

Mestrado ou 
doutorado 

1.599 0,53 

Total 
 

303.298 100,00 


