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1 INTRODUÇÃO
As fases da vida são marcadas tanto por eventos biológicos, como puberdade, menarca, 
maternidade, menopausa, viuvez, senilidade etc.; como por eventos sociais: formatura, 
primeiro emprego, casamento, aposentadoria etc. Estes eventos estão dispostos dentro de 
uma sequência e são previsíveis no que diz respeito ao timing (idade) de seu início e/ou 
encerramento (Sheehy, 1996). 

Os eventos sociais que caracterizam a juventude, principalmente a masculina, são a 
frequência à escola e/ou a participação no mercado de trabalho. Para as mulheres, casamento 
e maternidade ainda são os eventos mais importantes na sua inserção social nessa fase da 
vida, muito embora a sua participação na escola e no mercado de trabalho tenha crescido 
(Camarano, 2006). Analisando-se as inter-relações entre escola e trabalho com base nos 
dados do Censo Demográfico de 2010, chama a atenção o crescimento do número de jo-
vens brasileiros do sexo masculino que não estudavam, não trabalhavam e nem procuravam 
trabalho1 entre 2000 e 2010. Foram consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 
anos, como definido pela Secretaria Nacional da Juventude (SNJ). 

Tal fenômeno pode apresentar implicações importantes. Do ponto de vista social e 
econômico, não frequentar a escola pode acarretar prejuízos ao desenvolvimento do país, uma 
vez que a educação é apontada como um fator fundamental. Espera-se para um jovem que 
a saída da escola seja seguida pela entrada no mercado de trabalho. Dado que uma parcela 
importante dos jovens brasileiros não participa de nenhum desses dois espaços, pergunta-se 
se esses jovens estão em condições de vulnerabilidade: não procuram trabalho por desalento, 
não estudam por falta de renda e/ou de perspectivas futuras ou, ao contrário, estão inseridos 
em uma família capaz de garantir-lhes a sobrevivência básica até conseguirem uma posição 
satisfatória no mercado de trabalho. 

O objetivo deste trabalho é traçar um perfil desse subgrupo populacional tendo como pano 
de fundo as vulnerabilidades e potencialidades advindas do contexto familiar no qual esse segmento 
está inserido, comparando com as outras possibilidades de inserção social. Parte-se do pressuposto 
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1. Para medir não trabalhar e não procurar trabalho, utilizou-se o conceito de população economicamente ativa (PEA). Neste 
caso, fala-se de jovens que não estão na PEA.
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de que idade, sexo, escolaridade, estado conjugal, posição no domicílio, renda domiciliar, e, no 
caso das mulheres, casamento e maternidade afetam a alocação do tempo desses jovens. 

O artigo está dividido em cinco seções, incluindo esta introdução. Na segunda, analisam-se 
a evolução e as características dos jovens brasileiros que não estudavam e não estavam na força 
de trabalho nos últimos dez anos. A terceira seção descreve a inserção social desses jovens e a 
quarta, as suas condições nas famílias de origem, comparando com as condições de jovens que 
vivenciavam outras formas de inserção social. Em seguida, apresenta-se uma síntese dos resultados.

Os dados utilizados são os dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 e das Pesquisas 
Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADs) de 2001 e 2011, ambos do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

2 ALOCAÇÃO DO TEMPO DOS JOVENS ENTRE A ESCOLA E O TRABALHO
Como já se mencionou na introdução deste trabalho, observou-se entre 2000 e 2010 um au-
mento no número de pessoas de 15 a 29 anos que não estudavam e nem trabalhavam. Eram 
8.123 mil pessoas em 2000, ou seja, 16,9% da população jovem, número este que passou para 
8.832 mil em 2010. Este aumento foi relativamente maior que o crescimento da população 
de 15 a 29 anos, o que resultou em um incremento também dessa proporção, para 17,2%. 

Esse crescimento foi diferenciado por sexo. Enquanto o contingente masculino au-
mentou em 1.107 mil pessoas, o de mulheres diminuiu em 398 mil. Do total de homens 
jovens, 11,2% encontravam-se na condição de não estudar e não trabalhar em 2010. Entre 
as mulheres, o percentual foi bem mais elevado, 23,2%, apesar do percentual de homens 
ter aumentado e o de mulheres diminuído. Do total de jovens que não estudavam e não 
participavam do mercado de trabalho, 67,5% era composto por mulheres, embora esta 
participação venha decrescendo desde os anos 1980 (Camarano, Mello e Kanso, 2006).

Isso leva a acreditar que exista um forte componente de gênero nesse fenômeno. Assume-se 
que uma parte dessas mulheres tenha constituído família e esteja desempenhando o tradicional 
papel de mãe e dona de casa. Aproximadamente dois terços das mulheres que não estudavam e não 
trabalhavam eram casadas e 61,2% já tinham filhos em 2010. Por outro lado, entre as mulheres 
localizadas nas outras categorias de inserção social, a proporção de casadas não ultrapassou 20%.  

O incremento masculino no número de jovens que não estudavam e não trabalhava se 
verificou em todas as idades, em magnitude semelhante com exceção dos 15 anos, como se 
pode observar no gráfico 1. Isto sugere a necessidade de se elevar o número de oportunidades 
educacionais e profissionais para este grupo etário, pois dentre as quatro categorias estudadas 
em que o jovem pode estar inserido,2 esta foi a que mais cresceu, diferentemente do que se 
observou entre 1980 e 2000 em outros estudos (Hasenbalg, 2003; Leme e Wajnman, 2000; 
Corseuil, Santos e Foguel, 2001; Camarano, Mello e Kanso, 2006).

A segunda categoria que mais cresceu no período foi a formada por jovens que apenas 
estudavam, sendo que os jovens de 15 a 17 anos foram responsáveis por aproximadamente dois 
terços deste incremento, evidenciando o avanço da escolarização para este grupo. Por outro lado, 
diminuiu o número de jovens que estudavam e participavam da PEA. Essa redução ocorreu 
principalmente entre os homens de 15 a 19 anos. Nota-se também uma diminuição do número 
daqueles de 15 a 19 anos que só trabalhavam ou procuravam trabalho entre 2000 e 2010, muito 
embora este contingente representasse 53,9% do total de jovens do sexo masculino em 2010. 

2. As quatro categorias consideradas são: estudar e não participar da População Economicamente Ativa (PEA), estudar e 
participar da PEA, participar da PEA e não estudar e não estudar e não participar da PEA.
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GRÁFICO 1

Brasil: incremento da população masculina por idade simples segundo a categoria (2000-2010)
(Em mil habs.)

Fonte: IBGE/Censos Demográficos de 2000 e 2010.

GRÁFICO 2

Brasil: incremento  da população feminina por idade simples segundo a categoria (2000-2010)
(Em mil habs.)

Como já se mencionou, o contingente feminino que não estudava e não trabalhava 
diminuiu entre 2000 e 2010, sendo que 54% deste decréscimo foi observado entre a po-
pulação de 15 a 20 anos, conforme mostra o gráfico 2. Parte desta redução foi compensada 
pelo aumento de jovens que apenas estudava entre 15 e 17 anos e pela redução das jovens 
que participavam da PEA e estudavam. Por outro lado, aumentou expressivamente o contin-
gente de mulheres que fazia parte da PEA, mas não estudava. Isto ocorreu, principalmente, 
entre as mulheres de 25 a 29 anos. Neste caso, como esperado, a idade aparece como uma 
importante variável para a alocação do tempo das jovens entre frequência à escola e trabalho. 
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Fonte: IBGE/Censos Demográficos de 2000 e 2010.
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TABELA 1
Brasil: número médio de anos de estudo dos jovens por sexo segundo a categoria

Homens Mulheres

2001 2011 2001 2011

Não PEA e não estuda 5,33 6,95 6,01   8,03

PEA e estuda 8,76 9,87 9,81 10,94

PEA e não estuda 6,80 8,84 8,42 10,28

Não PEA e estuda 7,76 8,22 8,29   8,82

Fonte: IBGE/PNAD de 2001 e 2011.

Sintetizando, pode-se dizer que a redução das mulheres jovens que não estudavam nem 
trabalhavam foi decorrente de um maior tempo passado na escola pelas mais jovens e por 
uma participação maior nas atividades econômicas pelas mais velhas. 

A tabela 1 apresenta o número médio de anos de estudo dos jovens brasileiros por sexo 
e pelas quatro categorias estudadas em 2001 e 2011. Observam-se ganhos na escolaridade 
de todos os jovens, mais expressivos para as mulheres que não estudavam nem trabalhavam 
e para os homens que faziam parte da PEA e não estudavam. Apesar disso, em 2011 tanto 
homens quanto mulheres que não estudavam nem trabalhavam apresentavam a mais baixa 
escolaridade. Os homens tinham em média sete anos e as mulheres, oito.

3 EM QUE FAMÍLIAS VIVEM ESSES JOVENS?
A inserção familiar dos jovens é um indicador expressivo do estágio do processo de transição 
para a vida adulta e apresenta um forte componente de gênero. A saída da casa dos pais ou 
de origem é, em geral, considerada o último estágio desse processo. A grande maioria dos 
homens que estava fora da escola e do mercado de trabalho vivia com os pais, avós, sogros 
ou outros parentes, ou seja, dependia fortemente do apoio familiar (gráfico 3). Em 2000, 
71,8% desses homens residiam com os pais e 11,9% com avós, sogros ou outros parentes. 
Em 2010, a proporção de jovens que vivia com os pais decresceu para 62,6% e aumentou a 
de residentes com sogros ou outros parentes, que passou para 15,8%. Em menor proporção, 
aumentou a proporção de chefes de domicílio, de para 10,8% para 11,2%.

GRÁFICO 3

Brasil: distribuição proporcional dos jovens que não estão na PEA e não estudam por posição no 
domicílio e sexo
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Fonte: IBGE/Censos Demográficos de 2000 e 2010.
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Mudanças na posição no domicílio são, em geral, relacionadas a alterações no estado con-
jugal, conforme mostra o gráfico 4. A maioria dos homens que não estudava nem trabalhava 
era solteira, proporção esta que diminuiu de 80,9% para 75,9%. Por outro lado, aumentou 
a proporção de casados de 13,4% para 16,0%. Embora baixa, aumentou a proporção de 
separados de 5,7% para 8,1%. Os aumentos nas proporções de jovens casados e separados 
ou a redução na de solteiros parecem associados a uma proporção maior de homens chefes 
de família e sugerem uma antecipação da transição para a vida adulta dos jovens que não 
estudavam e nem trabalhavam. 

GRÁFICO 4

Brasil: proporção de jovens que não estudam e não estão na PEA por sexo e estado conjugal

Fonte: IBGE/Censos Demográficos de 2000 e 2010.
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Para as mulheres, estado conjugal e maternidade são fatores que parecem associados 
à condição de não trabalhar e não estudar, o que determinaria uma transição para a vida 
adulta “diferenciada” por sexo.3 Por exemplo, no grupo de mulheres que não trabalhava e 
não estudava foram encontradas as maiores proporções de mulheres cônjuges, 41,1%, e de 
mães, 61,2%. Neste último caso, esta proporção superou em muito a segunda mais alta 
proporção, observada entre as que participavam do mercado de trabalho e não estudavam, 
45,3%. Apesar de as mulheres cônjuges predominarem na categoria estudada nos dois anos 
considerados, esta proporção apresentou uma queda expressiva de 61,0% em 2000 para 
41,1% em 2010 (gráfico 3). A segunda mais alta proporção foi a de filhas ou enteadas, que 
cresceu no período, passando de 25,4% para 31,3%. Também aumentou a proporção de 
mulheres chefes e de outros parentes. 

A proporção de mulheres casadas nessa categoria, embora decrescente na década, era 
quase quatro vezes mais elevada, 60,9%, que a comparável entre os homens, 16,0%. A 
mudança na distribuição de mulheres por estado conjugal se deu de forma ligeiramente 
diferente da observada entre os homens. Observou-se uma redução na proporção de casadas 
e um aumento relativamente expressivo na de solteiras e separadas (gráfico 4). 

3. Ver, por exemplo, Camarano, Mello e Kanso (2006).
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4 QUEM FINANCIA ESSES JOVENS?
A tabela 2 mostra que os jovens que não estudavam nem trabalhavam estavam inseridos em 
famílias cujo rendimento médio domiciliar per capita era o mais baixo dentre as famílias 
que tinham jovens nas outras categorias. Por exemplo, o rendimento médio mais alto foi 
observado nos domicílios que tinham jovens que participavam da PEA e estudavam. Seu 
valor médio era o dobro do rendimento médio per capita daqueles onde os jovens não estu-
davam nem participavam das atividades econômicas. O segundo mais baixo rendimento foi 
observado naqueles onde os jovens não participavam das atividades econômicas e estudavam. 
O valor do rendimento médio desses domicílios foi superior em aproximadamente 50% ao 
valor do rendimento dos domicílios onde se encontravam os jovens na categoria estudada. 
Resumindo, esses jovens estão inseridos nos domicílios de renda mais baixa. 

TABELA 2
Brasil: algumas características de rendimento dos domicílios com jovens na categoria estudada (2011)

Características

Com pelo  
menos um jovem 
que não estuda 
nem trabalha

Com pelo  
menos um jovem 

que está na 
PEA e estuda

Com pelo  
menos um jovem 

que está na 
PEA e não estuda

Com pelo  
menos um jovem 
que não está na 

PEA e estuda

Rendimentos (R$)

Rendimento médio domiciliar 1.621,86 3.024,34 2.446,17 2.657,04

Rendimento médio per capita dos domicílios que têm 
jovens na categoria estudada    418,55    854,77    751,10    676,05

Idade média do chefe 40,77 45,53 41,54 46,60

Número médio de anos de estudo do chefe do domicílio   6,40   7,95   7,45   7,47

Fontes de rendimento dos chefes (%)

Trabalho 79,29 80,44 81,86 81,06

Aposentadoria/pensão 16,63 16,38 15,37 15,02

Aluguel   1,06   1,49   0,99   1,72

Doações   0,29   0,33   0,24   0,39

Outros rendimentos1   2,72   1,35   1,54   1,81

Contribuição da renda dos membros nos domicílios (%)

Chefe 59,5 50,2 49,3 59,8

Cônjuge 20,1 20,3 20,1 24,0

Filho 13,1 22,6 22,6 11,4

Outro parente e outro membro   7,2   6,9   8,0   4,9

Número médio de pessoas que trabalham     1,40     2,43     2,10     1,70

Fonte: IBGE/PNAD de 2011.

Nota: 1 Outros rendimentos são: rendimento de abono permanência, juros de caderneta de poupança e de outras aplicações financeiras, dividendos, 
programas sociais e outros rendimentos.

Uma característica comum nos dois tipos de domicílios de renda mais baixa é o menor 
número de pessoas que trabalhava, 1,4 e 1,7 pessoas, respectivamente nos domicílios onde os 
jovens não participavam da PEA e não estudavam, e nos domicílios onde os jovens estudavam 
e não participavam das atividades econômicas. Nestes dois casos, a dependência da renda 
do chefe era também mais expressiva, em torno de 60% nos dois casos. Esta renda vinha 
principalmente do trabalho, em torno de 80%. Os programas sociais contribuíram com 
aproximadamente 17% desse rendimento, incluindo aí o seguro-desemprego, aposentadorias 
e pensões. A contribuição de doações de membros não residentes nos domicílios era muito 
baixa. Por outro lado, nos domicílios de renda mais alta, encontravam-se 2,4 pessoas que 
trabalhavam e a dependência da renda do chefe era menor, 50,2%.
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A escolaridade do chefe do domicílio tem sido apontada, também, como um indicador 
importante das condições socioeconômicas de uma família. A mais baixa escolaridade do 
chefe foi observada nos domicílios onde estavam os que não estudavam e não trabalhavam. 
Por outro lado, os chefes com escolaridade mais alta são observados nos domicílios onde 
residiam jovens que estudavam e trabalhavam, ou seja, nos de maior renda.

A renda aparece como um importante fator na alocação do tempo dos jovens entre o 
trabalho e o estudo, principalmente, do segundo. Leme e Wajnman (2000) mostraram que 
a renda dos domicílios afeta positivamente a probabilidade de estudar, principalmente sem 
trabalhar, e negativamente a de trabalhar sem estudar e a de não exercer nenhuma das duas 
atividades. Esse estudo, realizado para as faixas etárias de 12 e 13 anos, 14 e 15 anos, 16 e 
17 anos e 18 e 19 anos, aponta que a renda era menos importante na decisão de só estudar 
para os grupos mais jovens do que para os mais velhos. Barros e Mendonça (1991) também 
mostraram que as taxas de não frequência à escola de crianças e adolescentes crescem à 
medida que diminuem os recursos econômicos dos domicílios onde vivem. 

5 COMENTÁRIOS FINAIS
Observou-se, neste trabalho, que os jovens que não estudavam e não participavam das ati-
vidades econômicas moravam nos domicílios de renda mais baixa. Nestes, encontravam-se 
um menor número de pessoas trabalhando e uma dependência maior da renda dos chefes, 
que possuíam a mais baixa escolaridade. Em todos os domicílios, independentemente da 
situação do jovem, o trabalho era a maior fonte de renda, o que é compatível com o momento 
no ciclo vital dos chefes, cuja idade média estava em torno de 45 anos.

A breve análise realizada sugere que a escolaridade leva a uma participação maior nas 
atividades econômicas e, consequentemente, a uma renda mais elevada. Esta, por sua vez, 
afeta positivamente a frequência à escola. Isto leva a se perguntar se o baixo rendimento e 
a baixa escolaridade dos chefes onde residem os jovens que não estudavam e não estavam 
na força de trabalho não parecem capazes de garantir-lhes uma preparação adequada para 
conseguirem uma posição satisfatória no mercado de trabalho. Por outro lado, não estar no 
mercado de trabalho resulta em um menor rendimento médio domiciliar per capita, o que 
deverá afetar a frequência à escola. Pergunta-se, portanto, se esses jovens, principalmente 
os do sexo masculino, estavam esperando por uma possibilidade de retorno à escola ou 
de ingresso (reingresso) no mercado de trabalho? Isto coloca a necessidade de políticas 
públicas que contribuam para uma inserção adequada desses jovens seja na escola ou no 
mercado de trabalho.
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