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1  INTRODUÇÃO

As desigualdades da sociedade brasileira nos seus vários aspectos – renda, condições
de saúde, educacionais etc. – levam a heterogeneidades nas condições em que
ocorrem os processos de transição para os principais eventos que caracterizam o
ciclo da vida. Assume-se que as diferenças já se fazem presentes no nascimento,
continuam, e, em alguns casos, se agravam ao longo da vida e terminam na morte.
Elas levam, inclusive, a que indivíduos não experimentem todo um conjunto de
eventos que caracterizam o ciclo da vida.

O objetivo deste capítulo é analisar as diferenças e semelhanças no timing e
no quantum das trajetórias para os principais eventos que marcam o ciclo da vida
por regiões, aqui consideradas as regiões Nordeste e Sudeste, e por cor/etnia. Os
grupos étnicos estudados foram os de brancos, pretos e pardos de todo o país.
Dentro das regiões, não se levou em conta a desagregação por cor/etnia. Isso leva
a que a comparação entre os cinco grupos deva reconhecer a existência de
superposições entre eles. Como no capítulo anterior, as principais trajetórias con-
sideradas foram entrada na escola, no mercado de trabalho, início de uma união
conjugal, saída da casa dos pais ou de origem, nascimento do primeiro filho,
entrada na aposentadoria, assunção da condição de viuvez e morte.

O capítulo descreve a experiência dos grupos populacionais mencionados acima
utilizando-se da abordagem de coorte sintética, tal como empreendida no capítulo 2
deste livro.  Embora se reconheça a importância dos movimentos migratórios no
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processo de transição, eles não foram considerados na análise. Isso se deve, em
parte, à perda de importância relativa das migrações inter-regionais. Oliveira e
Simões (2004) mostram que as perdas migratórias líquidas da população nordes-
tina diminuíram ao longo da década de 1990, bem como os ganhos líquidos da
população do Sudeste.

O capítulo está dividido em quatro seções, sendo a primeira esta introdução.
A seção 2 descreve os processos de transição para os eventos estudados para as
populações das regiões Nordeste e Sudeste. Estas foram selecionadas tendo em
vista os expressivos diferenciais nos seus níveis de desenvolvimento econômico e
social. Na seção 3, analisam-se os diferenciais nos processos de transição por cor/
etnia, quando foi considerada a população desagregada em branca, preta e parda.1

Na seção 4, apresenta-se uma síntese dos resultados.

2  UMA ANÁLISE DOS EVENTOS QUE MARCAM O CICLO DE VIDA NAS
REGIÕES NORDESTE E SUDESTE

2.1  Transições masculinas

Os gráficos 1 e 2 apresentam as proporções da população masculina residente nas
regiões Nordeste e Sudeste que participava dos diversos eventos estudados ao longo
do ciclo da vida em 2000. Como já mencionado, busca-se inferir em que medida
residir na região Nordeste ou Sudeste afeta essa participação, seja através do mo-
mento do seu ingresso (timing), seja na quantidade de pessoas que participam
desses eventos (quantum). No que diz respeito à delimitação das fases da vida, à

1. Não foram incluídos na análise os amarelos e os indígenas, dado que representavam menos de 1% da população brasileira em 2000.
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primeira vista não se observam diferenças regionais expressivas. Assim, como visto
para o conjunto da população brasileira (no capítulo anterior), o ciclo da vida nas
duas regiões pode ser dividido em três grandes fases: infância e adolescência ou
primeira idade, vida adulta ou segunda idade e velhice ou terceira idade. Cada
uma dessas fases está relacionada com o papel social predominante exercido pelos
indivíduos, papel esse determinado pela sua vinculação ao mercado de trabalho.
Resumidamente, a primeira fase corresponde ao tempo no qual os indivíduos são
preponderantemente estudantes, a segunda, trabalhadores, e a terceira, aposentados.

No entanto, observando detalhadamente as proporções, encontram-se dife-
renças expressivas entre as experiências de participação das duas populações nesses
eventos, bem como seu timing (ver gráfico 3). Salienta-se, em primeiro lugar, a

GRÁFICO 2

Proporção de indivíduos do sexo masculino residentes na região Sudeste
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 2000
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diferença na duração da vida, aqui, também, medida pela esperança de vida ao
nascer. Esse indicador foi estimado para o ano 2000 em 62,0 anos para a população
masculina nordestina, e, para a residente no Sudeste, em 66,6 anos. Essa diferença
de 4,6 anos no tempo médio vivido é o resultado das diferentes probabilidades de
morte, que podem ser visualizadas no gráfico 4. As diferenças estão presentes em
todas as fases da vida e vão afetar a entrada desses indivíduos nos vários eventos.
Por exemplo, de mil crianças nordestinas do sexo masculino nascidas vivas, 67 não
completavam os 7 anos, idade estabelecida como a de ingresso na escola. A com-
parável para os residentes da região Sudeste foi de 26,7 por mil nascidos vivos.

Uma das expressões mais estudadas da desigualdade é a que se dá diante da
morte. As taxas de mortalidade geral e infantil da população brasileira caíram
expressivamente a partir dos anos 1970, mas permaneceram os contrastes regionais
e socioeconômicos.2 Simões (2002) mostrou que a taxa de mortalidade infantil da
população brasileira passou de 48,4 por mil nascidos vivos, em 1990, para 33,5,
em 2000, ou seja, reduziu 30,6% no período. Essa redução se deveu, em geral, aos
avanços nas condições de vida da população e, em particular, à expansão da cober-
tura dos serviços de saúde. No caso das regiões Nordeste e Sudeste, ela ocorreu em
um ritmo menor que a média nacional. Dado que a taxa de mortalidade infantil
da região Sudeste apresentava em 1980 um dos mais baixos níveis do país, quase

GRÁFICO 4

Probabilidade acumulada de morte por idade individual e sexo segundo a região – 2000
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2. Os ganhos obtidos pela esperança de vida ao nascer como resultado da queda da mortalidade verificada para todas as idades estão
mostrados no capítulo 2.
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a metade do observado para a região Nordeste, as reduções  têm sido progressiva-
mente menores.3

Os gráficos 1 e 2 mostram que freqüentar a escola é um evento que marca a
primeira fase da vida, também, nas duas regiões. As crianças de ambas as regiões
entravam na escola aproximadamente à mesma idade, aos 4,6 anos, em 2000 (ver
gráfico 3). No entanto, aos 7 anos, 95% das crianças residentes no Sudeste estavam
na escola, enquanto no Nordeste essa proporção foi de 89%. Isso sugere que,
embora as idades médias de ingresso sejam semelhantes nas duas regiões, pode-se
falar da existência de um ligeiro atraso no caso das crianças nordestinas. Além
disso, dentre a população nordestina 6% não haviam freqüentado a escola, o dobro
da proporção observada para a região Sudeste.

Considerando as proporções de freqüência à escola, verifica-se que estas atin-
giram o ponto máximo numa idade anterior e em patamares mais elevados no
Sudeste que no Nordeste. Entre os residentes no Sudeste, o ponto máximo da
freqüência à escola ocorreu aos 9 anos, quando a proporção alcançou 98%.
No Nordeste, essa proporção não ultrapassou os 94% e foi verificada aos 10 anos.
A proporção dos indivíduos do sexo masculino que freqüentava a escola foi ligei-
ramente maior no Sudeste até os 17 anos e a partir daí elas praticamente se
igualaram. Observou-se para a população das duas regiões que até os 37 anos
pelo menos 5% freqüentavam a escola (gráficos 1 e 2).

O tempo passado na escola, medido pelo número absoluto de anos, foi maior
no Sudeste em quase um ano comparativamente ao Nordeste (ver gráfico 5).4 Já
quando se considera o tempo relativo, ou seja, em relação à esperança de vida, essa
vantagem desaparece e os tempos se igualam. Isso é explicado pelo menor tempo
de vida dos nordestinos. Ou seja, os diferenciais na mortalidade explicam as seme-
lhanças no tempo relativo passado na escola, o que significou 1/4 do tempo vivido
por essa população (ver gráfico 6).5

3. Analisando a taxa de mortalidade na infância (população menor de 5 anos) por escolaridade da mãe, Simões (2002) mostrou,
também, que, apesar da queda da mortalidade infantil observada na década de 1990 para todos os segmentos populacionais, a relação
inversa entre o nível de escolaridade materna e mortalidade na infância preexistente continuou. Observou que à medida que aumenta a
escolaridade da mãe, diminui a mortalidade entre os menores de 5 anos. Comparando esse indicador por região, salienta que a taxa de
mortalidade das crianças com mães de baixa instrução era quase o dobro da observada no Sudeste, 121,6 e 66,9 por mil nascidos vivos,
respectivamente. A diferença nas taxas das duas regiões foi, também, expressiva entre as crianças com mães de escolaridade mais
elevada, sendo de 46,9 por mil no Nordeste e 24,5 no Sudeste. Ou seja, verifica-se aí uma combinação de efeitos, o provocado pelos
diferenciais por escolaridade e o outro por regiões.

4. A duração foi calculada a partir do número líquido de anos passado em cada evento. Para isso, utilizou-se a metodologia de tabela de
vida ativa (BUSH, 1996).

5. A duração relativa foi estimada como a relação entre o número médio e a esperança de vida ao nascer.
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A simultaneidade de participação na escola e na atividade econômica obser-
vada para a população brasileira como um todo foi, também, verificada para as
duas regiões. Até os 14 anos eram os nordestinos que experimentavam uma pro-
porção mais elevada de jovens que estudavam e estavam no mercado de trabalho.
Entre 15 e 19 anos, essa relação se inverteu e, a partir daí, as referidas proporções
se igualaram. Aos 17 anos, aproximadamente 40% dos residentes no Sudeste estavam
no mercado de trabalho e estudavam. A proporção comparável para os nordestinos
foi de 32,8%.

Esse comportamento aparentemente similar entre crianças e jovens das duas
regiões não significa que adquiriram uma escolaridade semelhante. Como se uti-
lizou a metodologia das coortes sintéticas, proporções semelhantes podem estar
afetadas pelo recente acesso universalizado das crianças à escola, que se verificou no

GRÁFICO 6

Proporção do tempo passado nos diversos eventos com relação
ao tempo e à esperança de vida ao nascer segundo a região: homens – 2000

70

50

40

60

20

0
Escola Atividade

econômica
Constituição
de domicílio

Casamento ViuvezAposentadoria

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censo Demográfico de 2000. Elaboração: Ipea.

(Em %)

30

10

Nordeste Sudeste

Cap03.pmd 24/11/2006, 14:5566



67Semelhanças e diferenças nas transições ao longo do ciclo da vida por regiões e cor/etnia

Brasil nos anos 1990. Isso deve estar beneficiando em maior grau as coortes
mais jovens da região Nordeste. A escolaridade alcançada, medida pelo número
médio de anos de estudo, foi muito mais alta entre a população da região Sudeste
comparativamente à do Nordeste, 6,9 e 4,5 anos, respectivamente6 (ver gráfico 8).
Além dos diferenciais na média de anos, constatou-se, também, que a proporção
dos que atingiram a média foi muito mais alta entre os homens residentes no
Sudeste do que entre os nordestinos. Isso significa que 34,4% dos nordestinos
alcançaram mais de 4,5 anos de estudo e 46,2% dos residentes no Sudeste obti-
veram mais de 6,9 anos.7

6. O número médio de anos de estudo foi calculado para a população de 15 anos e mais.

7. Dados não mostrados.

GRÁFICO 7

Proporção da população masculina por idade individual e categorias
segundo a região – 2000

45

35

0

20

10

10 16 2213 19 25 28 34 4031 37 43 46 52 5849 55 61 64 7067 73 76 80
e +

PEA e é aposentado (não estuda) – SE
PEA e estuda (não é aposentado) – NE
PEA e estuda (não é aposentado) – SE

PEA e é aposentado (não estuda) – NEFonte dos dados brutos: IBGE/Censo Demográfico de 2000.
Elaboração: Ipea.

40

30

15

5

25

GRÁFICO 8
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A comparação do número médio de anos de estudo entre a população que
freqüentava a escola e a que não freqüentava aponta para um diferencial de apro-
ximadamente 1,7 ano na escolaridade média dos homens das duas regiões. A esco-
laridade mais elevada é observada entre aqueles que ainda freqüentavam a escola.
Isto se deve ao efeito coorte. Aqueles que ainda estudavam devem ser os mais
jovens que se beneficiaram da ampliação das oportunidades escolares. Isso, prova-
velmente, no médio prazo, irá repercutir na população como um todo, mas man-
tendo os diferenciais regionais.

A escolaridade mais baixa pode levar a uma inserção no mercado de trabalho
precoce e em situação de maior desvantagem, consolidando as desigualdades ex-
perimentadas na primeira fase da vida. Tomando a ocupação do pai como proxy
do estrato social de origem, Hasenbalg (2003, p. 171) constatou que, em 1996, os
filhos de profissionais liberais e universitários no Brasil começaram a trabalhar aos
18,9 e 17,6 anos, respectivamente, idades mais elevadas que as dos filhos de traba-
lhadores rurais que o fizeram, em média, aos 11,7 anos. Diferenciais, também
expressivos, foram observados por ele no tocante à escolaridade que esses jovens
apresentavam no momento do primeiro emprego: os dois primeiros apresentavam
10,1 e 8,7 anos de estudo, respectivamente, e o terceiro, apenas 2,3 anos. Com
base nessas informações, o autor concluiu que “as trajetórias de autonomização
longas, implicando uma permanência prolongada na escola e um ingresso tardio
no mundo do trabalho, são privilégio de uma parcela bem mais reduzida de filhos
dos estratos sociais mais elevados”.

O exercício de alguma atividade econômica é tipicamente um evento da
vida adulta, embora se inicie na adolescência. Considerando a idade média de
entrada no mercado de trabalho, o gráfico 3 mostra que tanto os residentes no
Sudeste quanto os do Nordeste entravam no mercado aos 16,7 anos (ver gráfico
3). Ingressar no mercado de trabalho à mesma idade pode não significar a mesma
coisa porque não se está considerando o tipo de trabalho, o número de horas
trabalhadas, a contribuição na renda familiar etc. Por exemplo, aos 17 anos, 32,8%
dos nordestinos estudavam e trabalhavam. A proporção comparável para os resi-
dentes no Sudeste foi de 39,8%. Também se deve considerar a diferença na pro-
porção dos que não puderam ingressar porque morreram antes. De 100 crianças
nordestinas do sexo masculino nascidas vivas, 75,4 não sobreviveram a essa idade
média, proporção que representa quase o dobro da verificada para os residentes
no Sudeste.

Por outro lado, quando se considera a idade quartil, observa-se que os pri-
meiros 25% homens nordestinos a entrarem no mercado de trabalho o fizeram
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até os 13,4 anos, 0,7 ano mais cedo que o grupo mais precoce dos residentes no
Sudeste.8 Ou seja, os nordestinos que mais cedo ingressaram na atividade econô-
mica foram ainda mais precoces que os da região Sudeste.

Como se pode ver nos gráficos 1 e 2, a maioria dos homens de 17 a 62 anos
residentes no Sudeste encontrava-se no mercado de trabalho, trabalhando ou pro-
curando trabalho. Na região Nordeste, essa faixa etária foi ligeiramente mais longa,
compreendeu as idades de 17 a 65 anos. A taxa de participação máxima observada
entre os homens residentes no Sudeste foi atingida aos 29 anos, quando 95%
deles encontravam-se nas atividades econômicas. No Nordeste, o ápice não ultra-
passou 91%, o que ocorreu aos 36 anos. Por outro lado, as taxas de participação
foram mais elevadas entre os nordestinos no fim da vida. Aos 70 anos, 34% desses
homens faziam parte da força de trabalho, enquanto no Sudeste, a esta mesma
idade, a proporção comparável foi de 27%.

O gráfico 7 mostra que pelo menos 5% da população maior de 50 anos
trabalhavam e eram aposentados. Essa proporção cresceu com a idade e no Nor-
deste atingiu o valor máximo aos 68 anos – 31%. Até os 60 anos, eram os mora-
dores da região Sudeste que experimentavam taxas mais elevadas de participação
nas atividades econômicas sendo aposentados. Nessa idade, 18,3% dos residentes
nessa região se encontravam nessa situação. Isso se explica pela aposentadoria pre-
coce desses indivíduos (gráfico 7).

As taxas de participação mais elevadas dos residentes do Sudeste levaram a
que estes passassem um tempo ligeiramente maior na atividade econômica, 0,5
ano, comparativamente aos nordestinos (gráfico 5).9 Já em termos relativos, le-
vando em conta a esperança de vida ao nascer, os homens nordestinos passavam
mais tempo de suas vidas no exercício de alguma atividade econômica do que os
do Sudeste, 61,6% e 58,2%, respectivamente. Nesse caso, os diferenciais na mor-
talidade reverteram a direção dos diferenciais na atividade econômica.

Como esperado, à medida que decresce a participação masculina no mercado
de trabalho, aumenta a proporção de aposentados. Essa proporção cresceu com a
idade, e aos 43 anos já se encontravam na condição de aposentados pelo menos
5% dos homens na região Sudeste. Isso se verificou para os homens nordestinos
aos 45 anos. A condição de aposentados ultrapassou 50% a partir dos 61 anos nas
populações masculinas das duas regiões, mantendo-se a condição predominante

8. Dados não mostrados.

9. O tempo médio passado na atividade econômica, 38,2 e 38,7 anos, pelos homens das duas regiões foi maior que o tempo mínimo de
contribuição exigido para aposentadoria pela legislação brasileira.
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até o fim da vida. A proporção máxima alcançada foi a mesma para os homens das
duas regiões (91%). No entanto, no Nordeste, essa proporção foi atingida aos 76
anos, e no Sudeste, aos 79 anos. Em média, os homens nordestinos se aposentavam
cerca de 2 anos mais tarde que os do Sudeste – 60,3 e 58,0 anos, respectivamente
(gráfico 3). Além de entrar mais tarde nessa consição, uma proporção menor de
nordestinos sobreviveu à idade média da aposentadoria, 64% contra 74% no Sudeste.

Considerando a idade quartil, ou seja, aquela em que 25% da população já
estava aposentada, constata-se um diferencial de aproximadamente 7 anos. Essa
idade foi de 51,0 anos para os homens do Sudeste e de 58,3 para os nordestinos.
Ou seja, os homens do Sudeste que se aposentavam cedo o faziam muito cedo.
Conseqüentemente, passavam mais tempo da vida, tanto em termos absolutos
quanto relativos, desfrutando desse benefício. Enquanto a diferença no tempo
passado na atividade econômica entre os residentes no Sudeste e no Nordeste foi
de 0,5, os primeiros passaram 2,6 anos a mais que os últimos em gozo do benefício.
Essa diferença não foi reduzida, em termos relativos, pela mortalidade nordestina
mais elevada. Em média, os residentes da região Sudeste passavam 20% da sua
vida na condição de aposentados e os nordestinos, 18%.

Foi visto, também, no capítulo 2, que uma característica importante da vida
adulta é a saída da casa dos pais ou a constituição de domicílio. Isso pode ocorrer
pelo casamento e tende a acontecer após o ingresso no mercado de trabalho. Nas
duas regiões, o casamento parece preceder a constituição de um domicílio, que é
entendido como a assunção da condição de chefe ou cônjuge no domicílio. A
diferença na idade de entrada nos dois eventos foi maior no Nordeste, dado que
nessa região os homens se casavam 0,8 ano mais cedo que no Sudeste, onde isso
ocorreu, em média, aos 26,3 anos, e saíam de casa aproximadamente à mesma
idade, em torno dos 28 anos (gráfico 3). Pode-se falar que os homens nordestinos
passavam, em média, 2,6 anos na casa dos pais na condição de casados e os resi-
dentes na região Sudeste, 1,7 ano. A diferença entre a idade de constituição do
domicílio e a de entrada no mercado de trabalho foi semelhante entre os homens
das duas regiões, 11,3 anos.

Comparando as proporções de pessoas que haviam constituído domicílio
nas duas regiões, observa-se que essas proporções cresceram sistematicamente com
a idade e apresentavam valores bastante próximos nas duas regiões (ver gráficos 1
e 2). No Nordeste, a referida proporção alcançou seu valor máximo aos 53 anos e
se manteve constante até os 71 anos, quando atingiu 94%. No Sudeste, o ápice
ocorreu entre 55 e 66 anos, tendo a proporção atingido valores aproximadamente
iguais. Já para o final da vida, verificam-se proporções ligeiramente mais elevadas
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de homens chefes ou cônjuges de domicílio no Nordeste que no Sudeste. Entre os
homens com 80 anos e mais, a proporção de chefes e cônjuges nordestinos foi de
81% e no Sudeste, de 76%. Essa redução deve ser resultado da falta de autonomia,
seja financeira ou física/mental, o que leva os idosos a buscarem a casa de filhos,
genros ou “outros parentes”, como já visto no capítulo 2.

Na região Sudeste parece que casamento e constituição de domicílio estavam
mais associados que no Nordeste. Ou seja, até os 28 anos de idade, as proporções
de homens nordestinos casados era mais alta que a de residentes nos seus domicílios.
Na região Sudeste, isso se verificou até os 22 anos. Se se aceitar que a saída de casa
ou constituição de domicílio é a etapa final do processo de transição para a vida
adulta, conclui-se que isso ocorreu mais cedo para os homens do Sudeste, aos
32,2 anos, comparativamente aos do Nordeste, aos 33 anos. A medida utilizada
foi o spread, ou seja, a idade na qual 80% das pessoas realizaram o evento. Além de
os nordestinos o realizarem ligeiramente mais tarde, menos nordestinos, relativa-
mente falando, o fizeram, pois morreram antes. De mil nascidos vivos no Sudeste,
924 sobreviveram aos 32,2 anos. No Nordeste, essa proporção foi de 866 por mil.

2.2  Transições femininas

As transições para os vários eventos que marcam as fases do ciclo de vida das
mulheres são bastante diferentes das dos homens, como apontado por Camarano,
Mello e Kanso no capítulo 2. Diferenças também se verificam nos recortes regionais.
Em alguns casos, observa-se, inclusive, um acirramento dos diferenciais nas transi-
ções feitas por homens e mulheres, o que significa uma soma das diferenças de gênero
e regionais. Os gráficos 9 e 10 apresentam as proporções de mulheres nos eventos
considerados ao longo do ciclo de vida nas regiões Nordeste e Sudeste em 2000.

GRÁFICO 9

Proporção de indivíduos do sexo feminino residentes na região Nordeste
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 2000
(Em %)
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Os diferenciais regionais na esperança de vida ao nascer da população femi-
nina em 2000 foram de 5,8 anos, ligeiramente mais elevados que os masculinos.
Esse indicador para as mulheres nordestinas foi estimado em 68,3 anos, e para as
residentes na região Sudeste, em 74,1 anos (ver gráfico 11). Isto é reflexo das
probabilidades de se atingirem as várias idades. Comparando sexo e região, observa-se
que uma mulher residente na região Sudeste podia esperar viver 12,1 anos a mais
que os homens nordestinos.

A entrada para a escola ocorreu, em média, para as mulheres das duas regiões,
à mesma idade. No entanto, em mil crianças nordestinas nascidas vivas, 54 mor-
reram antes de completar os 7 anos, número menor que o observado para as
mulheres da região Sudeste, que foi de 22. Além disso, aos 7 anos, 96% das crianças

Cap03.pmd 24/11/2006, 14:5572



73Semelhanças e diferenças nas transições ao longo do ciclo da vida por regiões e cor/etnia

dessa última região estavam na escola e apenas 90% das nordestinas aí se encon-
travam. De uma maneira geral, as proporções de freqüência à escola foram ligeira-
mente mais elevadas entre as residentes no Sudeste, assim como foi verificado para
os homens. Nessa região, o ponto máximo de freqüência à escola foi verificado
aos 8 anos de idade, quando atingiu 98%. No Nordeste, nessa idade, a proporção
comparável foi de 93% e o seu ponto máximo foi alcançado aos 10 anos, com
96%. Em ambas as regiões, até os 18 anos a proporção de mulheres freqüentando
a escola superou 50%, também observada entre os homens. Nessa idade, aproxima-
damente 24% das mulheres nordestinas e 28% das residentes no Sudeste acumu-
lavam trabalho e escola. A partir dessa idade, essas proporções diminuíram e se
igualaram. Aos 37 anos, a proporção de mulheres nessa condição foi de 5% (ver
gráfico 12).

O número de anos passados na escola também não diferiu entre as mulheres
das duas regiões. Em termos relativos, dada a maior mortalidade das mulheres
nordestinas, o tempo que aí passaram foi 2 pontos percentuais (p.p.) maior que as
do Sudeste – 24%. Isso não implicou, no entanto, uma escolaridade mais elevada
ou igual para elas, uma vez que no Sudeste as mulheres tinham 7,0 anos de estudo,
e no Nordeste, 5,2 anos (ver gráficos 8, 13 e 14). Esse diferencial foi menor do
que o verificado entre os homens das duas regiões. Também foi menor a diferença
na proporção de pessoas que atingiram a escolaridade média: 41,1% entre as nor-
destinas e 47,8% entre as residentes no Sudeste. Como esperado, a mais alta esco-
laridade foi observada entre as mulheres que ainda freqüentavam a escola.

A comparação por regiões e sexo não aponta para diferenças na idade média
à entrada na escola. Independentemente de sexo e região, as crianças entravam na

GRÁFICO 12

Proporção da população feminina por idade individual e categorias
segundo a região – 2000
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escola aproximadamente aos 5 anos. Já o tempo despendido na escola foi maior,
entre as mulheres das duas regiões, em 1,4 ano em relação a homens nordestinos.
O resultado desse processo escolar foi mais favorável às mulheres residentes na
região Sudeste, principalmente, se comparado o número médio de anos de estudo
delas com o alcançado pelos homens nordestinos. A diferença foi de 2,4 anos.

Quanto à participação feminina nas atividades econômicas, pode-se observar
que, embora o padrão das mulheres das duas regiões seja muito semelhante, as
residentes na região Sudeste experimentavam participação mais elevada, talvez,
em decorrência da sua maior escolaridade. Nas idades extremas, menores de 17 e
maiores de 50 anos, essa participação foi muito semelhante nas duas regiões, o
que pode ser melhor visualizado no gráfico 15. A maioria das mulheres do Sudeste
entre 18 e 49 anos encontrava-se trabalhando ou procurando trabalho. O intervalo
comparável para as nordestinas foi de 21 a 48 anos.
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GRÁFICO 14

Proporção do tempo passado nos diversos eventos com relação ao tempo
e à esperança de vida ao nascer segundo a região: mulheres – 2000
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As mulheres no Sudeste entravam também no mercado de trabalho aproxi-
madamente um ano mais cedo que as nordestinas, levando em conta a idade média
(gráfico 11). Considerando a idade em que 25% delas participavam das ativida-
des econômicas, não se observam diferenças entre as mulheres das duas regiões.
Em ambas essa idade foi em torno de 14 anos. Isso significa que entre as mulheres
mais jovens observa-se uma entrada relativamente “precoce” nas atividades econô-
micas. É possível que essa entrada tenha sido via emprego doméstico. As mulheres
do Sudeste entravam no mercado de trabalho aproximadamente 0,5 ano mais
cedo que os homens, em média. O inverso ocorreu no Nordeste.

As mulheres no Sudeste despenderam mais tempo no mercado de trabalho
que as nordestinas, tanto em termos absolutos quanto relativos. No primeiro caso,
isso significou 3,3 anos a mais e apenas 1 p.p. no tempo relativo devido à menor
esperança de vida das nordestinas. De uma maneira geral, pode-se dizer que as
mulheres das duas regiões passaram aproximadamente 1/3 de suas vidas nas ativi-
dades econômicas. A partir dos 60 anos, a maioria das mulheres nordestinas já
estava aposentada. Para as do Sudeste, essa maioria ocorreu a partir dos 66 anos.
Aos 79 anos, 80% das nordestinas que sobreviveram a essa idade encontravam-se
aposentadas, e apenas 63% das residentes no Sudeste estavam nessa condição. A
mortalidade ao longo da vida levou a que enquanto 50% de uma coorte de nascidas
vivas no Sudeste atingissem essa idade, apenas 37% das nordestinas a alcançassem.

As idades médias à entrada na aposentadoria foram semelhantes nas duas
regiões, em torno dos 58 anos. Já a idade ao primeiro quartil foi 2,2 anos mais
baixa para as residentes na região Sudeste. Ou seja, embora, em média, as mulheres
das duas regiões tenham se aposentado à mesma idade, uma parte das residentes
no Sudeste se aposentou mais cedo. Em termos absolutos e relativos, as mulheres

GRÁFICO 15

Taxas de participação feminina na atividade econômica
por idade individual segundo a região – 2000

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censo Demográfico de 2000. Elaboração: Ipea.
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nordestinas passaram mais tempo como aposentadas, tempo equivalente ao dos
homens do Sudeste – aproximadamente 20% do tempo vivido. Já as mulheres
dessa região foram as que experimentaram o menor tempo absoluto e relativo
passado nessa condição (gráficos 11, 13 e 14).

As especificidades regionais parecem ter afetado mais os eventos relacionados à
vida familiar das mulheres que os relativos ao mercado de trabalho. Casamento e
primeiro filho ocorreram mais cedo entre as mulheres nordestinas do que entre as
residentes no Sudeste.10 O mesmo não ocorreu com a saída da casa dos pais. Pode-se
dizer que as mulheres nordestinas se casavam aos 22,5 anos, tinham o primeiro
filho aos 22,6 e saíam da casa dos pais aos 25,1. Ou seja, a idade de saída de casa
foi cerca de 2,5 anos mais elevada que as idades médias de casamento e de ocor-
rência do primeiro filho. Resumindo: para essas mulheres, pode-se dizer que o
nascimento do primeiro filho ocorria junto com o casamento e a constituição do
domicílio algum tempo mais tarde. No Sudeste, esses eventos ocorreram pratica-
mente ao mesmo tempo. Os dados indicam que as mulheres casaram-se, em média,
0,6 ano antes do nascimento do primeiro filho e saíram de casa quase que simul-
taneamente à maternidade.

Ser chefe ou cônjuge de um domicílio e estar casada eram as condições pre-
dominantes entre as mulheres nas duas regiões a partir dos 24 anos. Esses são
eventos que marcam a vida adulta, principalmente, para as mulheres. Ao contrário
do que foi visto para os homens, para as mulheres a constituição do domicílio
parece apresentar uma relação menos importante com o mercado de trabalho.11

Essa relação parece ser ainda mais frágil entre as mulheres nordestinas que entre as
residentes no Sudeste. Por exemplo, entre as do Sudeste, até os 26 anos, a proporção
das que participavam do mercado de trabalho era mais elevada que as que estavam
no domicílio próprio: atingiu 66,7%. No Nordeste, isso ocorreu até os 24 anos,
cuja proporção das que estavam na atividade econômica foi de 55,0%.

Considerando-se a saída de casa e/ou nascimento do primeiro filho como
eventos que finalizam o processo de transição para a vida adulta, 80% das residentes
no Sudeste completaram essa etapa à mesma idade: 28,9 anos. Entre as mulheres
nordestinas, a maternidade aconteceu aos 27,2 anos, sendo 2,7 anos antes da
saída de casa (29,9). Sumarizando, a maternidade, para uma parte das mulheres
nordestinas, ocorria ainda na casa dos pais. A primeira verificava-se mais cedo no
Nordeste, e a segunda, no Sudeste.

10. Arruda (2004) usando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2001 encontrou que a metade das jovens
residentes no Nordeste foi mãe até os 20,4 anos. Para a metade das residentes no Sudeste, isso ocorreu até os 21,1 anos.

11. Vários capítulos deste livro mostram que a transição para a vida adulta para a maioria das mulheres brasileiras ocorre mais pelo
casamento e pela maternidade do que pela entrada no mercado de trabalho. Ver em especial capítulos 2, 7 e 9.
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A maioria das mulheres que se tornaram mães não integrava a força de
trabalho,12 proporção esta ligeiramente mais alta entre as mulheres nordestinas
(54,5% e 51,7%).13 Em contrapartida, uma proporção relativamente mais alta de
mulheres da região Sudeste participava das atividades econômicas (46,6% e 42,6%).
Dado que as mães de todas as idades foram consideradas, a proporção das que
estudavam nas duas regiões era muito baixa, em torno de 2%.

3  UMA ANÁLISE DAS TRAJETÓRIAS PARA OS EVENTOS QUE MARCAM O
CICLO DE VIDA POR COR/ETNIA

Vários estudos apontam a cor ou etnia de um indivíduo como um fator impor-
tante de desigualdade no Brasil (HASENBALG; SILVA, 1988; SILVA, 2003). A análise
por cor das trajetórias para os eventos que marcam as transições ao longo da vida
mostrou diferenças mais expressivas que as observadas entre as regiões Nordeste e
Sudeste para alguns eventos. O movimento desses eventos salienta, de modo geral, a
desvantagem dos negros no Brasil. A análise aqui apresentada foi feita, também,
separadamente para homens e mulheres e refere-se a 2000.

3.1  Transições masculinas

Os gráficos 16, 17 e 18 descrevem os principais eventos que ocorrem ao longo do
ciclo da vida para a população de cor branca, parda e preta. Como visto para o
Brasil como um todo e para as regiões Nordeste e Sudeste, eles também apontam

12. A interpretação desses resultados requer certo cuidado, pois a maternidade ocorreu em algum momento no tempo e a participação
no mercado de trabalho é uma condição atual.

13. Dados não mostrados.

GRÁFICO 16

Proporção de indivíduos do sexo masculino de cor/etnia branca
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 2000
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para a importância que a escola, o mercado de trabalho e a aposentadoria desem-
penham na delimitação das fases da vida. Na esfera privada, associam-se os eventos
de casamento e constituição de domicílio próprio em torno dos quais se forma
uma nova família. Como já visto nas análises anteriores (capítulo 2), as diferenças
observadas nas transições realizadas por brancos e negros14 estão no timing e no
quantum, afetando e sendo afetadas pelas desigualdades sociais que acompanham
a população brasileira do nascimento à morte.

A primeira diferença salientada, também, é na duração da vida, medida pela
esperança de vida ao nascer. Os homens brancos apresentavam uma esperança de
vida mais elevada que a dos pretos em torno de 6 anos e em relação aos pardos, de
cerca de 5 anos (ver gráfico 19). Essas diferenças podem ser explicadas, em parte,

14. Entende-se por negros a população preta e a parda, que apresentam na maioria dos casos características bastante semelhantes.

GRÁFICO 17

Proporção de indivíduos do sexo masculino de cor/etnia preta
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 2000
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GRÁFICO 18

Proporção de indivíduos do sexo masculino de cor/etnia parda
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 2000
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pelo diferencial de mortalidade, em especial nas primeiras idades e na juventude,
em que homens negros encontravam-se em desvantagem. Por exemplo, a probabi-
lidade de um homem branco morrer antes de completar o 150 aniversário foi de
24 por mil nascidos vivos, e a de um preto, 38 por mil (ver gráfico 20). Para os
pardos, essa probabilidade foi de 36 por mil. Embora seja uma diferença expressiva,
ela foi menor que a verificada entre os homens do Nordeste e do Sudeste.

Esses diferenciais continuaram se acirrando na juventude. Por exemplo, dos
homens brancos que completaram 15 anos, 97% chegaram aos 30 anos. Entre os
pretos, a referida proporção se reduziu para 95%. Isso se deveu, em especial, à
mortalidade por causas externas. Em 2000, entre os óbitos por homicídios da
população masculina de 15 a 29 anos predominaram os da população parda
(TAFNER, 2006). Essa população foi responsável por aproximadamente 51% des-

GRÁFICO 20

Probabilidade acumulada de morte por idade individual e cor/etnia – 2000
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ses óbitos. Considerou-se que esses óbitos estão superdimensionados entre a popu-
lação jovem, dado que apenas 42% dessa população se declararam parda. O mes-
mo acontece com a população jovem preta. Apenas 7% da população jovem se
declararam pretos, mas 10% dos óbitos por homicídios incidiram nessa popula-
ção. Esses indicadores sugerem que a violência, medida pela mortalidade por ho-
micídios, atinge mais a população masculina jovem preta e parda que a branca.

Os homens pretos e os pardos encontravam-se em desvantagem, também,
em outros indicadores sociais. Uma vasta literatura tem apontado essas desvantagens.
O sistema de ensino, por exemplo, tem sido denunciado pelos seus mecanismos
de perpetuação das desigualdades raciais no Brasil. Alguns estudos não fazem dis-
tinção por sexo, mas, de modo geral, apontam para a mesma direção: os negros,
homens e mulheres, que se encontram sobre-representados entre os pobres brasi-
leiros, ingressam em desvantagens socioeconômicas nas escolas, onde passam anos
sem que essas desvantagens sejam compensadas ou revertidas no interior do sistema.

Acompanhando a coorte dos nascidos vivos em 1980 de ambos os sexos,
Osório e Soares (2006) mostraram que as desigualdades entre brancos e negros
perpassam todas as fases do ciclo de ensino, da alfabetização ao curso superior.
Em 1987, no início do processo de inserção na escola dessa geração, aos sete anos,
a proporção de negros que não sabia ler e escrever já era expressivamente maior
que a de brancos, 79% e 55%, respectivamente. Os autores mostram que apenas
nove anos depois, em 1995, é que as taxas de analfabetismo dos negros se igualaram
à dos brancos de 1990. Apontam, também, para o resultado do longo processo de
desigualdade no interior do sistema educacional. Em 2003, 5% dos brancos haviam
completado o ensino superior enquanto apenas 1% dos negros tinha alcançado
tal escolaridade. A chance de se encontrar um branco nascido em 1980 com curso
superior completo em 2003 era cinco vezes maior que a de encontrar um negro.
Os autores mostram que é no ensino médio que parte dos negros fica retida sem
conseguir progredir dentro do sistema de ensino. Cerca de 53% dos brancos chegam
a concluir essa etapa do ensino e, entre os negros, esse percentual é de apenas 33%.

Beltrão (2006) mostrou, também, a desigualdade resultante do sistema de
ensino brasileiro. Em 2000, a proporção dos pretos e pardos sem escolaridade era
quase o dobro da observada entre os brancos. Na comparação com os amarelos, a
diferença era ainda elevada. Na outra ponta, no ensino superior, o autor chega à
mesma conclusão que Osório e Soares; a proporção de concluintes do ensino
superior entre os brancos é cinco vezes maior que entre os negros.

O gráfico 19 mostra que os homens pretos e pardos entravam na escola ligei-
ramente mais tarde que os brancos, uma diferença em torno de 0,3 ano. Passavam

Cap03.pmd 24/11/2006, 14:5580



81Semelhanças e diferenças nas transições ao longo do ciclo da vida por regiões e cor/etnia

também menos tempo, em termos absolutos, na escola. A diferença desse tempo
entre brancos e pretos foi de 1,5 ano, e entre brancos e pardos, de 1,3 ano (gráfico 21).
Os diferenciais na esperança de vida ao nascer anularam as diferenças no tempo
relativo passado na escola. Ambos os grupos aí despenderam em torno de 22% do
tempo vivido (gráfico 22).

O resultado dessa inserção desigual na escola pode ser medido em termos do
número médio de anos de estudo. É o que mostra o gráfico 23. Os homens pretos
alcançaram escolaridade média 2,3 anos mais baixa que a atingida pelos brancos.
A diferença entre pardos e brancos foi de 2,1 anos a favor dos últimos. Apesar de
a escolaridade daqueles que ainda estudavam ser 1,5 mais alta do que daqueles
que não estudavam, o diferencial entre os grupos étnicos se manteve. Os diferenciais
se acentuam se se leva em conta a proporção da população que alcançou uma

Preta PardaBranca

GRÁFICO 22

Proporção do tempo passado nos diversos eventos com relação ao tempo
e à esperança de vida ao nascer segundo a cor/etnia: homens – 2000
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escolaridade acima da média. Entre os brancos, quase a metade alcançou, 47,4%.
Entre os pretos, foram 36,7%.

A escolaridade mais baixa dos homens negros em relação aos brancos leva a
que, entre outros fatores, os primeiros obtenham postos de trabalho mais precários
e de menor remuneração. Comparando as rendas dos trabalhos, padronizadas
pelo número de horas trabalhadas de todos os tipos de trabalho, Soares (2000)
mostrou que, em média, em 1998, os homens pretos recebiam um salário médio
equivalente a quase a metade, 46%, do recebido pelos homens brancos.

Os homens de cor preta e parda entravam no mercado de trabalho, em média,
0,5 ano mais cedo que os brancos, aos 16,3 anos. Um quarto dos negros entrou
no mercado de trabalho antes dos 14 anos, ou seja, antes da idade permitida para
o trabalho como aprendiz. No entanto, a partir dos 15 anos a população masculina
de cor branca apresentava níveis mais elevados de participação na atividade eco-
nômica. Entre 31 e 35 anos, 95% dos homens brancos estavam trabalhando ou
procurando trabalho. O ponto máximo entre os pretos foi atingido aos 27 anos e
a referida taxa não ultrapassou 92%. Entre os pardos, o ápice da participação no
mercado de trabalho ocorreu aos 32 anos, com uma taxa de 93%, também menor
que a observada entre os brancos (ver gráficos 16, 17 e 18 ).

Os homens brancos passavam, em média, 2,5 anos a mais na atividade eco-
nômica que os pretos e 1,7 ano a mais que os pardos. Nesse caso, a maior morta-
lidade masculina reverteu a direção dos diferenciais relativos nesse tempo. Os
homens negros passavam uma proporção mais elevada de suas vidas no mercado
de trabalho – em torno de 60% do tempo vivido. A saída do mercado de trabalho
pode ocorrer via aposentadoria ou morte. Entre os pretos e pardos, a entrada na

GRÁFICO 23

Número médio de anos de estudo por sexo e cor/etnia
segundo a condição de freqüência à escola – 2000
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aposentadoria ocorria mais tarde que entre os brancos, uma diferença de aproxi-
madamente 1,7 ano15 (ver gráfico 19). Essas idades foram alcançadas por 84%
dos homens brancos que sobreviveram aos 16 anos (idade de entrada no mercado
de trabalho) e 73% dos pretos.

O tempo despendido na aposentadoria também foi diferenciado por etnia.
Os homens brancos gozavam mais tempo na aposentadoria, cerca de 16 anos,
enquanto os negros passavam em torno de 11,5 anos. Mesmo levando em con-
sideração a duração da vida, essas diferenças se mantiveram e se aproximaram de
5 p.p. do tempo vivido em favor dos brancos. Sumarizando, os homens brancos
passavam menos tempo na atividade econômica, porém mais tempo como apo-
sentados (ver gráficos 21 e 22).

Como mencionado, a saída de casa associada à inserção profissional constitui
um elemento importante na emancipação dos jovens do sexo masculino. A pro-
porção de homens residindo em seu domicílio na condição de chefes ou cônjuges
cresceu com a idade de forma bastante semelhante entre os três grupos étnicos. O
casamento ocorria antes da saída de casa para todos os homens, em geral, e para os
negros, em particular. Entre os pardos e os pretos, a idade média ao casamento foi
de 25,3 anos, e entre os brancos, 26,1 anos. A saída da casa dos pais ocorreu 1,4
ano mais tarde que o casamento para os brancos e 2,3 para os pretos. Isso se
explica pelo fato de os homens brancos se casarem mais tarde que os demais, pois
não se observaram diferenças expressivas na idade de saída de casa (ver gráfico
19). Já a idade ao sair de casa do primeiro quartil da distribuição dos homens
pretos foi 0,6 ano mais baixa que a dos brancos e a dos pardos, 0,3 ano. Aos 21
anos, aproximadamente 25% dos homens pretos já haviam saído de casa.16

Embora se casem ligeiramente mais tarde, os homens brancos passam mais
tempo casados que os negros em termos absolutos e proporcionais. O mesmo
acontece com a residência no seu domicílio (ver gráficos 21 e 22). O menor tempo
passado pelos pretos nos seus domicílios pode ser explicado pelo fato de saírem
mais cedo destes. Por exemplo, 90% dos brancos até os 76 anos estavam nos seus
domicílios. Os pretos alcançaram essa proporção ligeiramente mais cedo, aos 72
anos. A partir dessas idades, aumentou a proporção da população dos três grupos
étnicos que residia com “outros parentes”, em função, provavelmente, da depen-
dência acarretada pela idade.

15. A diferença na idade à aposentadoria do primeiro quartil entre brancos e pretos foi ainda mais elevada, 2,3 anos. Aproximadamente
25% dos homens brancos se aposentaram antes dos 52 anos.

16. Dados não mostrados.
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3.2  Transições femininas

Os indicadores de transição para os eventos estudados reproduzem para as mulheres
o quadro de desigualdade racial observado entre os homens. As mulheres pretas,
de modo geral, encontravam-se em situação desfavorável ante as brancas e, na
maioria dos indicadores, também em relação às mulheres que se declararam pardas.
Os gráficos 24, 25 e 26 ilustram o mapa da vida das mulheres brancas, pardas e
pretas, expondo a divisão tradicional do curso da vida que vem sendo apresentado
neste estudo. As diferenças ficam mais aparentes quando se observa cada um dos
eventos que marcam essa transição também no timing e no quantum desses eventos.

As mulheres pretas viviam, em média, 3,7 anos menos que as brancas (ver
gráfico 27). Isso levou a que, de mil crianças nascidas vivas do sexo feminino de cor
preta, 28,2 não sobreviveram à idade escolar. Já entre as brancas, essa proporção

GRÁFICO 24

Proporção de indivíduos do sexo feminino de cor/etnia branca
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 2000
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GRÁFICO 25

Proporção de indivíduos do sexo feminino de cor/etnia preta
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 2000
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foi de 19,1. As primeiras entraram ligeiramente mais tarde na escola (0,3 ano), e
tiveram filhos 1,4 ano mais cedo,17 embora se casassem na mesma idade que as
brancas e tivessem constituído domicílio próprio um ano mais tarde que elas.18

Para as brancas, o casamento ocorria em primeiro lugar, aproximadamente um
ano antes do nascimento do primeiro filho e 1,4 ano antes da saída de casa dos
pais. Para as pretas, o casamento ocorria à mesma idade que a maternidade e
saíam de casa 2 anos após. As mulheres pretas entraram quase 5 anos mais cedo na

17. Arruda (2004) também encontrou para 2001 que a metade das jovens brancas teve o primeiro filho cerca de 1,2 ano antes em
relação às demais, que o fizeram até os 21,2 anos.

18. Bercovich (1989) mostrou que até os anos 1960 a fecundidade das mulheres pretas era mais baixa que a das brancas e pardas. Isso
se inverteu nos anos 1970, em função da intensa redução dos níveis de fecundidade das mulheres brancas. A autora aponta duas razões
para a menor fecundidade das mulheres pretas nesse período: a menor proporção de mulheres pretas unidas e a menor proporção de
mulheres prolíficas, mesmo entre as unidas.

GRÁFICO 26

Proporção de indivíduos do sexo feminino de cor/etnia parda
em diversos eventos ao longo do ciclo da vida – 2000
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condição de viúvas e aposentaram-se 2,2 anos depois das brancas. Entraram ligei-
ramente mais tarde no mercado de trabalho em relação às brancas (0,4 ano) e
pardas (0,3 ano). Para todos os grupos de mulheres, a maternidade ocorreu algum
tempo depois da entrada no mercado de trabalho.

O comportamento das mulheres pardas no tocante à entrada nos eventos
estudados foi muito semelhante ao das pretas, com exceção do casamento, da
viuvez e da duração da vida. Foram as pardas as que mais cedo se casaram. Em
termos de anos vividos e entrada na viuvez, o comportamento dessas mulheres
situou-se entre o das brancas e o das pretas. Com relação à saída de casa, ambos os
grupos de mulheres realizaram este evento a uma idade aproximada, em torno de
25 anos.

No que se refere a freqüência à escola, na primeira fase da vida, os diferenciais
por grupos étnicos aparentemente não foram muito expressivos em 2000, conforme
mostram os gráficos 24, 25 e 26. Aos 7 anos, 95% das mulheres brancas freqüen-
tavam a escola. A proporção comparável para as pretas foi 89%. Já aos 10  anos,
96% das mulheres pretas aí estavam. O tempo passado na escola, em termos abso-
lutos ou relativos, aponta para a desvantagem social das mulheres pretas e pardas.
As mulheres pretas passavam cerca de 1 ano a menos na escola que as brancas, e as
pardas, 0,8. Por outro lado, a mortalidade mais elevada dessas mulheres eliminou
as diferenças na proporção do tempo passado na escola em relação ao tempo que
essas mulheres esperam viver (ver gráficos 28 e 29). Em média, essas mulheres
passavam 22% do tempo vivido na escola.

Como esses indicadores referem-se à situação atual (período), eles mascaram
parte das desigualdades experimentadas pelas mulheres pardas e negras. O número
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médio de anos de estudo, indicador de resultado, aponta para uma diferença de
2,2 anos na escolaridade média alcançada pelas mulheres brancas em relação às
pretas e de 1,8 em relação às pardas. Essa diferença independe do fato de as mu-
lheres estarem freqüentando a escola ou não, como verificado para os homens. No
entanto, o diferencial entre homens pretos e brancos era ligeiramente maior que
entre mulheres brancas e pretas (ver gráfico 23). A menor qualificação das mulheres
negras as coloca em desvantagem na sua entrada no mercado de trabalho.

Uma das maneiras de se medir desvantagem no mercado de trabalho é através
do salário. Comparando as rendas dos trabalhos, padronizadas pelo número de
horas trabalhadas de todos os tipos de trabalho, Soares (2000) mostrou que as
mulheres negras recebiam, em 1998, cerca de 40% do salário de um homem
branco. Já a relação entre o salário de uma mulher branca e o de um homem
branco era de 79%, e o de um homem negro com relação ao de um homem
branco, 46%. Mostrou, também, que o hiato entre os salários de mulheres negras
e homens brancos sofreu ligeira queda no período 1987-1998. Em 1987, as mu-
lheres negras recebiam cerca de 33% do salário de um homem branco. Esse hiato
diminuiu também entre as mulheres brancas que, em 1987, recebiam 68% do
salário de um homem branco.

Beltrão et al. (2006) mostraram que as taxas de atividade dos homens são
superiores às das mulheres, enquanto as taxas de desemprego mostram comporta-
mento oposto. Analisou o período 1992-2004 e concluiu que o crescimento das
taxas de atividade das mulheres ocorreu, principalmente, entre as pretas e as pardas.
Mostrou, também, que as taxas de formalização foram decrescentes no período,
mas as quedas nessas taxas foram mais baixas entre as pretas e as pardas.

GRÁFICO 29

Proporção do tempo passado nos diversos eventos com relação ao tempo
e à esperança de vida ao nascer segundo a cor/etnia: mulheres – 2000
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A maioria das mulheres, de modo geral, já se encontrava no mercado de
trabalho aos 19 anos. A proporção de mulheres pretas e brancas nas atividades econô-
micas era ligeiramente mais elevada que a das pardas. Entre as pretas, o valor
modal foi de 68%, alcançado aos 34 anos, valor e idade semelhantes aos observados
para as mulheres brancas. As pardas alcançaram a proporção máxima aos 33 anos,
num valor de 61%. Como mencionado, a idade média de entrada no mercado de
trabalho das mulheres pretas era ligeiramente mais elevada que a das demais. No
entanto, quando se analisa a sua distribuição, observa-se que 25% das mulheres
pretas e pardas entravam antes no mercado de trabalho que as brancas: 0,4 ano.
Isso pode indicar uma precocidade das mulheres negras no exercício de uma atividade,
o que deve ocorrer, muito provavelmente, como sugerem os dados de escolaridade,
em atividades que dependam de menor qualificação e remuneração mais baixa.

O tempo passado no exercício de alguma atividade econômica foi maior entre
as mulheres pretas e menor entre as pardas, tanto em número absoluto de anos
quanto em proporção do tempo vivido. Em termos absolutos, elas passavam 27,3
anos exercendo alguma atividade econômica, as brancas, 26,0, e as pardas, 24,4
anos. Em relação à esperança de vida, as pretas despenderam 38% do seu tempo
nas atividades econômicas e as brancas e pardas em torno de 33%. No entanto, as
mulheres pretas usufruíram menos tempo do benefício da aposentadoria porque
se aposentavam mais tarde e morriam mais cedo (ver gráficos 27 e 28). A maioria
das mulheres, independentemente da cor, já se encontrava aposentada aos 62 anos.
Mas a proporção de aposentadas entre as mulheres negras nas idades avançadas
era mais elevada que entre as brancas. Isso provavelmente se deve à concessão de
aposentadorias rurais e ao benefício de assistência social por idade avançada (BPC).

Diferenças expressivas parecem ocorrer também na vida familiar dessas mu-
lheres. Vários trabalhos realizados com dados dos Censos de 1980 e 1991 mostraram
que as mulheres pretas estavam em desvantagem no mercado matrimonial em
relação às brancas. Em um contexto de casamento exogâmico por cor, é mais
freqüente encontrar mulheres brancas unidas a homens pretos e pardos que homens
brancos casados com mulheres pretas ou pardas (PETRUCCELLI, 2001; BERQUÓ,
1988). A proporção de mulheres brancas casadas era mais elevada que a observada
entre as mulheres negras, principalmente, entre as que se declararam pretas. De
modo geral, a maioria delas já estava casada aos 24 anos. A mais alta proporção de
mulheres casadas foi verificada entre as idades de 34 a 38 anos, quando o percentual
atingiu 76%.19 Entre as mulheres pretas, a proporção mais elevada não ultrapassa
67%, atingida aos 32 anos.

19. Entre as pardas, a proporção máxima foi alcançada entre 34 e 27 anos e foi de 74%.
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O gráfico 30 aponta para diferenciais importantes por sexo e cor/etnia no
padrão de nupcialidade, que se manifesta de forma mais acentuada nas idades
avançadas. Deixa claro a situação desfavorável vivenciada pelas mulheres pretas,
tanto em relação às brancas e pardas quanto em relação aos homens pretos. Essa
evidência está reforçada nos gráficos 21 e 28. Por exemplo, as mulheres pretas
passavam 28,3 anos casadas; as brancas, 34,4 anos; e os homens pretos, 33,4 anos.
A nupcialidade mais elevada foi observada para os homens brancos, seguidos dos
pardos e dos pretos. Esses homens, ao longo de toda a vida, apresentavam proporções
mais elevadas de união conjugal que todos os grupos de mulheres.

Os resultados apresentados no gráfico 27 mostram que as mulheres pretas
casavam-se, em média, em idades semelhantes às das brancas (22,9 anos) e ligeira-
mente mais tarde que as das pardas (22,3 anos). Tal resultado diferencia-se do
encontrado por Berquó (1987) com base no Censo Demográfico de 1980. A
autora mostrou que as mulheres pretas casavam-se um ano mais tarde que as brancas
e pardas, em torno dos 23,5 anos. A comparação dos dois resultados aponta para
uma antecipação do casamento para as mulheres pretas. Como os dados referem-se
a apenas dois pontos no tempo, não se pode inferir a partir daí sobre uma reversão
de tendência na idade à época do casamento entre mulheres de diferentes etnias.

Já Simão et al. (2006) comparando os resultados de uma pesquisa realizada
em Belo Horizonte para duas coortes etárias (20-29 anos e 50-59 anos) e grupos
raciais, encontraram que a distância entre brancas e negras era menor do que a
observada entre as duas coortes. No entanto, “elas diminuíram consideravelmente
em relação às diferenças que existiam entre as mulheres da coorte mais velha”. O
efeito geracional parece ser maior que o da cor da pele dessas mulheres.

GRÁFICO 30

Proporção da população casada por idade individual e sexo segundo a cor/etnia – 2000
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A entrada na condição de viúvas é outro indicador que sugere que as mulheres
pretas permaneciam mais sozinhas que as brancas e pardas, dado que elas experi-
mentavam a viuvez mais precocemente. Em média, elas se tornaram viúvas aos
60,5 anos, enquanto as brancas aos 65,3 anos, e as pardas, aos 62,7 anos.

Considerando a saída de casa como um elemento importante para o processo
de emancipação dos indivíduos, e, operacionalmente, tomando-a como a assunção
da condição de chefe e cônjuge no domicílio, pode-se dizer que as mulheres pretas,
em média, adquiriram tal condição cerca de um ano depois das brancas. Levando
em conta a idade ao primeiro quartil, não se observam diferenciais expressivos
entre os grupos estudados. Um quarto das mulheres saiu da casa dos pais antes
dos 19 anos. Por outro lado, enquanto 80% das brancas já tinham constituído o
seu domicílio aos 28,3 anos, essa proporção foi atingida pelas pretas 1,4 ano mais
tarde.20 Ou seja, um grupo de mulheres saiu da casa dos pais relativamente cedo,
e outro grupo, relativamente tarde.

Apesar de não poder inferir sobre uma seqüência nos eventos, os dados podem
sugerir que, em média, a saída de casa ocorria depois da união conjugal. A dife-
rença no momento de ocorrência desses dois eventos foi mais elevada entre as
pretas, atingindo 2,2 anos. As mulheres pretas e pardas, por sua vez, tiveram filhos
mais cedo que as brancas, em torno de 1,5 ano antes.21 Resultado semelhante foi
também encontrado por Arruda (2004) para o Brasil e por Mello (2005) para a
região metropolitana do Rio de Janeiro. Outro diferencial observado é que o nas-
cimento do primeiro filho ocorreu antes do casamento e da saída de casa para as
mulheres pretas. Entre as brancas, os resultados sugerem que elas primeiro se uniam,
depois tinham filhos e 0,4 ano mais tarde constituíam seu próprio domicílio.

Se se considerar que é o primeiro filho o evento que determina o final do
processo de transição para a vida adulta, pode-se concluir que são as mulheres
pardas que finalizam esse processo em primeiro lugar. Aos 26,6 anos, 80% dessas
mulheres já tinham tido filhos; isso aconteceu para as pretas aos 27,1 anos e para
as brancas aos 28,7 anos. Se o processo determinante for a saída de casa, foram as
brancas que o fizeram mais cedo e antes de terem filho, com 28,3 anos. Já 80%
das pretas constituíram domicílio antes dos 29,6 anos. Sintetizando, pelo menos
80% das mulheres, independentemente da cor/etnia, entraram no mundo adulto
antes de completar os 30 anos.

20. Dados não mostrados.

21. Esse diferencial ainda é relativamente mais elevado se se considerar a idade ao primeiro quartil em que as mulheres tiveram filhos.
Isto ocorreu para as pretas um ano antes das brancas.

Cap03.pmd 24/11/2006, 14:5590



91Semelhanças e diferenças nas transições ao longo do ciclo da vida por regiões e cor/etnia

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho mostrou que o ciclo da vida se divide para a população de todos os cinco
grupos estudados em três fases. Para os homens, essas fases são claramente delimitadas
pelos eventos relacionados ao mercado de trabalho. Para as mulheres, casamento e
maternidade eram ainda tão importantes quanto a participação nas atividades econô-
micas para os homens. No entanto, essa semelhança traz muitas diferenças que se
manifestam na quantidade de pessoas que experimentaram os eventos e nos momen-
tos em que eles ocorreram. Essa diferenciação ocorre do nascimento até a morte.

As diferenças encontradas foram entre homens e mulheres, residentes no
Nordeste e no Sudeste, e entre brancos e negros. Por exemplo, nascer homem no
Nordeste pode implicar viver 14,3 anos a menos do que uma mulher branca.22

Como a mortalidade é diferenciada entre os grupos etários, concentrando-se na
infância e nas idades avançadas, de mil crianças nordestinas do sexo masculino
nascidas vivas, 67 não atingiram a idade de 7 anos, idade obrigatória de entrada na
escola. Entre mil crianças brancas do sexo feminino, essa proporção foi de 20 por mil.

Das crianças de 7 anos sobreviventes, 95% dos homens e mulheres brancos
e residentes no Sudeste estavam na escola. A proporção comparável para homens
e mulheres negros e residentes no Nordeste foi de 88%. A escolaridade média
alcançada, medida em número médio de anos de estudo, foi de 4,6 anos para os
homens nordestinos e de 7,1 anos para as mulheres brancas em geral. Além disso,
enquanto apenas 34,4% dos homens nordestinos alcançaram um nível de escola-
ridade acima da média, entre as mulheres brancas aproximadamente 50% superaram
essa média.

A mais baixa escolaridade está associada a uma entrada “precoce” no mercado
de trabalho e, provavelmente, mais desfavorável. Dos homens nordestinos, 25%
já estavam no mercado de trabalho aos 13,4 anos. Entre a população branca, de
ambos os sexos, e a residente no Sudeste, também, de ambos os sexos, essa proporção
foi alcançada um ano mais tarde. Por outro lado, foram os nordestinos os que se
aposentaram mais tarde. Casamento e constituição de domicílio acontecem, quase
sempre, mais tardiamente para homens em comparação às mulheres, e estão dire-
tamente relacionados à participação nas atividades econômicas.

Para as mulheres, a constituição de domicílio, tradicionalmente, se dava via
casamento e era seguido pelo nascimento do primeiro filho. Considerando apenas
a diferença entre a idade de saída da casa dos pais e a do nascimento do primeiro
filho, observa-se que elas só foram coincidentes para as mulheres residentes no

22. Entre os homens nordestinos, 31,6% eram brancos. Entre as mulheres brancas, 17,7% residiam no Nordeste.
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Sudeste. Foram as mulheres pretas as que levaram mais tempo para saírem da casa
dos pais depois do nascimento do primeiro filho. Foram elas, também, as que
menos tempo passaram casadas.

O final da vida, aqui considerado como os 80 anos e mais, apresentou-se
muito diferenciado para os vários grupos estudados. A principal diferença foi em
quantos chegaram lá. Apenas 1/4 dos homens nordestinos, independentemente
da etnia, e dos pretos, independentemente da região, completaram 80 anos. Entre
as mulheres residentes no Sudeste e entre as brancas, a metade chegou. O diferencial
na mortalidade por sexo sempre favorece as mulheres, mas os demais foram favo-
ráveis aos homens. Com exceção dos homens pretos, mais de 60% deles encontra-
vam-se casados.23 A mais elevada proporção de mulheres de 80 anos e mais casadas
foi observada na região Nordeste: 16%. Enquanto aproximadamente 3/4 dos ho-
mens muito idosos residiam nos seus próprios domicílios, isso só foi verificado para
aproximadamente 50% das mulheres brancas e residentes no Sudeste.24 Pode-se
dizer que o recebimento da aposentadoria foi praticamente universal para todos os
homens, mas o mesmo não se verificou para as mulheres. A proporção de beneficiárias
foi mais elevada no Nordeste (80%) e menor no Sudeste (63%).

Em síntese, foram encontradas semelhanças e diferenças no processo de tran-
sição para os principais eventos que marcam o ciclo da vida. Embora esses eventos
tenham sido considerados desagregados por duas variáveis importantes, elas não são
suficientes para explicar o conjunto das desigualdades sociais, tais como as medidas
por nível de renda, de escolaridade, situação rural/urbana, acesso a água e esgoto etc.

REFERÊNCIAS
ARRUDA, M. R. Prolongamento da juventude: opção ou falta de opção? Dissertação (Mestrado em
Demografia e Estudos Populacionais) – Escola Nacional de Ciências Estatísticas, Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, 2004. 107 f.

BELTRÃO, K. I. Raça e fronteiras sociais: lendo nas entrelinhas do centenário hiato de raças no
Brasil. In: SOARES, S.; BELTRÃO, K. I.; BARBOSA, M. L. O.; FERRÃO, M. E. (Orgs.). Os
mecanismos de discriminação racial nas escolas brasileiras. Rio de Janeiro: Ipea, 2006.

—————.; SONOE, S.; RITO, F. P. L. P.; MENDONÇA, J. L. O. O mercado de trabalho
brasileiro segundo diferenciais de cor, escolaridade e setor de atividade econômica: 1992-2004. In:
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINO-AMERICANA DE POBLACIÓN, 2. Anais...
Guadalajara: Asociación Latino-Americana de Población, 2006.

BERCOVICH, A. Considerações sobre a fecundidade da população negra no Brasil. Revista Bra-
sileira de Estudos de População, v. 6, n. 1, jan./jun. 1989.

23. A proporção comparável para os pretos foi de 55%.

24. Entre as pretas, essa proporção foi de 54%.

Cap03.pmd 24/11/2006, 14:5592



93Semelhanças e diferenças nas transições ao longo do ciclo da vida por regiões e cor/etnia

BERQUÓ, E. Nupcialidade da população negra no Brasil. Campinas: Nepo/Unicamp, 1987 (Textos
Nepo, 11).

—————. Demografia da desigualdade: algumas considerações sobre os negros no Brasil. In:
ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 1. Anais... Caxambu: Associação
Brasileira de Estudos Populacionais, 1988.

BUSH, V. P. Tabla de vida activa. Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo, México: El
Colegio de México, 1996.

HASENBALG, C. A transição da escola ao mercado de trabalho. In: HASENBALG, C.; SILVA,
N. do V. Origens e destinos: desigualdades sociais ao longo da vida. Rio de Janeiro: Topbooks,
2003.

—————. SILVA, N. V. Estrutura social, mobilidade e raça. Rio de Janeiro: Iuperj, 1988.

MELLO, J. L. Transições para a vida adulta: os jovens da região metropolitana do Rio de Janeiro.
2005. Dissertação (Mestrado em Demografia e Estudos Populacionais) – Escola Nacional de Ciências
Estatísticas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, 2005. 145 f.

OLIVEIRA, A. T.; SIMÕES, A. G. Deslocamentos populacionais no Brasil: uma análise dos
Censos Demográficos de 1991 e 2000. In: XIV ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS
POPULACIONAIS.  Anais... Caxambu: Associação Brasileira de Estudos Populacionais, 2004.

OSÓRIO, R.; SOARES, S. A geração 80: um documentário estatístico sobre a produção das
diferenças educacionais entre negros e brancos. In: SOARES, S.; BELTRÃO, K. I.; BARBOSA,
M. L. O.; FERRÃO, M. E. (Orgs.). Os mecanismos de discriminação racial nas escolas brasileiras.
Rio de Janeiro: Ipea, 2006.

PERTUCCELLI, J. L. Seletividade por cor e escolhas conjugais no Brasil. Estudos Afro-Asiáticos,
ano 3, n. 1, p. 29-51, 2001.

SILVA, N. V. Expansão escolar e estratificação educacional no Brasil. In: HASENBALG, C.; SILVA,
N. V. Origens e destinos: desigualdades sociais ao longo da vida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003.

SIMÃO, A. B.; RIBEIRO MIRANDA, P.; CAETANO, A. J.; CESAR, C. C. Comparando as
idades à primeira relação sexual, à primeira união e ao nascimento do primeiro filho de duas
coortes de mulheres brancas e negras em Belo Horizonte. Revista Brasileira de Estudos Populacionais,
São Paulo, v. 23, n. 1, p. 151-166, jan./jun. 2006.

SIMÕES, C. C. da S. Perfis de saúde e de mortalidade no Brasil: uma análise de seus condicionantes
em grupos populacionais específicos. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização
Mundial de Saúde, 2002.

SOARES, S. O perfil da discriminação no mercado de trabalho – homens negros, mulheres brancas
e mulheres negras. Rio de Janeiro: Ipea, 2000 (Texto para discussão, n. 769).

TAFNER, P. (Ed.). Brasil: o estado de uma nação – mercado de trabalho, emprego e informalidade.
Rio de Janeiro: Ipea, 2006.

Cap03.pmd 24/11/2006, 14:5593



Cap03.pmd 24/11/2006, 14:5594


