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1  INTRODUÇÃO

Como assumido no capítulo 1 deste livro, o processo de transição para a vida
adulta é visto não só como a passagem da escola para o trabalho, mas como um
fenômeno mais complexo que envolve a formação escolar, a inserção profissional
e a constituição de um novo núcleo familiar, que pode ocorrer via casamento,
nascimento do primeiro filho e/ou saída da casa dos pais. Para alguns autores, a
transição para a parentalidade ou o nascimento do primeiro filho caracteriza o
estágio final do processo de transição para a vida adulta (CORIJN, 1999; BILLARI,
2001). Madeira, no capítulo 5 deste livro, aponta o casamento como a entrada
para a vida adulta. O interesse deste capítulo, independentemente de se
considerar o casamento, a maternidade ou a saída de casa como o estágio final
do processo de transição, é analisar as várias etapas desse acontecimento de
forma integrada.

Partindo-se dessa perspectiva, o seu objetivo é analisar as mudanças no pro-
cesso de transição dos jovens brasileiros, levando em conta cinco eventos conside-
rados principais: a) a saída da escola; b) a entrada no mercado de trabalho; c) o
casamento; d) a saída da casa dos pais ou de origem; e e) a maternidade.1 Serão
examinados dois momentos no tempo, correspondentes aos anos censitários de

1. Como as fontes de dados são os censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e eles não levantam
informações sobre fecundidade dos homens, só foi possível analisar a maternidade.
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1980 e 2000, e duas coortes de idade,2 definidas pelas populações de 15 a 29 anos
nos dois censos (coorte 1 e coorte 2) e de 35 a 49 anos em 2000 (coorte 1).
A primeira coorte é constituída pelas pessoas que nasceram no período 1950-1965,
quando se observaram as mais altas taxas de natalidade – são os baby boomers.
A segunda, pelas pessoas nascidas entre 1970 e 1985, quando as taxas de
fecundidade estavam em um processo de declínio acentuado – os baby busters.

Salienta-se que uma das principais características do grupo populacional em
estudo é a sua grande heterogeneidade no que diz respeito aos movimentos
demográficos. Como visto no capítulo 2, tanto em 1980 quanto em 2000, até
os 15 anos, a grande maioria da população vivia com seus pais, estava na escola, era
solteira, não muitos estavam no mercado de trabalho e pouquíssimas mulheres ti-
nham tido filhos. Já entre a população de 15 a 29 anos, em 2000, 33% já tinham
deixado a casa dos pais, 22% estavam na escola, 66% no mercado de trabalho, 34%
eram casados e 42% das mulheres já tinham tido filhos. Essa heterogeneidade é
ainda maior se forem consideradas essas informações desagregadas por sexo e idade.

A pergunta principal deste capítulo é: como o processo de transição para a
vida adulta variou no tempo (1980 e 2000)? Foi visto no capítulo 2 que o calen-
dário de alguns eventos que marcam o ciclo da vida se alterou entre 1980 e 2000.
Isso posto, pergunta-se: o período de transição para a vida adulta tem sido mais
curto ou mais longo? Foi um adiamento ou uma antecipação do seu início ou um
alongamento ou uma redução da sua duração? Quais os processos que caracteriza-
ram as mudanças? Estas foram uniformemente distribuídas dentro do segmento
populacional estudado? Assume-se que a transição consiste em uma trajetória com-
posta, principalmente, pela inter-relação dos cinco eventos já enumerados. Para tan-
to, foram calculadas medidas de participação nesses vários eventos (quantum) e
idades medianas de entrada e duração do processo (timing).

Os dados utilizados são os coletados pelos Censos Demográficos de 1980 e
2000. O capítulo está dividido em seis seções, sendo a primeira esta introdução. A
seção 2 apresenta a composição demográfica das duas coortes estudadas em 1980
e 2000 e a seção 3 discute a relação escola e trabalho no processo de transição para
a vida adulta. A seção 4 analisa o processo de constituição de família e do domicílio.
A seção 5 considera o processo de transição como um todo, ou seja, busca integrar
escola, trabalho, família e constituição de domicílio. Finalmente, na seção 6
discutem-se alguns dos resultados.

2. Na verdade, elas são pseudocoortes. São constituídas por grupos de pessoas que não são estritamente as mesmas nos dois pontos do
tempo, mas representam uma mesma população. Como se está trabalhando com dados censitários, pode-se esperar uma grande coinci-
dência. Para mais detalhes sobre essa questão, ver Osório e Soares (2006).
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2  COMPOSIÇÃO DEMOGRÁFICA DAS COORTES ESTUDADAS

Como já se mencionou na seção anterior, este capítulo analisa a transição para a vida
adulta de duas coortes de jovens, em dois momentos no tempo. A primeira coorte,
que tinha de 15 a 29 anos em 1980, era formada por aproximadamente 34,5 mi-
lhões de pessoas, o que representava 29% da população total daquele ano. Essa
coorte nasceu em um regime de alta fecundidade e se beneficiou da redução da mor-
talidade infanto-juvenil, o que levou a que fosse chamada de baby boomers. Dos jovens
que compunham essa coorte, 49% eram homens e 51% mulheres (ver tabela 1).

Dos aproximadamente 34,5 milhões de pessoas que compunham a coorte 1,
31,5 milhões foram contabilizados pelo Censo Demográfico de 2000 como a
população de 35 a 49 anos, ou seja, pode-se falar que entraram no mundo adulto,
pelo menos, segundo o critério de idade. Assumindo uma cobertura censitária
idêntica nos dois momentos no tempo, 3 milhões de pessoas se perderam ao longo
desse período. Essa “perda” pode ser explicada pela mortalidade e pela migração
internacional. Dos 3 milhões que não foram encontrados em 2000, 1,7 milhão
eram homens. Foi estimado um saldo líquido migratório internacional de

TABELA 1

Brasil: alguns indicadores populacionais – 1980-2000

1980 2000

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Número de pessoas

Coorte 1 17.029.891 17.506.361 34.536.252 15.284.887 16.249.345 31.534.232

Coorte 2 15.788.367 15.411.489 31.199.856 23.890.760 24.048.963 47.939.723

Participação no total da população (%)

Coorte 1 28,8 29,3   29,0 18,3 18,8   18,6

Coorte 2 26,7 25,8   26,2 28,6 27,9   28,2

Composição por sexo (%)

Coorte 1 49,3 50,7 100,0 48,5 51,5 100,0

Coorte 2 50,6 49,4 100,0 49,8 50,2 100,0

Idade média (anos)

Coorte 1 21,3 21,3   21,3 41,3 41,4   41,4

Coorte 2   4,3   4,3     4,3 21,5 21,6   21,5

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.

Nota: Coorte 1: formada pelas pessoas que tinham de 15 a 29 anos em 1980 e de 35 a 49 anos em 2000. Coorte 2: formada pelas pessoas
que tinham de 0 a 9 anos em 1980 e de 15 a 29 anos em 2000.

Cap04.pmd 24/11/2006, 14:5797



98 Ana Amélia Camarano – Solange Kanso – Juliana Leitão e Mello

1,1 milhão e  de 850 mil entre 1980 e 2000 para a população do sexo masculino e
feminino, respectivamente, que tinham de 15 a 29 anos em 1980 (ver TAFNER, 2006).

É fato reconhecido que a mortalidade dos homens é mais alta que a das
mulheres, principalmente entre a população jovem. A probabilidade de a coorte 1
sobreviver aos 20 anos seguintes, ou seja, de ser encontrada pelo Censo de 2000,
foi estimada em 91% para homens e 96% para as mulheres.3 Isso significa que 1,6
milhão de homens não entrou para o mundo adulto porque morreu antes. É bem
provável que essa “perda” seja explicada pela mortalidade por causas externas, que
é objeto de estudo do capítulo 10 deste livro. Para as mulheres, o número corres-
pondente foi bem menor, 630 mil.

O comportamento diferenciado da mortalidade não alterou, de forma signi-
ficativa, a composição por sexo dessa coorte ao longo do período estudado.
Conforme mostra a tabela 1, as mudanças foram no sentido de um aumento na
proporção de mulheres, mas este não chegou a 1 ponto percentual (p.p.). Já a
participação da coorte 1 no total da população de 2000, quando tinha de 35 a
49 anos, foi de aproximadamente 19%. Essa redução pode ser explicada, princi-
palmente, pelo crescimento ainda expressivo da população mais jovem.

A coorte 2 é formada pelas pessoas que tinham de 0 a 9 anos em 19804 e de
15 a 29 anos em 2000, ou seja, que nasceram entre 1970 e 1985, já em um regime
de fecundidade em declínio acelerado. No entanto, o seu contingente foi muito
mais numeroso que o de 1980 – aproximadamente 48 milhões de jovens
(ver tabela 1). Isso se deve ao número relativamente elevado de mulheres em idade
reprodutiva naquele período, o que resultou num volume expressivo de nasci-
mentos.5 Por outro lado, a sua participação no total da população foi menor em
1 p.p. que a da coorte 1 em 1980. Isso é explicado pelo crescimento mais elevado
dos demais segmentos populacionais, mais especificamente da população mais
velha. Ou seja, o ritmo de crescimento da população jovem brasileira desacelerou.

A composição por sexo da coorte 2 não diferiu em grande medida da coorte
1, muito embora a segunda coorte masculina tenha experimentado um aumento
na mortalidade por causas externas. Isso explica a ligeira redução na proporção de
homens entre 1980 e 2000. A idade média dos jovens das duas coortes não apre-
sentou diferenças expressivas entre as coortes ou por sexo. Pode-se falar de um
ligeiro envelhecimento da coorte 2: 0,2 ano (ver tabela 1).

3. Essas probabilidades foram estimadas a partir das tabelas de sobrevivência geradas no Ipea.

4. Uma parte dessa coorte ainda não havia nascido em 1980. Nasceu no qüinqüênio 1980 -1985.

5. Esse é um processo chamado de descontinuidades demográficas. Sobre isso, ver Bercovich e Madeira (1990).
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Dos 48 milhões de jovens que compunham a coorte 2, aproximadamente
2/3, 31,2 milhões, já eram nascidos em 1980. Destes, 30 milhões sobreviveram
aos 20-29 anos. A maior perda foi, como no caso da coorte 1, experimentada pela
população masculina – 900 mil – comparativamente à feminina, – 300 mil. Para
essa coorte, a migração internacional foi pouco expressiva no período e foi maior
entre as mulheres. Estimou-se um saldo migratório de 122 mil para as mulheres e
de 50 mil para os homens6 (ver TAFNER, 2006). A mortalidade continuou mais
alta entre os homens, levando a que aproximadamente 540 mil não sobrevivessem
ao Censo de 2000. O valor correspondente para as mulheres foi de 215 mil.

3  ESCOLA E TRABALHO

3.1  Variação nas taxas de participação

A importância que a escola desempenha para a inserção dos jovens no mundo adulto
reside em sua função de preparação para o mercado de trabalho e de ser um instru-
mento propulsor de cidadania. Porém, se a escolaridade no passado recente levou à
ascensão social de muitos jovens, atualmente não é mais suficiente para assegurar
uma inserção formal no mercado de trabalho e uma posição mais confortável na
escala social. Assume-se, portanto, que o acesso à escola é, no mínimo, uma condição
necessária para que um indivíduo possa ter melhores chances de participação nas
atividades econômicas e lutar para assegurar os seus direitos de cidadania.

Também se reconhece a importância do trabalho como condição para que o
jovem adquira a sua independência econômica e possa então sair da casa dos pais
e constituir uma nova família. Na maioria das vezes, nos países desenvolvidos, a
entrada no mercado de trabalho ocorre apenas após a conclusão do ensino formal.
No Brasil e em outros países da América Latina é comum que a entrada no mercado
de trabalho se dê concomitantemente à permanência na escola. Foi visto no capí-
tulo 2 deste livro que a participação simultânea da população brasileira na escola
e no trabalho cresceu entre 1980 e 2000.

A tabela 2 apresenta a distribuição proporcional das duas coortes de jovens
brasileiros, em 1980 e 2000, no que se refere à freqüência à escola e à participação
no mercado de trabalho.7 Em 1980, o status predominante dos jovens brasileiros
do sexo masculino, ou seja, da coorte 1, era o de participar apenas no mercado de
trabalho. Eles já haviam deixado a escola e estavam se inserindo no mundo adulto.
Aí se encontravam 70,5% desses jovens e 20 anos depois, quando tinham de 35 a

6. Esse foi o saldo líquido migratório estimado para essa coorte populacional (ver TAFNER, 2006).

7. Uma discussão maior sobre essa questão pode ser encontrada no capítulo 9 deste livro.
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49 anos, somavam aproximadamente 90%. Essa proporção era muito mais alta
entre os homens e variou diferentemente entre os sexos no período considerado.
Comparando as duas coortes de jovens nos dois momentos no tempo, 1980 e 2000,
observa-se que, entre os homens, a proporção diminuiu para 56,2% em 2000. Isso
se deu em prol de um aumento nas proporções referentes a estudar e trabalhar e a só
estudar. Apesar da redução, continuou sendo a mais elevada. Entre as mulheres, a
referida proporção aumentou de 27,9% para 36,7% e levou, portanto, a que parti-
cipar das atividades econômicas fosse a condição predominante das mulheres jovens
em 2000. Foi entre as mulheres jovens que se verificou o maior incremento no
percentual de participação nas atividades econômicas e estudar.

Entre as mulheres jovens em 1980, coorte 1, o status predominante era o de
não estudar e não participar das atividades econômicas. Vinte anos mais tarde, a
proporção de participantes nessa categoria declinou significativamente. A maioria
delas, 58,5%, estava apenas participando do mercado de trabalho. Também dimi-
nuiu o percentual de mulheres que somente estudavam. A redução desse percentual
é maior nas idades mais avançadas, o que é esperado. No entanto, a magnitude
dessa redução leva a se perguntar o que teria ocasionado essa entrada expressiva de
mulheres nas atividades econômicas a partir dos 30 anos. Na verdade, essa entrada
foi ainda maior se se somar a percentagem das mulheres que trabalhavam e tam-
bém estudavam. Nesse caso, a proporção de mulheres de 35 a 49 anos que parti-
cipavam das atividades econômicas em 2000 atingiu 62,8%, bem mais alta que a
referente ao mesmo grupo de idade em 1980. Ou seja, essas últimas deveriam ser
mulheres que estariam, em 1980, participando do mercado de trabalho ou se
preparando para ele.

TABELA 2

Brasil: proporção da população jovem por idade e sexo, segundo o status – 1980 e 2000

Não-PEA e estuda PEA e estuda PEA e não estuda Não-PEA e não estuda

1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000

Coorte 1

Homens 11,6   0,0 11,3   3,2 70,5 89,2   6,7   5,2

Mulheres 16,0   1,0   7,2   4,3 27,9 58,5 48,9 34,9

Coorte 2

Homens 18,9 14,9 - 21,5 - 56,2 81,1   7,4

Mulheres 19,5 19,8 - 17,1 - 36,7 80,5 26,4

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.

Nota: Coorte 1: fomada pelas pessoas que tinham de 15 a 29 anos em 1980 e de 35 a 49 anos em 2000. Coorte 2: formada pelas pessoas que
tinham de 0 a 9 anos em 1980 e de 15 a 29 anos em 2000.
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Em síntese, parece que esse aumento foi uma combinação de mudanças de
coorte e de período. Apesar de as mulheres de 15 a 29 anos estarem participando
mais ativamente do mercado de trabalho em 2000 comparativamente a 1980, a
variação na taxa de participação observada entre esses dois grupos (53%) foi
menor que a variação observada para a coorte 1 (79%), no período 1980-2000
(ver tabela 2). Uma diferença ainda mais acentuada foi constatada quando se
comparou essa coorte em 2000 com a de mulheres que tinham de 35 a 49 anos em
1980, de 100%.8 Três fatores podem explicar tal diferença, o que será investigado
ao longo do trabalho: o prolongamento do tempo passado na escola, o aumento
das separações conjugais e o aumento da maternidade fora do casamento. Esses
dois últimos podem ter contribuído para que as mulheres tivessem de trabalhar
para o sustento da família.

Em termos relativos, a variação mais expressiva observada nos status dos
jovens, para ambos os sexos, entre 1980 e 2000, foi na proporção de pessoas que
integravam a atividade econômica e estavam estudando. A segunda mudança em
magnitude para os homens foi no percentual dos que apenas estudavam e para
as mulheres no das que apenas trabalhavam. Esse aumento da escolarização da
população brasileira, seja combinado à inserção na atividade econômica ou não,
já foi apontado em estudos anteriores e em outros capítulos deste livro.9 É sabido
que o processo de reestruturação econômica e a adoção de novas tecnologias resul-
tam numa dependência cada vez menor de mão-de-obra, mas, ao mesmo tempo,
requerem uma qualificação maior da mão-de-obra absorvida, o que possivelmente
explica a continuação da escolarização após o ingresso no mercado de trabalho.

Pode-se dizer que, a partir do que foi observado para a população de 35 a 39
anos em 2000, a grande maioria dos homens e mais da metade das mulheres da
coorte 1 fizeram a transição para o mundo adulto no que diz respeito ao trabalho.
Para as mulheres jovens de 2000, da coorte 2, a perspectiva que se coloca é a de
continuação do aumento em sua participação nas atividades econômicas e para os
homens dessa coorte é a de redução nessa participação. Isso leva a novas indagações
sobre as trajetórias que envolvem a vida adulta e aponta para uma complexidade
maior desse processo.

3.2  Variações nos timings ou calendário

A idéia de prolongamento da juventude e/ou de adiamento da entrada na vida
adulta advém da constatação de mudanças no calendário dos eventos que marcam

8. Dados não mostrados.

9. Ver capítulos 2, 5 e 9 e Camarano et al. (2001, 2003).
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a transição para a vida adulta. Como já mencionado, os eventos considerados
foram: saída da escola, entrada no mercado de trabalho, casamento, saída da casa
dos pais e maternidade. Assumindo que essas trajetórias seguem uma seqüência
predeterminada, a saída da escola é, geralmente, apontada como o primeiro evento
em direção à transição. No entanto, reconhece-se que o uso desse indicador, como
o primeiro de uma seqüência, apresenta algumas restrições dada a tendência em
curso do crescimento na proporção de pessoas que participam do mercado de
trabalho e continuam estudando, muitas vezes casadas e com filhos.

O gráfico 1 e a tabela 3 apresentam alguns indicadores do timing (idade) em
que as pessoas que experimentaram o evento estudado o fizeram, as idades medianas
e a duração, ou seja, o número de anos que os jovens que realizaram o evento até
os 29 anos despenderam para efetuá-lo.10 Estes foram calculados apenas para a
população de 15 a 29 anos em 1980 e 2000. Isso poderá acarretar alguma diferença
com relação aos resultados apresentados no capítulo 2, que considerou a população
de todas as idades. Está apresentada, também, a proporção de pessoas que chegaram
aos 30 anos de idade sem ter realizado os eventos considerados. Nesta subseção,
serão analisadas apenas a saída da escola e a entrada no mercado de trabalho.

A entrada nos dois eventos ocorreu mais tarde para os jovens de 2000 com-
parativamente aos de 1980 para ambos os sexos. A maior variação foi encontrada
na idade ao sair da escola. Isso reforça a tendência já detectada anteriormente da
participação simultânea na escola e no trabalho. Por exemplo, 50% dos jovens do
sexo masculino de 1980 tinham deixado a escola aos 15,4 anos, mas aos 15,1 anos
já tinham entrado no mercado de trabalho, ou seja, 0,3 ano antes de sair da escola.

10. Essa medida foi proposta por Modell, Furstenberg Jr. e Hershberg (1976). É calculada como a diferença entre a idade ao nono decil
e ao primeiro, aqui considerada 15 anos. No caso de escola e mercado de trabalho, adotou-se a idade ao primeiro decil como 15 anos,
muito embora se reconheça que o evento ocorreu antes.

GRÁFICO 1

Brasil: idades medianas à saída da escola e entrada no mercado de trabalho – jovens
de 15 a 29 anos de idade – 1980 e 2000
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Já a proporção comparável para os de 2000 deixou a escola 2,6 anos mais tarde e
entrou no mercado de trabalho 0,7 ano, também mais tarde. Isso significa 2,2
anos aproximados de convivência de escola e trabalho para esses últimos jovens.
Mais do que isso, mostrou que a entrada no mercado de trabalho passou a ser o
primeiro evento no processo de transição. Essa mudança foi ligeiramente mais
acentuada para as mulheres relativamente aos homens (ver gráfico 1).

TABELA 3

Brasil: indicadores do processo de transição para a vida adulta – 1980 e 2000

Homens Mulheres

1980 2000 1980 2000

Saída da escola

Idade mediana 15,4 18,1 15,5 17,9

Duração da transição (anos)   7,0   8,0   7,0   8,0

% dos que não realizaram o evento   3,8   7,2   3,8   9,7

Entrada no mercado de trabalho

Idade mediana 15,1 15,8 15,6 15,9

Duração da transição (anos)   6,0   5,0   3,0   4,0

% dos que não realizaram o evento   3,2   6,9 65,3 37,5

Casamento

Idade mediana 22,8 22,4 20,1 20,0

Duração da transição (anos)   8,0   9,0 10,0 10,0

% dos que não realizaram o evento 19,6 23,3 17,3 16,8

Saída de casa

Idade mediana 23,0 23,1 20,7 21,1

Duração da transição (anos)   9,0   8,0 10,0 11,0

% dos que não realizaram o evento 22,4 30,8 20,6 23,4

Maternidade

Idade mediana 21,1 20,3

Duração da transição (anos) 10,0 10,0

% dos que não realizaram o evento 21,1 20,3

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.
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O comportamento das mulheres jovens de 2000 foi semelhante ao dos ho-
mens. Para as de 1980, não se pode falar em simultaneidade de participação na
escola e no trabalho. A metade das jovens de 1980 deixou a escola aos 15,5 anos,
idade muito semelhante à dos homens e à mesma idade em que entraram no
mercado de trabalho. Já em 2000 a metade das mulheres jovens saía da escola 2,4
anos mais velhas que as de 1980 e, certamente, mais escolarizadas e começaram a
participar das atividades econômicas 0,3 ano mais tarde, idade também muito
semelhante à dos homens. A convivência de trabalho e escola foi de aproximada-
mente 2 anos para essas mulheres (ver gráfico 1).

O gráfico 2 mostra as idades decis em que os homens jovens deixaram a
escola e entraram no mercado de trabalho (ver MODELL; FURSTENBERG JR.;
HERSHBERG, 1976). Os decis de uma distribuição permitem um melhor entendi-
mento da heterogeneidade do fenômeno por idade que o mostrado pelas medidas
de posição central, como a mediana. Além disso, pode-se, também, inferir sobre o
tempo despendido (número de anos) pelos jovens que completaram o evento.
Como medida de “completude” do evento, foi considerada a idade ao nono decil.
Pode-se observar que para 10% dos homens jovens, em 1980 e 2000, a transição
se iniciou antes dos 15 anos. Isso se verificou tanto para a saída da escola quanto
para a entrada no mercado de trabalho.

O adiamento da saída da escola começou a ocorrer a partir do segundo decil
da distribuição, quando foi mais acentuado (ver gráfico 2). Essa intensidade di-
minui até o sétimo decil e, a partir daí, poucas variações foram observadas. Esse
adiamento beneficiou mais os jovens de 15 anos e, em seguida, os de 16 a 20 anos.
Considerando o tempo que as duas coortes de jovens levaram para deixar a escola
a partir dos 15 anos, estimaram-se 7 anos para a coorte 1 (os jovens de 1980), e de
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Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000.
Elaboração: Ipea. Entrada no mercado de trabalho (2000)
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GRÁFICO 2

Brasil: idades decis às quais se completaram os eventos de sair da escola
e entrar no mercado de trabalho – homens – 1980 e 2000
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8 anos para a coorte 2 (os de 2000) – ver tabela 3. Sumarizando, os resultados
apontam para um alongamento do processo de transição no que se refere à saída
da escola, resultando, como será visto posteriormente, em um aumento da escola-
ridade média. Aos 23 anos, pelo menos 90% dos jovens da coorte 2 já tinham
deixado a escola, o que ocorreu aos 22 anos para a coorte 1.

As variações entre as duas coortes no que diz respeito à entrada no mercado
de trabalho foram bem menos expressivas que as referentes à saída da escola. Aos
15 anos, pelo menos 40% dos jovens de ambas as coortes já participavam das
atividades econômicas. Um pequeno adiamento foi observado entre os homens
localizados nos quarto, quinto e sexto decis da distribuição. Isso significa jovens
de 15 a 17 anos. Esse adiamento pode estar associado à maior permanência desses
jovens na escola. Por outro lado, entre os jovens do nono decil, em torno dos 20
anos, observou-se uma antecipação nessa entrada. A duração da transição foi menor
em 1 ano para os jovens de 2000 comparados aos de 1980. Levou 5 anos. Foi,
também, menor que a referente à saída da escola nos dois anos considerados. Isso
foi observado para os jovens das duas coortes. Aos 20 anos, 90% dos jovens da
coorte 2 que entraram no mercado de trabalho, aí já estavam. A idade comparável
para os da coorte 1 foi de 21 anos (ver gráfico 2 e tabela 3).

O gráfico 2 permite visualizar, também, que em 1980 a saída da escola estava
muito associada à entrada nas atividades econômicas. As duas curvas se superpõem,
com exceção do sexto e do sétimo decis. Isso significa que apenas a população de 16
e 17 anos entrou no mercado de trabalho antes de deixar a escola. Para os jovens de
2000, isso se verificou para toda a população com idade superior ao quarto decil, ou
seja, para todos os jovens com mais de 15 anos. Como já foi mencionado em outros
capítulos deste livro, a simultaneidade de participação na escola e no mercado de
trabalho parece ser um fenômeno crescente entre os jovens brasileiros.

O comportamento das mulheres jovens foi muito semelhante ao dos homens,
como se pode ver no gráfico 3. Aos 15 anos, nos dois anos considerados, pelo menos
10% das jovens já tinham deixado a escola e entrado no mercado de trabalho. Com-
parando 1980 com 2000, a saída da escola se postergou para as jovens do segundo
ao sétimo decis, principalmente entre as do segundo e terceiro. Isso significa que,
como observado para os homens, esse adiamento beneficiou mais as jovens de 16 a
20 anos, especialmente as de 16 e 17 anos. O tempo que elas levaram para sair da
escola foi igual ao dos homens, 7 e 8 anos, em 1980 e 2000, respectivamente.

Também para as mulheres como observado para a população masculina, a
idade de entrada no mercado de trabalho apresentou uma variação bem menor
que a de saída da escola (ver gráfico 3). A idade mediana aumentou em 0,3 ano e
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ficou 2,0 anos mais baixa que a referente à saída da escola. Aos 16 anos, pelo
menos 30% das mulheres das duas coortes participavam das atividades econômi-
cas. O adiamento nessa entrada só parece ter ocorrido entre as mulheres do sexto
ao oitavo decis, ou seja, entre as que tinham entre 16 e 17 anos em 2000. Em
1980, aos 18 anos, 90% das mulheres que entraram no mercado de trabalho aí já
estavam. Em 2000, essa proporção foi alcançada um ano mais tarde. A duração da
transição para o mercado de trabalho aumentou em um ano – passou de 3 para 4
anos. Como para os homens, foi mais curta que a da saída da escola e, também,
mais curta que a masculina para o mercado de trabalho. O alongamento da dura-
ção da transição para o mercado de trabalho parece estar associado ao incremento
da participação feminina, que ocorreu, principalmente, entre as mulheres mais
escolarizadas. Isso permite falar em participação simultânea de escola e trabalho,
período que parece mais longo para os homens (ver tabela 3 e gráfico 3).

Em síntese, o que foi visto anteriormente para as duas trajetórias sugere que
a saída da escola, realmente, se adiou para os dois sexos, mas exerceu um pequeno
impacto na entrada no mercado de trabalho. Parece, também, que esse processo
ocorreu de forma desigual entre os vários grupos de idade. Os que saíam da escola
muito cedo continuaram saindo. O mesmo parece ter acontecido com a entrada
no mercado de trabalho. Além disso, mais que adiamento da transição para a vida
adulta, pode-se falar, também, de uma menor sincronia na seqüência de eventos,
marcada pela participação simultânea em mais de um deles, como é o caso de
escola e trabalho.

Finalmente, o último indicador considerado foi a proporção de pessoas que
não haviam realizado o evento aos 29 anos. Comparando as duas coortes na tabela
3, observa-se que essa proporção para a população masculina aumentou nos dois

10

7
6

8

1
0

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000.
Elaboração: Ipea. Entrada no mercado de trabalho (2000)
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GRÁFICO 3

Brasil: idades decis às quais se completaram os eventos de sair da escola e entrar
no mercado de trabalho – mulheres – 1980 e 2000
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anos considerados. Isso sinaliza, também, para o prolongamento do tempo passado
na escola e uma entrada tardia (ou não entrada?) no mercado de trabalho. Já as
mulheres experimentaram a maior mudança entre as consideradas, medida pela
expressiva redução na proporção das que não participavam do mercado de trabalho.
Além disso, uma proporção também maior de mulheres não havia deixado a escola
aos 29 anos. Esta foi maior que a de homens.

3.3  Algumas indicações de como os jovens deixaram a escola e entraram
no mercado de trabalho

Esta subseção apresenta alguns indicadores que buscam inferir sob que condições
os jovens brasileiros estavam fazendo a transição, ou seja, como deixaram a escola,
com que escolaridade, como entraram no mercado de trabalho, e em que ocupa-
ções, se formal ou informal. A tabela 4 apresenta alguns indicadores de escolaridade
para a população estudada. Considerou-se, em primeiro lugar, o número médio
de anos de estudo concluído. Como conseqüência da maior freqüência à escola,
pode-se observar um aumento na escolaridade média dos jovens para ambos os
sexos. Um segundo indicador utilizado foi a proporção de pessoas com curso
superior completo, a qual, também, experimentou um incremento relativamente
expressivo, embora continue muito baixa. Além disso, levou-se em conta a pro-
porção de jovens com escolaridade acima da média, ou seja, do número médio de
anos de estudo. Esta, também, aumentou (ver gráfico 4).

A tabela 4 mostra ganhos de 1,1 ano na escolaridade média para os homens
de 15 a 29 entre 1980 e 2000, e de 1,6 para as mulheres. Dado que a escolaridade
é afetada por idade, a população das duas coortes foi desagregada por grupos
qüinqüenais de idade. No período considerado observaram-se ganhos para todos

GRÁFICO 4

Brasil: proporção de pessoas acima do nível médio de escolaridade
e com curso superior completo por grupos de idade e sexo – 1980 e 2000
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TABELA 4
Brasil: número médio de anos de estudo – 1980 e 2000

1980 2000

Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total

Total

15-19 5,3 5,5 5,4 6,4 7,1 6,7

20-24 6,2 6,5 6,3 7,1 7,9 7,5

25-29 6,3 6,4 6,3 6,9 7,6 7,2

15-29 5,6 5,6 5,6 6,7 7,2 7,0

35-39 6,6 7,0 6,8

40-44 6,4 6,6 6,5

45-49 6,0 5,9 6,0

35-49 6,4 6,6 6,5

Não estudavam

15-19 4,6 4,7 4,6 5,5 6,3 5,9

20-24 5,6 5,9 5,7 6,5 7,4 6,9

25-29 6,0 6,2 6,1 6,6 7,4 7,0

15-29 5,4 5,6 5,5 6,4 7,2 6,8

35-39 6,6 6,9 6,8

40-44 6,3 6,5 6,4

45-49 5,9 5,9 5,9

35-49 5,8 6,0 5,9

Estudavam

15-19 6,1 6,4 6,2 6,8 7,5 7,2

20-24 9,0 9,0 9,0 8,8 9,4 9,1

25-29 9,8 9,0 9,4 8,9 8,9 8,9

15-29 7,0 7,1 7,1 7,5 8,1 7,8

35-39 8,2 8,0 8,1

40-44 8,0 7,6 7,8

45-49 7,1 6,6 6,8

35-49 7,5 8,1 7,8

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.
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os subgrupos e ambos os sexos, porém maiores para a população mais jovem,
principalmente entre as mulheres, dado ser recente o aumento da escolaridade.
Comparando a escolaridade da coorte 1 em 2000, ou seja, quando esse grupo
populacional tinha entre 35 e 49 anos, verifica-se, também, um incremento na
escolaridade nas idades adultas que, também, beneficiou em maior grau o grupo
mais jovem (35-39 anos) e as mulheres. Esses últimos ganhos devem estar refletindo
a continuação da escolaridade ao longo da vida e permitem supor a continuação
do aumento da escolaridade média da coorte 2, ou seja, dos jovens de 2000.

Por ter sido observado que uma parcela expressiva da população jovem fre-
qüentava a escola, e que parte dela também trabalhava, foi calculado o número
médio de anos de estudo desagregado para a população que estudava e a que não
estudava. Isso permite inferir sobre a escolaridade dos jovens que saíram da escola
e a perspectiva de aumento dos demais. Esses valores estão apresentados na tabela 4.
Como esperado, aqueles que ainda estudavam apresentavam uma escolaridade
média mais elevada que os que não estudavam. Essa diferença foi maior entre os
mais velhos e os homens, reduzindo-se no período considerado.

Uma outra medida analisada foi a proporção de pessoas que atingiram uma
escolaridade acima do número médio de anos de estudo. A comparação entre as
duas coortes, no gráfico 4, aponta para ganhos expressivos. Nesse caso, os maiores
beneficiários foram os homens. A comparação intracoorte (coorte 1), no período
de 20 anos, também aponta ganhos que beneficiaram mais as mulheres, o que
pode estar refletindo os efeitos da escolarização continuada ao longo da vida.

Outros efeitos da continuação da escolarização ao longo da vida adulta podem
ser vistos no gráfico 4. Por exemplo, em 1980, apenas 3,8% da população masculina
de 25 a 29 anos tinham curso superior completo. A proporção para essa mesma
coorte 20 anos mais tarde, quando tinha de 45 a 49 anos, foi de 8,4%. Entre as
mulheres, a variação foi de 4,0% para 8,1%. A comparação da proporção referida
entre a população de jovens do sexo masculino no período 1980-2000 não aponta
para ganhos expressivos, os quais foram maiores para as mulheres. Em 1980, entre
as mulheres de 25 a 29 anos, 4,0% declararam ter curso superior completo e em
2000, 6,2%. Neste ano, o percentual de homens e de mulheres de 29 anos que
completaram o curso superior foi de 5,0% e 6,8%, respectivamente.11

Como já mencionado, também se analisou a condição dos jovens na inserção
no mercado de trabalho. Duas foram as variáveis consideradas: a ocupação principal
e a contribuição para a seguridade social. As informações utilizadas dizem respeito

11. Dados não mostrados.
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à situação do indivíduo no momento da pesquisa, o que não necessariamente
coincide com a sua condição de entrada no mercado de trabalho. O primeiro
passo foi observar a freqüência das ocupações dos jovens brasileiros em 1980. Os
resultados para a ocupação mais freqüente entre os jovens estão mostrados na tabela 5.

A maior parcela dos jovens brasileiros do sexo masculino ainda se encontra-
va lotada nas atividades agropecuárias em 1980, como verificado para o conjunto
da população economicamente ativa (PEA). Nesse ano, aproximadamente 30%
desses jovens estavam nessas atividades, predominando a ocupação “outros tra-
balhadores na agropecuária”. Essa proporção decresceu com a idade e 20 anos
mais tarde, quando esse grupo tinha de 35 a 49 anos, aí foram observados 12,6%
da PEA desse grupo etário. Comparando os jovens de 15 a 29 anos, nota-se uma
redução na proporção mencionada de 29,2% para 15,2% entre 1980 e 2000.
Nesse ano, ela também decresceu com a idade. Os movimentos migratórios do
tipo rural-urbano podem explicar essa redução. Já foi observado que, no Brasil,
nesse tipo de movimento, predominam as mulheres e os jovens (ver CAMARANO;
ABRAMOVAY, 1998). Novas ocupações para os jovens brasileiros surgiram no pe-
ríodo: dentre elas, citam-se as ligadas ao comércio, que se colocou em segundo
lugar em importância.

No caso das mulheres, a ocupação de empregada doméstica parecia funcio-
nar como porta de entrada para as jovens nas atividades econômicas urbanas.
Entre as mulheres que faziam parte da PEA e tinham de 15 a 19 anos em 1980,

TABELA 5
Brasil: alguns indicadores de ocupação – 1980 e 2000

Atividades agrícolas Empregada doméstica

Homens Mulheres

1980 2000 1980 2000

15-19 39,3 20,1 31,9 17,0

20-24 25,7 13,7 18,9 12,0

25-29 23,6 11,5 15,1 12,1

15-29 29,2 15,2 23,1 20,0

35-39   6,0 15,1

40-44   6,0 14,9

45-49   6,9   9,3

35-49 12,6 15,0

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.
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quase 1/3 trabalhava como doméstica. Essa proporção diminuiu com a idade, o
que pode ser explicado pela entrada no mercado de trabalho das mulheres mais
escolarizadas, que certamente se inseriram em outras categorias ocupacionais.
Considerando a mesma coorte de 15 a 19 anos, 20 anos mais tarde, ou seja,
quando tinham 35-39 anos, a proporção de empregadas domésticas diminuiu
para 15,1% (ver tabela 5). Entre 1980 e 2000 verificou-se uma redução na pro-
porção de mulheres engajadas no serviço doméstico em todas as idades, redução
esta mais acentuada nas primeiras idades. Considerando o grupo de jovens como
um todo, a proporção de mulheres engajadas nessa categoria ocupacional passou
de 23,1% para 20,0%. Isso pode ser explicado, dentre outros fatores, pela redução
generalizada do emprego doméstico na sociedade brasileira.

Apesar das mudanças observadas, a maior proporção de homens jovens ainda
estava em atividades agropecuárias e as mulheres no emprego doméstico em 2000.
Duas ocupações tipicamente urbanas ganharam importância relativa no período:
as atividades de escritório, aí incluídas as de secretária. A proporção de mulheres
jovens engajadas nessas atividades praticamente dobrou no período: passou de
8,7% para 16,3%. Também foi significativo o crescimento da proporção de mu-
lheres trabalhando como vendedoras no comércio varejista: variou de 4,8% para
9,4%.12

Um outro indicador das condições de inserção dos jovens no mercado de
trabalho pode ser dado pela proporção de contribuintes para a seguridade social.
Essa proporção foi calculada em relação à PEA do grupo etário, levando em con-
sideração as pessoas que contribuíam para a seguridade social e/ou eram funcio-
nários públicos. O gráfico 5 apresenta as proporções de jovens que contribuíam
para a seguridade social em 1980 e 2000. Pode-se observar a expressiva redução na
proporção de contribuintes no período, mais acentuada entre as mulheres. Ela
levou a que a proporção de contribuintes femininas, que em 1980 era mais alta
que a masculina, se tornasse mais baixa. Isso pode estar relacionado com a redução
do emprego doméstico

Além de afetar mais as mulheres, a flexibilização do mercado de trabalho –
traduzida, entre outros fatores, pela informalização – atingiu em maior proporção
os mais jovens.13 Por exemplo, a proporção de contribuintes do sexo feminino de
15 a 19 anos diminuiu de 49,6% para 15,9% entre 1980 e 2000. A proporção

12. Dados não mostrados.

13. O maior ajuste do mercado de trabalho foi concentrado fundamentalmente sobre a força de trabalho juvenil. Caso os jovens não
sejam capazes de enfrentar a disputa acirrada no setor formal, em que a experiência e a qualificação são fundamentais, as suas alterna-
tivas ocupacionais concentram-se no assalariamento sem carteira e ocupações não-assalariadas. Sobre o assunto, ver, entre outros,
Wajnman, Queiroz e Liberato (1998); Dedeca e Baltar (1997); Amadeo et al. (1994); e Montali (1998).
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comparável para os homens passou de 32,6% para 17,5%. Isso ocorreu a despeito
do aumento da escolaridade. Além disso, acompanhando a coorte 1 de jovens
20 anos depois, ou seja, quando tinham de 35 a 49 anos, observa-se que o
percentual de contribuintes também se reduziu acentuadamente e foi maior
entre as mulheres. Para os homens, esses percentuais passaram de 64,6% para
53,0% e entre as mulheres, de 83,2% para 50,5%. Ou seja, a informalização
atingiu também a população nas idades adultas. Outro indicador da precariedade
das relações de trabalho reside em que 8% dos jovens que trabalhavam em 2000
não tinham rendimentos.

De acordo com Dedeca e Baltar (1997), o processo de absorção de mão-de-
obra nos anos 1990 não parece ter favorecido a qualificação da população jovem.
Foi concentrado nos grupos de 25 a 54 anos e entre os chefes de família e cônju-
ges. A nova forma de organização da produção caracteriza-se por ser ao mesmo
tempo menos dependente de mão-de-obra e demandante de uma capacitação e
experiência profissional maiores de jovens em busca da primeira experiência de
emprego. Esses fatores se constituem em obstáculos à contratação da mão-de-obra
jovem, postergando a formação de novos núcleos familiares e aumentando o período
de dependência econômica em relação aos pais (CAMARANO et al., 2004).

Além do crescimento da informalização entre os jovens brasileiros, obser-
vou-se, também, um aumento das taxas de desemprego entre eles. Isto é, por um
lado, conseqüência do maior crescimento da PEA relativamente ao aumento da
geração dos postos de trabalho no país. De acordo com os dados do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), entre 1990 e 2000 foram criados aproximadamente
3 milhões de empregos formais. No entanto, foram destruídos 440 mil postos

GRÁFICO 5

Brasil: proporção de jovens que contribuíam para a seguridade social – 1980 e 2000
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referentes aos trabalhadores entre 15 e 17 anos de idade. A população de 18 a 24
anos absorveu 5,5% dos novos empregos formais criados e a de 25 a 29 anos,
9,5%. Por outro lado, o maior desemprego dos jovens vis-à-vis o restante da po-
pulação é considerado por vários autores como uma característica própria da ado-
lescência e do caráter exploratório dos jovens. Como atravessam uma fase de expe-
rimentação, vivenciam, também, uma rotatividade elevada do emprego e, são, por
isso, mais facilmente captados pelo desemprego. Nesse caso, a alta rotatividade
poderia explicar mais as taxas elevadas de desemprego e não a dificuldade de en-
contrar emprego.14 Aproximadamente 43% dos jovens que procuravam trabalho
em 2002 estavam ainda freqüentando a escola e, provavelmente, morando na casa
dos pais. Parte daqueles contabilizados como desempregados podia estar na con-
dição de espera de uma melhor oportunidade no mercado de trabalho.

A comparação das taxas de desemprego entre os jovens entre 1980 e 2000 é
dificultada pela mudança no conceito de ocupação utilizada pelos censos
demográficos, verificada a partir do Censo de 1991. No entanto, vários estudos já
apontaram para o seu crescimento entre 1980 e 2000.15 Dado isto, são apresentadas
no gráfico 6 as taxas de desemprego da população brasileira de 15 a 60 anos,
utilizando-se os dados das Pesquisas Nacionais por Amostras de Domicílios (Pnads)
de 1982 e 2002.

Os jovens representavam nos dois anos analisados o grupo mais afetado pelo
desemprego. Em 2002, eram responsáveis por 47,7% do total de desempregados
no Brasil.16 Além disso, como se pode ver no capítulo 9 deste livro, uma parte
não-desprezível dos jovens estava na condição de inatividade. Destes, um outro
grupo, também não-desprezível, permanecia na escola. Não se sabe se os demais
jovens estavam experimentando o “desemprego pelo desalento”.17 A intermitência
na busca de trabalho explica as altas taxas de desemprego dos jovens e a diferença
para a das coortes seguintes, porém ainda altas.18 As taxas de desemprego de todos
os grupos etários apresentaram crescimento no período analisado para ambos os
sexos, sendo mais elevadas entre as mulheres e os jovens. Elas mais que triplicaram
em todas as idades, mas a variação foi maior entre as populações de 15 a 17 anos
e de 37 a 57 anos. Decresciam com a idade para ambos os sexos e anos, como se
pode perceber no gráfico 6.

14. Ver, por exemplo, o capítulo 5 deste livro e Madeira (2004).

15. Ver, por exemplo, Camarano et al. (2001, 2003, 2004).

16. Dados não mostrados.

17. Isso significa pessoas que deixam de procurar trabalho por falta de motivação. Ou seja, procuraram, não conseguiram e desistiram.

18. Ver capítulo 5 deste livro, em que a autora chama a atenção para o grupo de escolaridade abaixo do ensino fundamental, que
realmente encontra dificuldade de obter um trabalho estável mesmo na sua fase adulta.
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19. Ver o capítulo 5 deste livro.

4  O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA E DO DOMICÍLIO

4.1  Visão geral

No modelo tradicional de transição para a vida adulta, a saída da casa dos pais e a
constituição de uma nova família são eventos que marcam a independência do
jovem e a assunção de um status de adulto. Esse modelo também assume que a
saída se dá pelo casamento e a transição se completa com o nascimento do primeiro
filho. Para alguns autores, o prolongamento da juventude pode ser detectado pelo
adiamento da idade ao casamento.19

Como mostrado em vários capítulos deste livro, há outras indicações de que
essa seqüência está se despadronizando e/ou os timings estão se alterando. O casa-
mento e a parentalidade podem ocorrer sem a saída da casa dos pais e esta pode
ocorrer independentemente do casamento. Por outro lado, foi visto, também, no
capítulo 3 deste livro que isso está acontecendo de forma diferenciada entre os
vários grupos raciais e nas regiões Nordeste e Sudeste. Também será visto, no
capítulo 8 que, para alguns jovens, a transição está sendo condensada.

Como ponto de partida, assume-se como independência a saída da casa dos
pais, o que ocorre quando os jovens estão na condição de chefes ou de cônjuges.
No caso das mulheres, considerou-se, também, a maternidade. A tabela 6 apre-
senta as proporções da população jovem que já estava no seu domicílio, ou seja, já
tinha saído da casa dos pais, por situação conjugal em 1980 e 2000. Não foram
considerados, na tabela mencionada, os estados conjugais de separados e viúvos.
Por outro lado, dentro do grupo de filhos estão incluídos os outros parentes.
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Fontes dos dados brutos: IBGE/Pnads de 1982 e 2002.
Elaboração: Ipea. Mulheres (2002)
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GRÁFICO 6

Brasil: taxa de desemprego por idade individual e sexo – 1982 e 2002
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O status familiar predominante dos jovens do sexo masculino em 1980 e
2000 era o de filho solteiro. Essa proporção foi ligeiramente mais alta em 2000
comparada a 1980. Como esperado, decresceu com a idade em prol de um
aumento na proporção de chefes casados. Essa variação foi mais intensa em 1980.
Em 2000, a redução acarretada pela idade na proporção de filhos solteiros foi
maior que o aumento na proporção de chefes casados. Isso sugere alguma mudança,
ainda que pequena, no processo de constituição de família e/ou na nupcialidade

TABELA 6

Brasil: proporção da população por idade e sexo, segundo o status familiar –
1980 e 2000
(Em %)

Filhos

solteiros

Filhos

casados

Chefes

casados

Chefes

solteiros

Cônjuges

casados

Total

1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000

Homens

15-19 92,5 94,1 0,6 1,5   1,5   1,8 0,8 0,7   0,0   0,2 95,4 98,2

20-24 60,3 62,6 4,3 6,3 24,3 20,4 3,7 2,9   0,1   1,3 92,7 93,5

25-29 25,1 30,5 5,1 6,2 59,7 48,5 4,0 3,5   0,2   2,9 94,0 91,6

15-29 63,4 65,3 3,1 4,5 25,0 21,4 2,6 2,2   0,1   1,3 94,1 94,8

35-39   9,1 2,7 72,6 2,4   4,3 91,2

40-44   5,7 1,8 76,4 2,1   4,5 90,6

45-49   3,8 1,2 78,8 1,9   4,6 90,2

35-49   6,5 2,0 75,6 2,1   4,5 90,7

Mulheres

15-19 77,2 75,9 2,4 2,6   0,0   0,3 0,3 0,5 11,6 10,9 91,6 90,2

20-24 40,0 41,7 4,7 4,5   0,1   1,4 1,4 1,8 44,8 37,1 90,9 86,4

25-29 18,3 19,7 3,6 3,4   0,1   2,7 2,2 2,5 67,6 57,8 91,8 86,1

15-29 48,7 47,9 3,5 3,5   0,1   1,4 1,2 1,5 38,0 33,4 91,4 87,7

35-39   7,1 1,8   4,4 2,4 68,1 84,0

40-44   5,1 1,1   4,7 2,6 66,8 80,4

45-49   4,0 0,8   4,6 2,7 65,1 77,2

35-49   5,6 1,3   4,6 2,6 66,9 80,9

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.

Nota: Na categoria filhos, estão incluídos os outros parentes.
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desses jovens. É provável que isso se deva ao aumento das separações conjugais,
cujos dados não estão aqui apresentados.20 A proporção de homens de 25 a 29
anos separados aumentou de 1,1% para 6,5% entre 1980 e 2000. Desses últimos,
62,1% estavam na casa dos pais na condição de filhos.21 Não se pode saber se
saíram de casa com o casamento e voltaram ou não saíram quando casaram. Em-
bora baixa, a proporção de filhos casados aumentou no período, principalmente
entre os jovens de 20 a 24 anos.

Observando-se os jovens que tinham de 15 a 29 anos, 20 anos mais tarde,
verifica-se que o status predominante era o de chefes casados (tabela 6). Aí se
encontravam 75,6% dos homens brasileiros de 35 a 49 anos, o que sugere que esse
grupo populacional fez a sua transição para a vida adulta nos moldes tradicionais:
casamento associado à saída de casa. Essa proporção cresceu com a idade. Aproxi-
madamente 8% dos homens dessa coorte estavam separados, sendo que cerca
de 60% encontravam-se chefiando domicílios e o restante na casa de pais ou de
outros parentes.22

Como se viu em outros capítulos deste livro, a constituição de família parece
ser para as mulheres o evento mais importante no que diz respeito à sua transição
para a vida adulta. Como ela não está necessariamente ligada ao mercado de
trabalho, tende a acontecer mais cedo para as mulheres comparativamente aos
homens. A isso se alia a tradição brasileira de os homens casarem-se com mulheres
mais jovens. Ser solteira e residir com os pais ou outros parentes era a condição da
maioria das mulheres em 1980, tal como visto para os homens. No entanto,
enquanto essa proporção foi de 63,4% e 65,3% para homens em 1980 e 2000,
respectivamente, as comparáveis para mulheres foram de 48,7% e 47,9%. A
segunda mais elevada proporção de homens foi a de chefes casados e, entre as
mulheres, a de cônjuges casadas, também observadas nos dois anos. Por sua vez, o
percentual de mulheres cônjuges casadas, embora tenha decrescido, foi mais ele-
vado que o de homens chefes. Essa proporção também cresceu com a idade. As
variações entre os dois anos não foram muito expressivas, com exceção da redução
da proporção de cônjuges casadas (ver tabela 6). Por outro lado, verificou-se um
aumento na participação das mulheres separadas, cuja proporção dobrou no
período: passou de 3,5% para 7,0%. Em 1980, as jovens separadas moravam, em
sua grande maioria, na casa dos pais. A proporção das que chefiavam famílias
também cresceu entre essas jovens.23

20. Como nesta seção o foco é no processo de constituição de famílias, não se trabalhou com separações conjugais. Estas serão
enfocadas no capítulo 7 deste livro.

21, 22, 23. Dados não mostrados.
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Vinte anos mais tarde, 2/3 das mulheres que tinham de 15 a 29 anos em
1980 estavam na posição de cônjuges, o que sugere que, como no caso dos ho-
mens, o casamento e a saída de casa foram eventos importantes que marcaram a
sua transição para a vida adulta. No entanto, essa proporção mesmo se somada à
de chefes casadas era menor que a de homens casados, seja na posição de chefe ou
cônjuge. Isso se explica pela maior proporção de mulheres separadas. Aproxima-
damente 11% das mulheres dessa coorte estavam separadas, comparadas aos 8,5%
dos homens. Enquanto 3/4 das mulheres separadas eram chefes do domicílio, a
proporção comparável para homens foi de 46,3%. Os demais moravam com pais
ou outros parentes.24

Como se mencionou anteriormente, para as mulheres foi considerada, tam-
bém, a maternidade, ou seja, se já haviam tido filhos. Em 1980, aproximadamente
39,0% das mulheres de 15 a 29 anos eram mães, proporção menor que a verificada
para 2000, de 41,7%. Considerando a coorte 1, após 20 anos, ou seja, quando
tinham de 35 a 49 anos, observa-se que o percentual referido atingiu 88,9%. Essa
proporção cresceu com a idade, como esperado. A situação familiar e conjugal em
que se encontravam essas mulheres é descrita na tabela 7. Nessa categoria, predomina-
ram, nos dois anos estudados, as cônjuges casadas, mas em proporções decrescentes.

24. Dados não mostrados.

TABELA 7

Brasil: proporção de mulheres que tiveram filhos por idade e sexo, segundo o status
familiar – 1980 e 2000
(Em %)

Filhas

solteiras

Filhas

casadas

Chefes

casadas

Chefes

solteiras

Cônjuges

casadas

Total

1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000

15-19 1,0 2,9 1,2 2,4 0,0 0,2 0,1 0,1   6,9   6,9   9,2 12,6

20-24 2,4 5,0 3,3 4,7 0,0 1,0 0,6 0,5 36,0 29,2 42,3 40,3

25-29 1,8 3,3 2,9 3,6 0,1 2,2 1,0 0,8 60,5 50,0 66,3 59,9

15-29 1,7 3,7 2,4 3,5 0,0 1,1 0,5 0,4 31,3 27,0 35,9 35,7

35-39 1,4 1,6 4,1 0,9 64,8 72,8

40-44 0,9 0,9 4,4 1,0 64,1 71,4

45-49 0,6 0,6 4,3 0,9 62,4 68,8

35-49 1,0 1,1 4,3 1,0 63,9 71,2

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.

Nota: Na categoria filhos estão incluídos os outros parentes.
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Esse predomínio foi observado nos três grupos de idade e o decréscimo observado
foi, principalmente, entre as mulheres mais jovens. A diminuição mencionada se
deu em prol de um aumento na proporção de filhas solteiras, seguidas das filhas
casadas, mas a soma das duas proporções não atingiu 8%.25 Sumarizando, pode-se
dizer que a maternidade continua sendo um evento universal na vida das mulhe-
res, pelo menos em 1980. Além disso, ocorre dentro de uma família constituída
pelo casamento.Parece que algumas pequenas mudanças ocorreram no período no
sentido de uma dissociação entre maternidade e casamento e no aumento das sepa-
rações conjugais.

4.2  Os tempos

Assim como para a saída da escola e a entrada no mercado de trabalho, também
foram construídos alguns indicadores do timing (idade), por sexo, para os jovens
que experimentaram os eventos de sair de casa, casar e ter filhos, em 1980 e 2000.
As idades medianas em que esses eventos ocorreram são mostradas no gráfico 7.
Comparando-se a população jovem masculina no que se refere à idade ao casar,
em 1980 e 2000, observa-se que entre os 50% mais jovens isso ocorreu ligeira-
mente mais cedo em 2000, 0,4 ano. Já com relação à saída da casa dos pais ou
constituição do domicílio, não se pode falar em mudanças no timing em que esse
processo ocorreu. Um outro ponto investigado foi a sincronia entre o casamento
e a saída da casa dos pais. Para 1980, pode-se falar de uma certa sincronia entre
casamento e saída de casa. As idades medianas foram muito semelhantes. Por outro
lado, parece que a primeira metade dos jovens de 2000 estava experimentando
um certo “descolamento” entre o casamento e a saída da casa dos pais. Esses homens

25. Entre as filhas, estão incluídas as outras parentas: netas, sobrinhas etc.

GRÁFICO 7

Brasil: idades medianas em que os jovens casaram, saíram de casa e tiveram
filhos – 1980 e 2000
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Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000.
Elaboração: Ipea.
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se casavam 0,7 ano mais cedo do que saíam de casa. Isso aponta para um cresci-
mento na proporção de homens que casaram e continuaram morando com os pais.

Na tabela 3, encontram-se outros indicadores do timing (idade) em que as
pessoas que experimentaram aquele evento o fizeram para o casamento e a saída
de casa. O gráfico 8 detalha as idades decis em que os homens jovens se casaram e
saíram de casa. Pode-se observar que, nos dois anos considerados, para 10% dos
homens a transição familiar se iniciou a partir dos 19 anos. Isso só não se verificou
no que se refere ao casamento em 2000. Para estes, o casamento se iniciou aos 18
anos, mas sem resultar em saída da casa dos pais. Foram esses jovens e os de 23
anos os responsáveis pela redução na idade mediana ao casamento. Por outro
lado, os jovens de 20 a 21 anos experimentaram um pequeno adiamento na idade
ao casar. A partir dos 24 anos, não se observaram mudanças nesse timing e, aos 27
anos, 90% dos jovens das duas coortes já estavam casados. A duração da transição
foi 1 ano mais longa para os jovens de 2000 comparativamente aos de 1980 –
levou 9 anos. Isso aconteceu porque eles começaram a se casar mais cedo.

A saída de casa se iniciou aos 19 anos nos dois anos analisados e terminou
aos 27 anos em 1980 e aos 28 anos em 2000.26 Nenhuma mudança foi observada
nas idades decis de saída de casa, com exceção da referente ao nono. Em 2000, a
população desse decil postergou esse processo, o que levou a que a sua transição
demorasse 1 ano a mais para ocorrer comparativamente aos primeiros, 9 anos (ver
tabela 3). Entre os jovens de 1980, a saída de casa e o casamento ocorreram simul-
taneamente. Para os de 2000, o que se observou foi que aqueles que anteciparam
o casamento o fizeram sem sair imediatamente de casa e os que adiaram, saíram
primeiro de casa.

26. Idade em que 90% dos jovens que saíram de casa completaram esse processo.

10

7

6

8

1

0
18 21 25 26

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000.
Elaboração: Ipea. Casamento (2000)
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GRÁFICO 8

Brasil: idades decis às quais os homens casaram e saíram de casa – 1980 e 2000
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Parece que a grande mudança havida entre as duas coortes foi quanto à pro-
porção de jovens que chegaram aos 30 anos sem ter se casado e/ou saído de casa,
como pode ser visto na tabela 3. A primeira proporção passou de 19,6% para
23,3%.27 Observou-se, também, um aumento na proporção de jovens que não
haviam saído de casa até essa idade, que foi bem mais elevado. A referida proporção
passou de 22,4% para 30,8% entre 1980 e 2000. A magnitude desse aumento
pode estar sinalizando para um adiamento na saída da casa dos pais.

Considerando-se a primeira coorte 20 anos mais tarde, quando tinha de 35
a 49 anos, observa-se que 9,1% não tinham se casado – a metade da proporção
verificada em 1980 quando eram considerados jovens. Ou seja, a metade do grupo
que não havia se casado até os 30 anos, saiu nos 20 anos seguintes. Uma proporção
similar de jovens que não havia saído da casa até os 30 anos, também, saiu nos 20
anos seguintes. A proporção mencionada reduziu-se de 22,4% para 13,5%.28

O comportamento das mulheres no que se refere à idade mediana ao casa-
mento e ao sair de casa foi ligeiramente diferente do observado entre os homens,
conforme se pode ver no gráfico 7. A idade mediana ao casar ficou aproximada-
mente constante e a de saída de casa aumentou ligeiramente, 0,4 ano. Já a materni-
dade foi antecipada em 0,8 ano para a primeira metade das mulheres da coorte 2.
Em 1980, para as mulheres 50% mais jovens, isso ocorria aproximadamente 1
ano após o casamento e 0,4 ano após a saída da casa dos pais. Em 2000, o último
evento a ocorrer foi a saída de casa, sendo a diferença nas idades medianas ao
casamento e à maternidade muito reduzida.

Analisando-se os processos mencionados segundo os decis de idade, que são
mostrados no gráfico 9, observa-se que os eventos de formação de família come-
çaram mais cedo para as mulheres do que para os homens. Com exceção da ma-
ternidade para as mulheres jovens de 1980, aos 16 anos em torno de 10% delas  já
tinham se casado, saído de casa e tido filhos. A mudança verificada no período foi
na antecipação da maternidade, observada para 60% das mulheres mais jovens,
ou seja, as com idade inferior a 22 anos. As mulheres de 24 e 26 anos também
experimentaram uma antecipação nessa idade. Conseqüentemente, em 2000, aos
26 anos, 90% das mulheres que tiveram filhos, já os tinham tido, o que ocorreu
aos 27 anos em 1980. No entanto, a duração da transição para as duas coortes de
jovens foi aproximadamente igual – 10 anos – pois a coorte 2 começou mais cedo
e acabou mais cedo (ver tabela 3).

27. Mudanças na nupcialidade dos jovens brasileiros são analisadas no capítulo 7 deste livro.

28. Dados não mostrados.
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Quanto ao casamento e à saída de casa, não se pode falar em mudanças
significativas. Observou-se um pequeno adiamento na idade ao casar apenas para
as mulheres de 22 anos e na saída de casa para as com idade superior a 23 anos, ou
seja, os três últimos decis considerados. A duração da transição não se alterou para
os eventos de casamento e maternidade – foi de 10 anos. Aos 26 anos, nos dois
anos considerados, 90% das mulheres já tinham se casado. Em 1980, 90% já
tinham saído de casa e em 2000 já tinham tido filhos. As mudanças observadas
foram a saída da casa dos pais, que se completou um ano mais tarde e a mater-
nidade que se antecipou em 1 ano. Apesar de as mulheres iniciarem o processo
de formação de família mais cedo que os homens, elas levam mais tempo para
concluí-lo (ver gráfico 9 e tabela 3).

A proporção de mulheres que chegou aos 30 anos sem ter casado e sem ter
tido filhos foi ligeiramente mais baixa em 1980 em comparação com 2000 (ver
tabela 3). Isso sugere uma ligeira antecipação na nupcialidade e na maternidade e/
ou um aumento no quantum desse evento. Aproximadamente a metade das mu-
lheres que chegaram aos 30 anos sem se casar em 1980 o fez nos 20 anos seguintes.
Incremento semelhante foi observado na proporção de mulheres que tiveram
filhos. Sintetizando, pode-se dizer que aproximadamente 90% das mulheres da
coorte 1 chegaram ao final do período reprodutivo aos 50 anos, tendo se casado e
tido filhos. Isso indica a importância desses eventos para as mulheres.29

Por outro lado, no que diz respeito à saída de casa, verificou-se, entre 1980 e
2000, um aumento no percentual de mulheres que não haviam saído de casa até
os 30 anos, que passou de 20,6% para 23,4%. No entanto, 20 anos mais tarde,

29. Dados não mostrados.
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GRÁFICO 9

Brasil: idades decis às quais as mulheres jovens casaram e saíram de casa – 1980 e 2000
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em 2000, a proporção referida para as mulheres da coorte 1, que tinham de 35 a
49 anos, foi reduzida para 10,9%. Isso mostra que, também aos 50 anos, em
torno de 90% das mulheres estavam nos seus domicílios e completaram a transi-
ção, como no caso dos outros dois eventos considerados. Mas, e as 10% restantes?
Essa tendência continuará para as mulheres da coorte 2? Se sim, pode-se falar
num processo de alongamento ou adiamento da transição. Se não, será o caso de
uma transição na casa dos pais? Ou negada?

Também para as mulheres jovens dos dois anos analisados, parece que se
pode falar de uma “dessincronização” entre casamento e saída da casa dos pais,
que aumentou no período mais recente. Considerando a idade mediana, em 1980,
as mulheres jovens saíam de casa 0,6 ano depois de se casarem. Em 2000, essa
diferença se ampliou para 1,1 ano. Considerando os decis da distribuição, verifi-
ca-se que isso ocorreu em 1980 entre as mulheres de 18 a 22 anos (terceiro ao
sétimo decil). Já para as mulheres da coorte 2, esse intervalo se estendeu até os 26
anos (nono decil). Quando se inclui a maternidade na avaliação da seqüência da
transição, pode-se inferir que, em 1980 esse processo ocorreu depois do casamento
e da saída da casa dos pais para qualquer das medidas consideradas. O mesmo não
parece ter acontecido em 2000. Levando em conta a idade mediana, o que se pode
observar é que as mulheres tiveram filhos 0,3 ano depois do casamento e 0,8 ano
antes de saírem de casa. Quando se consideram os subgrupos etários, classificados
pelas idades decis, observa-se que essa “dessincronização” parece acontecer em
quase todos os subgrupos, à exceção do primeiro, do sexto, do oitavo e  do último.
Sumarizando, parece que atingiu mais as jovens de 17 a 21 anos. Apenas entre as
mulheres de 17 anos (segundo decil), a maternidade aconteceu primeiro que o
casamento. Nas demais, a saída de casa aconteceu depois da maternidade e do
casamento (ver gráfico 9 e tabela 3).

Em síntese, parece que o que está provocando essa “dessincronização” no
processo de transição foi a antecipação da maternidade, que atingiu a população
mais jovem. Em 2000, aos 21 anos, 60% dessas mulheres já tinham tido filhos.
Esses resultados reforçam os apresentados no capítulo 8 deste livro, que discute
uma transição condensada para a vida adulta provocada pela gravidez na adoles-
cência. Por outro lado, não confirmam a hipótese sobre o prolongamento da tran-
sição para a vida adulta no Brasil, pelo menos para as mulheres. Se isso ocorre,
acontece para quem?

5  E A TRANSIÇÃO: COMO SE DEU, PARA QUEM SE DEU E QUANTO DUROU?

O que foi visto anteriormente permite dizer que a grande maioria dos jovens das
duas coortes realizou a transição para os eventos mencionados. Foram verificadas
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algumas variações nos timings desses eventos e nas seqüências, o que será um pouco
mais detalhado nesta seção. A pergunta central é: como esses processos estudados
separadamente se interagiram para determinar a transição para a vida adulta?

Já foi visto em vários capítulos deste livro que a transição tem um forte
componente de gênero. Para os homens, a participação no mercado de trabalho é
um determinante importante e, para as mulheres, o casamento e a maternidade
ainda são os eventos mais importantes. Assumiu-se que ter completado a transi-
ção para os homens é deixar a escola, participar das atividades econômicas e sair
da casa dos pais ou de origem, o que significa constituir o seu próprio domicílio.
Para as mulheres, além dessa alternativa, considerou-se, também, a de sair da escola,
da casa dos pais e de ter filhos, independentemente de estar participando das
atividades econômicas ou não. Na verdade, está se falando de duas modalidades
de transição: uma via mercado de trabalho e, outra, via constituição de família e
maternidade.30 Esta seção busca medir o quantum e o timing desses processos.

5.1  Quantos fizeram a transição?

A tabela 8 classifica os jovens do sexo masculino em 1980 e 2000 quanto a algumas
combinações de estados de transição para a vida adulta que assumiam no momento
dos censos por grupos qüinqüenais de idade. Todas elas pressupunham participa-
ção no mercado de trabalho. Nas combinações listadas, encontravam-se aproxi-
madamente 60% dos jovens de 15 a 19 anos, 85% dos de 20 a 24 anos e 92% dos
de 25 a 29 anos nos dois anos estudados. Considerou-se que para os homens a
completude do processo de transição ocorreria quando já tivessem saído da escola,
estivessem participando do mercado de trabalho e saído da casa dos pais. Como
esperado, os estados considerados são fortemente afetados pela idade.

O estado predominante dos homens de 15 a 19 anos em 1980 foi o de não
estar estudando, estar participando nas atividades econômicas e ainda morar com
os pais. A ele se somam outros 15,2%, constituídos por jovens que estudavam,
trabalhavam e moravam com os pais, representando 60% dos jovens desse grupo
etário. Para eles, a maior mudança observada entre os dois anos considerados foi
referente a essa segunda condição, o que parece ter sido resultado do prolonga-
mento do tempo passado na escola. Conseqüentemente, a proporção mais elevada
entre as jovens em 2000 foi a das que trabalhavam, estudavam e moravam com os
pais, quase o dobro da comparável para 1980. Por outro lado, reduziu-se quase à
metade a de homens de 15 a 19 anos que haviam deixado a escola, estavam no
mercado de trabalho e moravam com os pais. A redução generalizada da participação

30. Definiu-se a maternidade como o processo que iniciaria a formação de família.
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masculina nas atividades econômicas deve explicar a queda de 62,5% para 57,7%
no percentual dos jovens considerados como tendo feito a transição na modalidade
de mercado de trabalho. Apenas 2% dos jovens desse grupo etário haviam deixado
a casa dos pais nos dois anos considerados.

Conforme se pode ver pela tabela 8, o segundo grupo etário, de 20 a 24
anos, foi o que experimentou menores variações no período analisado. Essas quatro
condições absorveram 85% dos homens desse grupo etário, tanto em 1980 quanto
em 2000. A predominante foi, também, a de já ter deixado a escola, estar no
mercado de trabalho e ainda morar com os pais. Em 1980, essa proporção não
diferiu muito da referente à população de 15 a 19 anos. Já em 2000 ela foi quase
o dobro; a proporção dos jovens de 15 a 19 anos nessa condição foi de 23,4% e a
dos de 20 a 24 anos, de 44,8%. Comparando 1980 e 2000, uma outra variação
relativamente importante foi, como observado para o primeiro grupo etário, na
proporção de jovens que estudavam, participavam das atividades econômicas e
moravam com os pais. Esse percentual dobrou no período analisado, expressando
o maior tempo passado na escola. Por outro lado, em 1980, 28,0% dos jovens
nessa idade já tinham saído de casa, proporção que se reduziu para 24,2% em 2000.

TABELA 8

Brasil: proporção de jovens do sexo masculino por grupos de idade e condição de
transição – 1980 e 2000
(Em %)

Condição de transição 15-19 20-24 25-29 35-39 40-44 45-49

1980

PEA, não estudavam e saíram de casa   2,1 26,5 60,9

PEA, não estudavam e não saíram de casa 45,1 48,5 26,2

PEA, estudavam e saíram de casa   0,2   1,5   2,8

PEA, estudavam e não saíram de casa 15,2   8,6   2,6

Total 62,5 85,0 92,5

2000

PEA, não estudavam e saíram de casa   2,0 21,6 50,3 75,6 79,9 80,2

PEA, não estudavam e não saíram de casa 23,4 44,8 31,4 12,6   8,4   5,6

PEA, estudavam e saíram de casa   0,5   2,5   4,2   3,7   2,7   1,8

PEA, estudavam e não saíram de casa 31,9 16,4   5,1   0,6   0,3   0,1

Total 57,7 85,3 91,0 92,4 91,2 87,7

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.
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A proporção de homens de 25 a 29 anos que haviam saído de casa também
diminuiu entre 1980 e 2000. Em 1980, 60,9% desses jovens não estavam na
escola, trabalhavam e já haviam constituído o seu domicílio. Essa proporção
reduziu-se para 50,3% em 2000. Todas as demais proporções aumentaram, mas a
de maior magnitude foi referente à de não estar na escola, estar na PEA e ainda
morar na casa dos pais, que passou de 26,2% para 31,4%. Como esperado, foi
nesse grupo etário que se observou a maioria de homens que “completaram” o
processo de transição.

Vinte anos mais tarde, em torno de 90% da população da coorte 1, com 35
a 49 anos, estavam inseridos no mercado de trabalho. Aproximadamente 80%
preenchiam as categorias aqui estabelecidas para ter completado a transição, o que
é um comportamento esperado. No entanto, chama-se a atenção para o fato de
que, entre os homens de 35 a 39 anos, 12,6% satisfaziam as duas primeiras condi-
ções, mas não estavam nos seus domicílios, ou seja,  moravam com filhos ou
outros parentes. A proporção comparável para os de 40 a 44 anos foi de 8,4% e
para os de 45 a 49 anos, de 5,6% (tabela 9). Como uma proporção maior de
jovens de 25 a 29 anos em 2000, comparada a 1980, não havia deixado a casa dos
pais, pergunta-se se a transição via saída de casa para esses homens está se adiando
para um período além da juventude ou não está acontecendo.

Uma outra questão, talvez relacionada com a primeira, está na busca de
entendimento para o fato de que cerca de 10% dos homens de 35 a 49 anos não
participavam do mercado de trabalho em 2000 (ver tabela 9). Essa idade é consi-
derada o ápice da vida produtiva. Se a redução da participação masculina, em
geral, na atividade econômica vier a confirmar uma tendência de mais longo prazo,
isso colocará novas questões a serem incorporadas pelas análises de trajetórias para
a vida adulta.

Sumarizando, os resultados sugerem que o processo de transição para a vida
adulta da população masculina está sendo afetado pelo aumento da escolaridade,
pelo adiamento da saída da casa dos pais e, em menor escala, pela diminuição das
taxas de atividade masculina. Em que medida os três processos estão inter-relacio-
nados é uma pergunta em aberto.

O processo de transição para a vida adulta das mulheres é mais complexo
que o dos homens. Para elas, a constituição de família não está necessariamente
vinculada ao mercado de trabalho, muito embora já se verifique uma tendência à
mudança. Em 1980, nas categorias consideradas relacionadas à transição via mercado
de trabalho, encontrava-se apenas 1/3 das mulheres jovens, sendo que a variação
entre os três grupos etários não foi muito grande. Comparando 1980 com 2000,
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na tabela 9, notam-se mudanças expressivas em todos os três grupos etários, que
foram crescentes com a idade. Por exemplo, entre as mulheres de 25 a 29 anos em
1980, apenas 32,6% fizeram a transição por essa modalidade. Em 2000, essa
proporção quase dobrou, foi de 60,9%. Dado isto, outras alternativas de transi-
ção para as mulheres que incluíam a saída da escola e a constituição de família e de

TABELA 9

Brasil: proporção de jovens do sexo feminino por grupos de idade e condição de
transição – 1980 e 2000
(Em %)

Condição de transição 15-19 20-24 25-29 35-39 40-44 45-49

Alternativa de mercado de trabalho

1980

PEA, não estudavam e saíram de casa   1,4   8,6 17,1

PEA, não estudavam e não saíram de casa 16,9 18,9 12,3

PEA, estudavam e saíram de casa   0,1   0,8   1,1

PEA, estudavam e não saíram de casa   8,0   6,0   2,1

Total 26,5 34,2 32,6

2000

PEA, não estudavam e saíram de casa   3,2 17,6 33,7 49,8 51,3 47,5

PEA, não estudavam e não saíram de casa 12,5 25,3 18,7   8,2   5,8   4,2

PEA, estudavam e saíram de casa   0,9   3,0   4,3   4,2   3,2   2,2

PEA, estudavam e não saíram de casa 22,5 12,8   4,2   0,8   0,3   0,2

Total 39,1 58,7 60,9 62,9 60,6 54,1

Alternativa de constituição de família

1980

Não estudavam, saíram de casa e tiveram filhos   4,9 27,7 47,3

Estudavam, saíram de casa e tiveram filhos   0,2   1,0   1,5

Não estudavam, não saíram de casa e tiveram filhos   1,9   5,6   5,2

Estudavam, não saíram de casa e tiveram filhos   0,2   0,5   0,3

Total   7,2 34,8 54,3

2000

Não estudavam, saíram de casa e tiveram filhos   6,5 29,3 52,1 75,5 80,6 82,9

Estudavam, saíram de casa e tiveram filhos   0,9   3,0   4,9   5,2   4,0   3,0

Não estudavam, não saíram de casa e tiveram filhos   5,2 11,8 10,2   5,7   4,0   2,7

Estudavam, não saíram de casa e tiveram filhos   2,0   2,6   1,5   0,4   0,2   0,1

Total 14,6 46,7 68,6 86,9 88,8 88,8

Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000. Elaboração: Ipea.
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domicílio foram consideradas. Nesse caso, assumiu-se que a completude do
processo de transição poderia ocorrer, também, quando as mulheres deixassem a
escola e a casa dos pais e tivessem filhos. O percentual de mulheres de 25 a 29 anos
nessa alternativa também cresceu: passou de 54,3% para 68,6%.31 Ou seja, no
primeiro caso, a alternativa seria via mercado de trabalho e, no segundo, via cons-
tituição de família ou maternidade.

Como já se mencionou, a alternativa de mercado de trabalho contemplou
apenas 1/3 das mulheres em 1980. Entre as que tinham de 15 a 24 anos nesse
grupo, predominavam as que haviam ingressado no mercado de trabalho, deixado
a escola, mas moravam ainda na casa dos pais. A proporção mencionada para o
grupo de 15 a 19 anos diminuiu entre 1980 e 2000 e aumentou para o de 20 a 24
anos. No primeiro caso, isso ocorreu em prol de um aumento na proporção de
mulheres que trabalhavam, estudavam e não haviam constituído os seus domicílios.
Ou seja, esses resultados reforçam outros já encontrados a respeito do aumento da
escolaridade. Já com relação ao segundo grupo etário, a variação mencionada é
explicada pelo ingresso maciço de mulheres na categoria de transição via mercado
de trabalho. A proporção de mulheres de 20 a 24 anos nesse grupo passou de
34,2% para 58,7% entre os dois anos estudados.

De maneira diferente do que foi observado para os homens, cresceu a pro-
porção de mulheres que saíram de casa em todos os três grupos de idade e nas duas
modalidades de transição listadas na tabela 9. A mais importante foi, como espe-
rado, a formada por mulheres que entraram no mercado de trabalho, deixaram a
escola e saíram da casa dos pais. Em 1980, estavam nessa condição 17,1% das que
tinham de 25 a 29 anos. Em 2000, esse percentual praticamente dobrou, passou
para 33,7%. Esses resultados sugerem um aumento na importância da transição
via mercado de trabalho para as mulheres.

Também cresceu, entre 1980 e 2000, a proporção de mulheres que fizeram a
transição pela maternidade.32 Em todos os grupos de idade e nos dois anos analisados,
a modalidade mais expressiva foi a tradicional, constituída por aquelas que saíram
da escola e da casa dos pais e tiveram filhos. No entanto, embora essa proporção
tenha crescido, o seu crescimento foi menor que o observado para o total das moda-
lidades. Entre as mulheres de 25 a 29 anos, ela passou de 47,3% para 52,1%. Isso
pode estar apontando para formas diferenciadas de transição. Por exemplo, entre
essas jovens, em 2000, a proporção daquelas que não estavam na escola,
tinham tido filhos e moravam com os pais foi quase o dobro da observada para 1980.

31. Os percentuais mencionados não são excludentes. Uma mesma mulher pode estar incluída nas duas alternativas.

32. As duas alternativas não são excludentes.
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Entre as de 15 a 24 anos, o maior crescimento relativo foi observado na proporção
de mulheres que tiveram filhos na casa dos pais, independentemente de estarem
estudando ou não.

Observando-se a coorte 1 em 2000, ou seja, quando essas mulheres tinham
de 35 a 49 anos, verifica-se que aproximadamente 88% delas completaram a tran-
sição pela alternativa de constituição de família.33 Elas não estudavam, saíram da
casa dos pais e tiveram filhos. A proporção das que tiveram filhos e das que se
encontravam nas demais categorias é baixa. Por outro lado, cerca de 60% das
mulheres fizeram a transição via mercado de trabalho. Aproximadamente a metade
delas completou o processo, tal como assumido neste trabalho.

5.2  Quanto tempo levaram para fazer a transição aqueles que a fizeram?

Considerando-se que o processo de transição para os homens inicia-se com a
saída da escola e termina com a constituição do domicílio próprio, a comparação
das idades medianas na tabela 3 aponta para uma redução do tempo em que as
pessoas levaram entre a saída da escola e a de casa; de 7,6 anos para 5,0 anos. O
gráfico 10 apresenta as idades decis dos jovens do sexo masculino aos eventos
estudados em 1980 e 2000. Analisando as diferenças intertemporais nas idades
nas quais 90% das pessoas  realizaram o evento , verifica-se que elas ficaram em
torno de 5 anos. Isso significa que o “encurtamento” do período da transição
ocorreu para os mais jovens, menores de 20 anos, e foi provocado pelo adiamento
da saída da escola. O gráfico 10 mostra a sobreposição das retas da saída de casa, em

33. Isso não significa dizer que essas mulheres não participavam do mercado de trabalho.
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Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000.
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GRÁFICO 10

Brasil: idades decis às quais os homens jovens saíram da escola
e da casa dos pais – 1980 e 2000
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1980 e 2000, do primeiro ao oitavo decil. Isso significa que a mudança na idade à
saída de casa só ocorreu no nono decil de idade, quando as retas se descolaram.

Como também foi visto que a permanência na escola para muitos jovens
acontecia simultaneamente à participação no mercado de trabalho, foram compa-
radas as idades à entrada neste e à saída de casa. Ou seja, assumiu-se, nesse caso,
que o primeiro passo em direção à vida adulta foi dado pela entrada no mercado
de trabalho. A diferença entre a idade mediana de entrada no mercado de trabalho
e a de saída de casa diminuiu de 7,9 para 7,3 anos. O gráfico 11 permite observar
que a distância entre o tempo que 90% dos jovens de 2000 levaram para entrar no
mercado de trabalho e sair de casa aumentou 2 anos, em comparação a 1980 –
passou de 6 para 8 anos. Isso ocorreu a despeito do encurtamento no tempo que
90% da população da coorte 2 levaram para entrar na atividade econômica. Ou
seja, foi o alongamento do tempo despendido na saída da casa dos pais, conjugado
à diminuição do tempo na entrada do mercado de trabalho, que aumentou a duração
da transição. Não parece que esse aumento tenha sido devido ao adiamento do
casamento. Na verdade, conforme visto na tabela 3, a idade mediana ao casar foi
reduzida em 0,4 ano entre os jovens de 1980 e 2000.

Para as mulheres, levou-se em conta, em primeiro lugar, a saída da escola e da
casa dos pais. Como visto na tabela 3, a idade mediana à saída da escola aumentou
em 2,4 anos e a da casa dos pais em 0,4 ano. A diferença entre essas duas idades
aponta que, em 1980, as mulheres saíam da casa dos pais 5,2 anos depois de terem
deixado a escola. Em 2000, essa diferença reduziu-se em dois anos, explicada pelo
adiamento da idade ao sair da escola. Já se for considerada a diferença no tempo
que 90% dos dois grupos levaram para realizá-lo, não se observaram mudanças.
Ambos levaram aproximadamente 4 anos. Isso se deve ao fato de o impacto do
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Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000.
Elaboração: Ipea. Saída de casa (2000)

Entrada no mercado de trabalho (2000)
Saída de casa (1980)
Entrada no mercado de trabalho (1980)

9

5
4
3
2

GRÁFICO 11

Brasil: idades decis às quais os homens jovens entraram no mercado de trabalho
e saíram da casa dos pais – 1980 e 2000
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adiamento da saída da escola ter tido maior efeito sobre as 50% mais jovens e a
saída de casa sobre as 40% mais velhas.

A comparação dos tempos entre a saída da escola e a maternidade pode ser
visualizada na tabela 3 e no gráfico 13. Os dados sugerem uma redução no tempo
que as jovens brasileiras levaram para fazer a transição, considerando-se esses dois
eventos. A variação nas idades medianas acarretou uma diminuição na diferença
entre a idade ao sair da escola e a de ter o primeiro filho; passou de 5,5 anos para
2,4 anos. Já considerando a diferença nas idades ao nono decil, essa redução foi de
3 para 2 anos. Isso se deveu ao adiamento da idade ao sair da escola e à antecipação
da idade ao ter o primeiro filho. Ambos os eventos tiveram um impacto maior nas
mulheres até o sexto decil, 60% mais jovens.
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GRÁFICO 12

Brasil: idades decis às quais as mulheres jovens saíram da escola
e da casa dos pais – 1980 e 2000
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Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000.
Elaboração: Ipea. Saída de casa (2000)Saída de casa (1980)
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GRÁFICO 13

Brasil: idades decis às quais as mulheres jovens saíram da escola
e tiveram o primeiro filho – 1980 e 2000
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Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000.
Elaboração: Ipea. Maternidade (2000)Maternidade (1980)

Saída da escola (1980) Saída da escola (2000)
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Muito embora se tenha reconhecido neste capítulo e em outros deste livro
que a entrada no mercado de trabalho desempenha um papel menos importante
na transição para a vida adulta das mulheres, foram consideradas, também, as
durações do processo de entrada no mercado de trabalho e de saída de casa das
mulheres jovens. A diferença nas idades medianas, idade ao nono decil, não mostra
variações nesse tempo. Ambas as coortes levaram aproximadamente 8 anos entre
entrar no mercado de trabalho e sair da casa dos pais (ver tabela 3 e gráfico 14).

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os debates nacional e internacional sobre a transição para a vida adulta têm colo-
cado muita atenção na questão do seu adiantamento/prolongamento (ou não) e
na seqüência dos eventos. Este capítulo pretendeu contribuir para esse debate,
considerando os eventos que caracterizam o processo de transição e as suas inter-
relações. Assumiu-se que a população que vivenciava esse processo era a de jovens
de 15 a 29 anos. Foram consideradas, também, as diferenciações de gênero.

Quando se analisa o processo de transição, considera-se apenas o dos sobre-
viventes, residentes no território nacional. Uma parcela não-desprezível da popu-
lação masculina jovem não o realizou, pois a mortalidade precoce impediu. Outra
parcela, a dos emigrantes internacionais, a concretizou fora do país. Os dois even-
tos afetaram mais a população masculina.

Ao se aceitar que a saída da escola é o evento que marca o início do processo
de transição para a vida adulta, observa-se que ele começava antes dos 15 anos.
Uma das maiores mudanças observadas foi com relação a ele. Enquanto em 1980,
aos 15 anos, 50% do grupo de jovens já tinham deixado a escola, essa proporção
reduziu-se para 10% em 2000. Isso significa uma permanência mais longa em 2000
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Fonte dos dados brutos: IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 2000.
Elaboração: Ipea. Saída de casa (2000)
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GRÁFICO 14

Brasil: idades decis às quais as mulheres jovens entraram no mercado de trabalho
e saíram da casa dos pais – 1980 e 2000
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que beneficiou todos os jovens, mas, principalmente, aqueles com idade abaixo de 16
anos. Pode-se dizer que, para 90% dos jovens de 2000, a transição para a vida adulta
começava, realmente, a partir dos 15 anos. Por outro lado, aumentou a proporção de
pessoas, principalmente de mulheres, que não havia deixado a escola aos 29 anos.

A primeira questão que se levanta é se a saída mais tarde da escola afetou os
demais eventos e, conseqüentemente, o processo de transição. Para os jovens de
1980, principalmente para os homens, pode-se falar de uma sintonia entre a saída
da escola e a entrada no mercado de trabalho. O adiamento da idade à saída da
escola poderia levar a se pensar numa inserção mais tardia nas atividades econô-
micas. Esse efeito foi pequeno e atingiu com maior intensidade as mulheres mais
velhas e os homens de 16 e 17 anos. Conseqüentemente, em 2000, a participação
no mercado de trabalho passou a ocorrer antes da saída da escola para quase todos
os jovens. Isso foi reflexo ou causa de outra mudança importante, que foi o cresci-
mento da participação simultânea na escola e no trabalho que afetou, inclusive, a
população mais velha. Isso leva a se perguntar qual dos dois eventos define o
início do processo de transição para a vida adulta.

Transformações no mundo do trabalho e na inserção social das mulheres
também marcaram o processo de transição. A participação masculina nas atividades
econômicas se reduziu e a feminina aumentou muito. Isso coloca novos parâmetros
para o processo de transição de ambos os sexos. No caso das mulheres, esta, tradi-
cionalmente, ocorria via casamento e maternidade. A sua maior inserção nas ativi-
dades econômicas abre novas alternativas de transição.

Para os homens, assumiu-se que a saída da casa dos pais seria o evento que
completaria o processo de transição. Esse evento parece ter sido bastante afetado
tanto pela idade à saída da escola e à entrada no mercado de trabalho, nos dois
anos considerados. A diferença nas idades entre os dois eventos diminuiu entre
1980 e 2000. Isso significa que, mesmo que a transição tenha começado mais
tarde, ela, aparentemente, não se alongou. O prolongamento só ocorreu para os
de 27 e 28 anos. Isso é verdade para os que completaram o processo até os 29 anos.
Uma outra mudança constatada foi o aumento expressivo da proporção de homens
que não saíram de casa até esta data. Como se viu para a coorte 1, aproximada-
mente metade dos jovens que não tinham saído de casa até os 29 anos o fez nos 20
anos seguintes. Nesse caso, pode se falar de um prolongamento da saída de casa e,
conseqüentemente, do processo de transição.

No entanto, não se sabe sobre os demais. Saíram depois dos 50 anos? Não
saíram? Completaram a transição? De que forma? Se os jovens da coorte 2 mantive-
rem a mesma proporção dos demais de saída “tardia” de casa, a proporção dos que
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não saíram aumentará. Essa possibilidade deverá ser considerada conjuntamente à
redução generalizada da participação masculina nas atividades econômicas.

Para os jovens de 1980, a saída de casa aconteceu simultaneamente com o
casamento. Em 2000, se for considerada a idade mediana, conclui-se que o casa-
mento ocorria antes da saída da casa dos pais. No entanto, quando se analisaram
as idades decis, verificou-se que esse movimento ocorreu entre os muito jovens e
os mais velhos. Entre os jovens de 19 a 22 anos, foi a saída de casa que aconteceu
primeiro. Também cresceu entre os homens o percentual que chegou aos 20 anos
sem ter se casado, bem como aumentou a proporção de separados. Em síntese, a
relação casamento/saída de casa parece estar, também, permeada pelas mudanças
generalizadas na nupcialidade que afetaram a população como um todo.

A transição para a vida adulta das mulheres experimentou muito mais trans-
formações que a masculina, o que foi resultado, principamente, de mudanças na
sua inserção social como um todo do que por condições específicas da juventude.
Em 1980, 54,3% das jovens de 25 a 29 anos tinham completado a transição
via constituição de domicílio e 32,6% via mercado de trabalho. Ocorreram duas
transformações que devem estar refletindo mudanças de período e de coorte.
O aumento da escolaridade feminina que levou ao crescimento da sua participa-
ção no mercado de trabalho resultou em que o percentual de mulheres que fize-
ram a transição via mercado de trabalho quase dobrasse, passando de 32,6% para
60,9%. Cresceu também o percentual das mulheres jovens que fizeram a transição
via constituição de família. Nesse caso, isso se deveu ao fato de a maternidade e o
casamento terem começado mais cedo a despeito do aumento da escolaridade e da
maior participação feminina nas atividades econômicas. Por outro lado, a redução
da idade ao casar e ao ter o primeiro filho não foi acompanhada por uma diminui-
ção na idade de sair da casa dos pais. A proporção de jovens que tiveram filhos e
continuaram morando na casa dos pais cresceu.

Sumarizando, os jovens continuam transitando para a vida adulta nos moldes
tradicionais. No entanto, mudanças aconteceram e foram numerosas. Muito embora,
a participação feminina nas atividades econômicas tenha crescido bastante, o
modelo tradicional de saída de casa via casamento e maternidade parece ainda
prevalecer. A ordem dos eventos foi alterada dado, entre outros fatores, o incre-
mento do tempo passado na escola. A entrada no trabalho se antecipou à saída da
escola. A maternidade e o casamento se anteciparam à saída de casa e não foram
afetados pelo adiamento da saída da escola.

O alongamento em alguns processos, como a saída da escola e da casa dos
pais, extrapolou o limite etário definido para a juventude. Parte das mudanças foi
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decorrente de eventos típicos da juventude, como educação e sexualidade. Outras
estão ligadas às transformações mais gerais do mundo do trabalho, da nupcialidade
etc. As primeiras afetaram mais as mulheres, oferecendo novas modalidades de
transição, mas podem, no futuro, vir a afetar os homens, de forma diferenciada.
Concluindo, o processo de transição ficou mais complexo e heterogêneo; mais
longo em alguns aspectos e mais curto em outros. O mesmo aconteceu com o
mundo adulto.
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