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“Teus Filhos

Teus filhos não são teus filhos, são filhos e filhas 
da ânsia da vida por si mesma. Não vem de 

ti, mas através de ti, e embora estejam contigo, 
não te pertencem. Podes dar-lhes teu amor, 

porém não teus pensamentos, porque eles têm 
seus próprios pensamentos. Podes abrigar seus 

corpos, porém não suas almas, porque elas 
habitam a mansão do amanhã, que não podes 
visitar, nem mesmo em sonhos. Podes esforçar-te 

em ser como eles, porém não procure fazê-los 
semelhantes a ti. Porque a vida não retrocede, 
nem se detém no ontem. Tu és o arco do qual 

teus filhos, como flechas vivas são lançados. 
Deixa que a inclinação, em tua mão de 

arqueiro, seja para a felicidade.”

Gibran Khalil Gibran

1 INTRODUÇÃO

Sair ou não sair da casa dos pais é uma questão boa para pensar nas trajetórias de 
emancipação dos jovens brasileiros nos últimos vinte anos? Este capítulo sustenta 
que sim; e, para isso, lança perguntas às bases informacionais censitárias, assumindo 
que os aspectos captáveis pelos censos podem impulsionar pesquisas que tangenciem 
as dimensões subjetivas da questão. 
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A propalada ampliação do tempo de permanência dos jovens na casa dos pais 
constitui fenômeno que passa a se generalizar em amplos segmentos sociais? Quais os 
segmentos que saíram de casa mais cedo e quais os que permanecem usufruindo do 
lar dos progenitores? As mulheres ou os homens? Os mais escolarizados ou aqueles que 
se inseriram mais cedo no mundo do trabalho? Qual “margem de manobra” os jovens 
de diversos estratos sociais tiveram para transitar entre alguns percursos que podem 
ser identificados pelos dados censitários? Estas são as perguntas que o capítulo procura 
responder, dirigindo o foco para iluminar tendências que marcam os últimos vinte anos.

Nessa perspectiva, o texto é composto por esta introdução e mais quatro 
seções, que se desenvolvem da seguinte forma. Na segunda seção, são focalizados 
os valores que se intenta fertilizar pela via das políticas públicas de juventude 
no Brasil; na terceira, o foco recai sobre os percursos desejados, levando-se em 
consideração a relação entre os valores e as políticas. Na quarta seção, a análise 
dos indicadores escolhidos se desenvolve no sentido de responder às indagações da 
pesquisa expressas na introdução deste capítulo. Por último, retoma-se a discussão 
inicial, enfatizando os aspectos de relevo.

2 VALORES: AUTONOMIA, EMANCIPAÇÃO E LIBERDADE

Autonomia, emancipação e liberdade estão inscritos como valores em instrumentos 
jurídicos voltados para a regulamentação de direitos da juventude. No caso brasileiro, 
o Estatuto da Juventude (Lei no 12.852, promulgada em agosto de 2013) estabelece 
que os segmentos etários situados dos 15 a 29 anos devem ser objeto de políticas 
públicas capazes de lhes propiciar condições de desenvolver autonomia e emancipação, 
entendida esta como “uma trajetória de inclusão, liberdade e participação na vida em 
sociedade” (parágrafo único da seção no 1). Talvez por se tratar de valores compartilhados 
de forma tácita, nem sempre estão claramente definidos, mas seguem funcionando 
como parâmetros – um tanto genéricos – para os desenhos das políticas públicas. 

No que diz respeito à autonomia, os componentes subjetivos do “governo 
de si” não são captáveis mediante categorias estatísticas, embora valha o esforço, 
realizado em pesquisa anterior, de estabelecer posições nos espaços da educação, do 
trabalho e do domicílio, tendo em vista situar condições objetivas do processo de 
autonomização como estratégia para dimensionar resultados de políticas públicas 
que incidem nesses espaços.4 A emancipação presta-se um pouco mais a um dimen-
sionamento objetivo, pois se refere à ação ou ao efeito de ação em que um antes e 
um depois podem ser identificados.5 No que diz respeito à liberdade, por um lado, 

4. A esse respeito, ver Brasil (2013).
5. Autonomia (do grego autonomia), direito de reger-se segundo leis próprias; direito de um indivíduo de tomar decisões 
livremente; liberdade; independência moral e intelectual. Já a emancipação refere-se a qualquer libertação, alforria, 
independência e ao instituto jurídico que, no Brasil, concede aos menores de 18 anos e maiores de 16 anos habilitação 
de todos os atos da vida civil antes do prazo (Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa on-line).
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no terreno dos direitos civis e políticos, é possível demarcar sua vigência no tempo; 
por outro, constitui-se em processo de múltiplas dimensões. Portanto, tais 
dificuldades incitam ao trabalho de precisão conceitual. 

Um trabalho nessa direção foi realizado por Lia Papámikail D’Almeida (2009) 
em Juventude, família e autonomia – entre a norma social e os processos de individuação, 
no qual a discussão de valores associa-se ao estudo das transformações nas relações 
familiares e na dinâmica geracional nos dias atuais. Ainda que sua pesquisa empírica 
focalize processos e individuação de adolescentes portugueses, a autora se acerca do 
debate internacional sobre a transição para a vida adulta, traçando um panorama das 
revisões críticas desta temática. Quando se fala em transição, argumenta a autora, 
há um modelo normativo orientador que não dá conta da realidade atual. Segundo 
este modelo, a juventude seria colocada como uma fase transitória e preparatória 
que precederia a emancipação social e econômica, estando a vida adulta um tanto 
“sacralizada”, no sentido de que a vivência futura da maturidade condicionaria 
totalmente a vivência presente da juventude. Nessa ótica, a saída da juventude para 
a vida adulta seria marcada por eventos, tais como a estabilização profissional, a 
residência autônoma, a conjugalidade e a parentalidade (Almeida, 2015, p. 116-117).

Pesquisas atuais, contudo, questionam a concepção de um normal desenrolar 
dos ciclos de vida, que seria marcado por tais eventos. O foco nas transformações 
sociais que colocam em xeque este modelo permitiu, por exemplo, identificar 
processos, tais como: o prolongamento da juventude, a acentuação da tendência 
à corresidência familiar, juntamente ao adiamento, a dessincronização e a 
reversibilidade dos rituais de passagem que identificariam a transição para a 
vida adulta. Coloca-se em pauta também a ocorrência de uma “juvenilização” 
dos valores sociais. As causas dessas transformações são atribuídas à universalização 
do acesso à escola, à extensão dos ciclos escolares, às transformações no mundo do 
trabalho e no acesso à moradia, entre outras que se generalizaram em muitos países.

Em meio a tal processo de revisão crítica, afirmam-se os aportes que dão 
relevância à diversidade das experiências juvenis e das subjetividades decorrentes, 
bem como de seus efeitos nas novas dinâmicas familiares. Assume-se que em 
qualquer fase da vida podem ocorrer transições e recomposições identitárias, o que 
torna problemático estabelecer uma equivalência entre transição e emancipação do 
indivíduo, fazendo com que certos autores apontem para uma dissociação entre 
autonomia e independência. Assim, o desenvolvimento da autonomia pelos jovens 
não estaria condicionado à independência financeira, por exemplo, constituindo-se 
em dois processos distintos, pois ainda que as intenções possam ser autônomas, os 
jovens (especialmente os adolescentes) nem sempre têm liberdade para transformá-las 
em ato, devido a restrições familiares ou legais. Ou seja, 
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se pode ser autônomo sem usufruir de liberdade em determinadas situações e vice-versa, 
(...) o mesmo raciocínio aplicando-se à relação entre autonomia e independência, pois 
é possível um indivíduo sentir-se autônomo, muito embora dependa dos recursos de 
outros (a família, nomeadamente) para poder concretizar sua autonomia em ações” 
(Almeida, 2015, p. 122). 

Na perspectiva assinalada, é possível que a questão de sair ou não da casa dos 
pais consista muito mais numa aposta na ampliação do espaço de autonomia no 
futuro do que numa acomodação em situação restritiva da liberdade. Uma liberdade 
de escolha acerca da vida que se almeja viver, que pode ser mais ou menos ampliada 
em decorrência de condições objetivas que atingem de forma diferenciada extratos 
sociais distintos, sem deixar de se relacionar, obviamente, com recursos subjetivos 
e imperativos de ordem individual. 

 Portanto, a crítica à naturalização da sequência dos eventos que integrariam 
uma transição idealizada levou ao deslocamento de perspectiva nas pesquisas, 
atentas agora às várias transições. Ressalte-se que, no Brasil, não foram poucos os 
pesquisadores que fertilizaram esse campo de debates, produzindo estudos e pesquisas 
que repercutiram na criação de uma agenda de juventude de alcance nacional. 
No âmbito do Ipea, por exemplo, os estudos reunidos na publicação Transição 
para a vida adulta ou vida adulta em transição?, sob a coordenação de Ana Amélia 
Camarano (2006), fornecem um panorama multifacetado das transformações na 
sequência dos eventos que caracterizariam as transições entre os diferentes ciclos 
da vida dos indivíduos, no período de vinte anos que parte do censo de 1980 ao de 
2000. Descrevendo os achados desses estudos, Camarano assinala “a importância 
de se entender as transições para as várias fases da vida como processos abertos, 
sem direcionamento ou trajetórias rigidamente preestabelecidas e que estão sempre 
em movimento” (2006, p. 329). 

Entre os movimentos captados, aqui, se mencionam aqueles que fornecem 
uma base a partir da qual esta pesquisa prossegue, partindo de indicadores 
censitários que cobrem uma nova década.

1) O adiamento da idade de saída da escola, que tanto pode ser visto como 
um dos componentes do “alongamento” do espaço da juventude ou 
marca de uma nova modalidade de transição, em que os eventos podem 
ser simultâneos ou conforme outra sequência. Sem entrar nesta polêmica, 
interessa agora verificar em que proporção este maior período de “preparação” 
permanece, em 2010, associado a uma escolha entre sair ou não sair de 
casa, feita por jovens especialmente das camadas médias da população, 
como foi detectado para o período de 1980 a 2000, ou se o fenômeno 
assume nova configuração social. Subjaz a esta indagação o pressuposto de 
que este elemento de escolha certamente possui um componente cultural 
e simbólico que aponta para a questão dos valores que os impulsiona. 
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2) As maiores transformações no ritmo e na sequência dos eventos da “transição” 
partiram muito mais das mulheres do que dos homens. Em 2010, 
essa tendência se acentua? A saída de casa das jovens mulheres e a saída 
de casa dos homens jovens se associam a eventos diferentes (trabalho, 
casamento, escolarização) nos distintos estratos de renda? As saídas de 
casa de jovens do sexo masculino e de jovens do sexo feminino se deram 
em diferentes proporções?

Neste trabalho, essas duas ordens de indagação não são ditadas por pesquisa 
sobre os eventos e fatores que interferem na transição para a vida adulta. A questão 
mais geral que a orienta situa-se nos marcos de uma discussão que pressupõe que 
a saída ou não da casa dos pais na faixa etária em tela (18 a 24 anos) tem a ver 
com os novos sentidos atribuídos pelos jovens às condições que podem ampliar 
ou restringir sua autonomia, liberdade de ação ou emancipação da tutela dos pais. 
A partir de um exame preliminar dos dados censitários organizados em posições 
“objetivas” relativas à escolaridade, renda e sexo, observa-se que nem todos 
os segmentos optam por uma extensão da permanência da coabitação e que as 
diferentes trajetórias podem ser pensadas como maneiras de exercer a autonomia 
e a liberdade. Portanto, é nessa perspectiva que se constrói a indagação acerca da 
decisão de sair ou não sair de casa. Estariam presentes nessa decisão “cálculos” ou 
“estratégias” indicativas de ampliação ou restrição de capacidades associadas aos 
valores mencionados? 

3 PERCURSOS ALMEJADOS 

O debate teórico-conceitual em torno das trajetórias juvenis induz a indagações 
sobre o manancial de oportunidades que as sociedades e os Estados são capazes de 
propiciar aos segmentos jovens para que estes possam efetuar escolhas relativas à 
vida que almejam. Evidentemente, há um conjunto de pressupostos que se ligam 
aos valores que são amplamente compartilhados acerca das necessidades e direitos 
dos segmentos juvenis da população. Como se viu na seção anterior, autonomia, 
emancipação e liberdade constam da lei promulgada em agosto de 2013 para 
regulamentar os direitos da juventude no Brasil. Registre-se ainda que não só o 
Estatuto da Juventude mas também a legislação educacional e a trabalhista permitem 
a inferência sobre quais os percursos juvenis são almejados. 

Os primeiros passos nas trilhas desses percursos inegavelmente devem levar à 
inserção num fluxo escolar capaz de assegurar uma gradativa imersão nos valores 
compartilhados pela sociedade e na construção da autonomia (“governo de si”). 
Na sequência (há de fato a pressuposição de uma sequência desejável), o horizonte 
de expectativas que se delineia nos instrumentos jurídicos e nas políticas governa-
mentais é a possibilidade de experimentação, denominada pelos estudiosos como 
um período de moratória concedida aos jovens antes de assumirem os encargos 
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da vida adulta. Entretanto, a tensão entre o desejável e o possível assume a forma 
de provimentos (materiais e legais) para que os jovens sejam salvaguardados de 
um trabalho incompatível com suas possibilidades emocionais e físicas ou de sua 
imersão em trajetos irreversíveis que culminem com a morte violenta e prematura. 
Nessa perspectiva, a possibilidade de conciliar estudo e trabalho “decente” (para 
usar a terminologia da Organização Internacional do Trabalho – OIT) delineia um 
dos percursos almejados. Formação escolar e trabalho, portanto, são valorizados, 
numa sequência pressuposta como capacitadora de percursos mais efetivos. 

A emancipação dos jovens da tutela familiar seria antecedida pelo provi-
mento de recursos materiais, culturais e simbólicos para que prossigam com suas 
escolhas, sem o peso de restrições que possam empurrá-los para trajetos restritivos 
ou inviabilizadores de sua liberdade de opção. Com essa base, pressupõe-se que 
inúmeros percursos possam ser delineados. Há, portanto, uma ideia de capacitação 
imprescindível a um percurso associado à ampliação das liberdades de escolha e à 
possibilidade de se alcançar condições de vida almejadas. É nessa perspectiva que 
se coloca a indagação sobre sair ou não sair de casa.

4 ANÁLISE DOS DADOS
 Assim como os átomos podem ser tratados como 
partículas ou como energia, as informações 
censitárias podem ser encaradas como pilares 
objetivos, mas também como ondas de energia 
que fecundam o pensamento. 

Além de visarem traduzir representações quantificáveis dos fenômenos, indicadores 
também devem funcionar como um recurso à imaginação sociológica para dar 
conta de certas questões, como as articuladas na primeira parte deste capítulo. 

Neste trabalho, foram exploradas as potencialidades oferecidas pelos indi-
cadores de três censos consecutivos, 1991, 2000 e 2010, no que diz respeito à 
questão da decisão de sair ou não sair da casa dos pais. A escolha do censo em 
vez da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) deve-se aos ganhos 
de profundidade que sua amostra permite para sustentar os recortes necessários. 

Por sua vez, o censo também tem seus limites. No espaço de dez anos entre 
um e outro, inúmeros fenômenos ocorrem, embora não apreendidos. O desafio, 
portanto, é montar uma narrativa que cubra vinte anos de transformações sociais, 
com a observação de três retratos fixos captados por lentes diferentes. Para tecer 
essas tramas, os pesquisadores dialogam com outras informações e aportes, com os 
recursos imaginativos provenientes dessas trocas. Este capítulo compartilha uma 
narrativa verossímil a partir de algumas hipóteses de trabalho acerca da emancipação 
dos jovens da tutela de suas famílias de origem, quando saem de casa. 
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4.1 Quais segmentos juvenis mais saíram de casa nas últimas décadas?

Para captarmos quem saiu de casa, de acordo com os censos, consideramos a 
relação com o responsável pelo domicílio.6 Assim, saiu de casa aquele jovem que 
é responsável pelo domicílio, cônjuge, pensionista/convivente ou empregado(a) 
doméstico(a).7 É importante salientar que os jovens que saíram de suas casas (casa 
dos pais) e foram morar com outros parentes, ou mesmo com sogros, não foram 
considerados como “saídos de casa”, pois, nestes casos, consideramos que não 
ocorreu a emancipação. 

TABELA 1
Probabilidade de ter saído de casa para jovens, por idade simples e sexo – Brasil 
(1991, 2000 e 2010)
(Em %)

Anos 1991 2000 2010

Idade/sexo Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher

15 2,9 0,5 5,3 2,0 0,3 3,7 3,1 1,5 4,7

16 5,1 0,9 9,2 3,9 0,7 7,1 5,0 2,2 7,8

17 8,3 2,0 14,5 6,9 1,7 12,1 7,8 3,7 12,0

18 12,7 4,3 21,2 10,8 4,0 17,8 12,3 6,7 17,9

19 18,1 8,0 27,9 15,7 7,5 23,9 17,3 10,6 24,0

20 23,9 13,2 34,3 22,0 12,9 31,0 22,7 15,5 29,8

21 30,8 20,1 41,3 28,5 19,1 37,9 28,6 21,4 35,8

22 38,4 28,3 48,4 35,3 25,9 44,5 33,8 26,4 41,1

23 45,0 35,7 53,9 41,7 33,0 50,2 39,7 32,5 46,8

24 51,4 43,2 59,2 48,1 40,1 56,0 45,0 37,9 52,0

25 56,8 49,6 63,6 54,0 46,7 61,1 49,9 43,5 56,2

26 61,9 56,0 67,6 59,3 52,7 65,6 54,8 48,7 60,7

27 66,5 61,3 71,4 63,7 57,9 69,2 59,2 53,3 64,8

28 70,6 66,3 74,7 67,7 62,7 72,5 63,1 57,6 68,4

29 74,1 70,5 77,5 71,3 67,1 75,2 66,4 61,2 71,4

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censos demográficos 1991, 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.
Obs.:  Probabilidade de ter saído é a proporção daquelas categorias que saíram de casa sobre o total de jovens de cada idade 

e sexo considerados.

6. O Censo de 2010 tinha as seguintes opções: relação de parentesco ou de convivência com a pessoa responsável 
pelo domicílio: 1 – pessoa responsável pelo domicílio; 2 – cônjuge ou companheiro(a) de sexo diferente; 3 – cônjuge 
ou companheiro(a) do mesmo sexo; 4 – filho(a) do responsável e do cônjuge; 5 – filho(a) somente do responsável; 
6 – enteado(a); 7 – genro ou nora; 8 – pai, mãe, padrasto ou madrasta; 9 – sogro(a); 10 – neto(a); 11 – bisneto(a); 
12 – irmão ou irmã; 13 – avô ou avó; 14 – outro parente; 15 – agregado(a); 16 – convivente; 17 – pensionista; 18 – 
empregado(a) doméstico(a); 19 – parente do(a) empregado(a) doméstico(a); e 20 – individual em domicílio coletivo. 
As categorias em destaque foram as consideradas como “saídos de casa”.
7. Pensionista é aquele que mora no domicílio de outra pessoa, pagando o valor da pensão; convivente, que foi introduzido 
apenas no Censo 2010, é a pessoa residente em domicílio particular que, sem ser parente, dividia as despesas de alimentação 
e/ou moradia. Empregado(a) doméstico(a), por sua vez, é o jovem que saiu de casa e foi morar noutro domicílio, no qual 
presta serviço doméstico. 
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Na primeira abordagem à tabela 1, o que mais chama a atenção é o fato de 
que mulheres tendem a sair de casa bem mais que os homens, para qualquer idade 
e qualquer período analisado, embora essas diferenças venham diminuindo. 
Vejamos, por exemplo, a situação dos jovens de 18 anos, em 1991; naquele ano, 
cerca de 21% das mulheres já haviam saído de casa, contra apenas 4,3% dos homens.  
Só depois dos 21 anos que os homens atingem aquela proporção das mulheres de 18, 
uma defasagem de mais de três anos, portanto. Vinte anos depois, essa defasagem 
diminuiu, mas as mulheres continuaram saindo mais cedo de casa.

A tabela 1 mostra também que os jovens passaram a permanecer mais em casa, 
entre os anos de 1991 e 2000. Essa mudança foi generalizada: tanto homens como 
mulheres, em todas as idades analisadas, apresentaram menores probabilidades de 
sair de casa em 2000 que em 1991. No período subsequente (entre 2000 e 2010), 
no entanto, esse comportamento não foi tão generalizado assim: enquanto os 
homens de 15 a 22 anos de idade tenderam a sair mais de casa, os mais velhos, de 
23 a 29 anos, mantiveram a trajetória observada na década anterior, de diminuição 
de saída. Já entre as mulheres, o comportamento de diminuição foi mantido para 
todas aquelas com mais de 19 anos, ainda que em menor intensidade do que na 
década anterior. 

Note-se que, entre os jovens de 18 anos, apenas cerca de 12% já haviam saído 
de casa, sendo que aos 24 anos esse percentual chega próximo a 50%. Não se pode 
perder de vista, contudo, que a vida depois dos 24 anos continua em processo de 
transição, inclusive com a possibilidade de reversão de processos iniciados antes. 
Aos 29 anos, por exemplo, os jovens que tinham probabilidade de saída de 74,1%, 
em 1991, recuaram esse valor para 71,3%, em 2000, chegando a 66,4%, em 2010.

Neste capítulo, focalizou-se o grupo de jovens entre 18 e 24 anos, pois eles 
compõem uma fatia “peculiar” da juventude, deflagrando-se, nesta faixa etária, 
grande parte dos processos de transição, tais como: finalização do ciclo escolar, 
inserção no mundo do trabalho e constituição de sua própria família. Completar 18 
anos, no Brasil, é um marco simbólico e jurídico, que confere um status diferente 
ao indivíduo. Além de adquirir a maioridade, é nesta idade que os jovens tendem 
a concluir o ensino médio (situação esperada, caso tudo tenha ocorrido regular-
mente em suas trajetórias educacionais). Assim, esta é a fase em que se abrem as 
possibilidades para que eles se lancem a novas etapas de suas jornadas de vida, seja 
pela opção de continuar suas formações, ingressando no ensino superior, o que os 
protegerá até os 24 anos,8 seja por meio de suas buscas por inserção no mundo do 
trabalho, além das tentativas de constituírem novos arranjos domiciliares. 

O gráfico 1 mostra as probabilidades de saída de casa para os jovens de 18 a 24 
anos, no seu conjunto. Como já visto, as mulheres saem bem mais que os homens, 

8. A legislação brasileira considera o jovem como dependente até os 24 anos, caso ele esteja estudando.
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mas a trajetória das jovens foi claramente descendente, caindo de 40,5%, em 1991, 
para 35,6%, em 2010. Os homens de 18 a 24 anos tiveram um comportamento 
mais irregular: diminuíram a saída entre 1991 e 2000 e aumentaram entre 2000 
e 2010, de modo que a probabilidade de estar fora da casa dos pais em 2010 era 
ainda maior que no começo da década de 1990.

GRÁFICO 1
Probabilidade de ter saído da casa dos pais, jovens de 18 a 24 anos de idade – Brasil 
(1991, 2000 e 2010)
(Em %)

40,5

36,5 35,6

21,3
19,4

21,7

31,0
28,0 28,7

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010

Mulher Homem Total

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 
Elaboração dos autores.

Houve uma tendência à convergência durante o período, mas os diferenciais 
entre homens e mulheres ainda continuavam significantes em 2010.

A tabela 2 mostra aquelas probabilidades para diversos segmentos de jovens.

TABELA 2
Probabilidade de ter saído de casa para distintos segmentos, jovens de 18 a 24 anos 
de idade – Brasil (1991, 2000 e 2010)
(Em %)

Anos 1991 2000 2010

Grupos Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher 

Cor ou raça 

Branca 31,5 20,9 41,2 27,3 18,5 35,5 26,6 20,3 32,7

Preta 28,6 21,0 36,9 28,7 22,1 36,3 32,8 27,2 39,0

Amarela1 14,8 11,5 18,0 17,9 12,4 23,1 36,0 27,4 42,6

Parda 30,7 21,7 40,2 28,8 20,1 37,9 29,6 21,9 37,6

Indígena 45,0 36,5 54,1 41,1 31,7 50,4 38,6 30,4 47,3

(Continua)
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Anos 1991 2000 2010

Grupos Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher 

Situação do domicílio 

Urbano 30,2 21,1 38,7 27,2 19,3 34,9 28,1 21,8 34,3

Rural 33,6 21,7 47,0 31,4 19,9 44,6 31,6 21,3 43,0

Grandes regiões

Norte 33,9 23,3 44,7 30,9 20,9 41,0 31,2 23,2 39,2

Nordeste 29,8 20,3 38,8 26,8 18,4 35,2 28,8 21,3 36,1

Sudeste 28,7 19,6 37,7 25,9 18,0 33,7 25,6 19,7 31,6

Sul 35,1 24,5 45,7 31,8 22,5 41,1 32,5 24,8 40,3

Centro-Oeste 38,1 26,4 49,4 34,5 24,5 44,4 34,2 26,9 41,6

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.
Nota: 1 A discrepância dos dados dos amarelos entre os censos decorre da diferença nas formas de captá-los.

Ao separar os jovens pelos critérios de cor/raça, rural/urbano e regional, pode-se 
constatar que o fator sexo se destaca constantemente como o mais relevante para 
explicar os diferenciais nas probabilidades de saída de casa. Por exemplo: jovens 
brancos tendem a sair menos de casa que os pretos, 6,2 pontos percentuais (p.p.) 
em 2010, mas entre mulheres e homens, tanto para brancos quanto para pretos, os 
diferencias são de cerca de 12 p.p., em 2010.9 No caso dos jovens do meio rural e 
do urbano, há uma peculiaridade: as mulheres jovens do rural saem muito mais do 
que as do urbano, enquanto os homens apresentam comportamentos semelhantes 
entre si. Quanto às diferenças regionais, as menores probabilidades dos jovens 
saírem de casa estão no Sudeste (25,6%, em 2010), enquanto o Centro-Oeste 
aparece no extremo oposto (34,2%). 

Frente a isso, concentraremos essa análise nas diferenças de percursos 
femininos e masculinos, no que diz respeito à saída da casa dos pais.

A tabela 3 chama a atenção para um aspecto muito importante sobre a saída 
dos jovens da casa dos pais, a constituição da sua própria família.

9. No quesito cor/raça, aparecem altas probabilidades de saída entre os amarelos e os indígenas, o que enseja uma 
análise mais acurada sobre estes fenômenos, ultrapassando o propósito deste texto.

(Continuação)
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TABELA 3
Probabilidade de ter saído de casa para grupos de jovens de 18 a 24 anos de idade: 
por sexo e estado conjugal – Brasil (1991, 2000 e 2010)
(Em %)

Anos 1991 2000 2010

Sexo Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher 

Estado conjugal 

Casado(a) e/ou unido(a) 83,5 78,8 86,0 80,6 75,3 83,5 77,0 72,3 79,9

Separado(a) ou viúvo(a) 22,3 15,9 24,3 19,7 13,8 22,7 22,9 18,9 25,2

Solteiro(a) 5,6 4,3 7,4 4,3 3,6 5,1 7,5 7,1 8,0

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.

O casamento10 é o fator preponderante de saída de casa para ambos os sexos. 
Entre os jovens que se declararam casados, cerca de 80% já haviam constituído seus 
próprios lares. Em contrapartida, entre os solteiros, menos de 10% já o haviam feito. 

Observa-se, contudo, que o casamento, enquanto fator de saída da casa 
dos pais, vem diminuindo sua importância para os jovens de ambos os sexos. 
A probabilidade dos casados terem saído de casa caiu de 83,5%, em 1991, para 77,0%, 
em 2010, mas seu efeito permanece maior para as mulheres que para os homens. 

Retomando as diferenças entre homens e mulheres identificadas nas tabelas 
de 1 a 3, o que diferencia suas respectivas trajetórias? A próxima subseção explora 
essa questão, levando em consideração as incursões no mundo do trabalho e as 
trajetórias educacionais desses jovens.

4.2  Como aspectos relativos ao rendimento próprio e à educação dos 
jovens de 18 a 24 influenciaram a saída de casa?

Ganhar o próprio dinheiro é um fator socialmente reconhecido como fonte de 
liberdade e independência na tomada de decisões. Por essa razão, optou-se aqui 
por examinar sua influência na saída dos jovens por meio da variável “rendimento 
próprio”; ela é uma boa proxy para aferir o processo de inserção no mundo do 
trabalho, já que mais de 90% do rendimento dos jovens vem dessa atividade, 
contemplando também a renda proveniente de outras fontes.

Para efetuar a análise dos rendimentos, adotou-se o seguinte procedimento: 
dividiram-se os jovens em três grupos. Os que não recebiam rendimento próprio; 
os que ganhavam até 1,5 salário mínimo (SM) (R$ 765,00, em 2010), parâmetro 
que foi aplicado em termos reais, em 2000 e 1991; e os que ganhavam mais que 
isso. A tabela 4 mostra esses grupos para os censos de 1991, 2000 e 2010. 

10. Casamento aqui é entendido como união conjugal. A pergunta nos censos é: “vive em companhia de cônjuge ou 
companheiro(a):” 1 – sim (consideramos casado); 2 – não, mas viveu (separado ou viúvo); 3 – não, nunca viveu (solteiro).
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TABELA 4
Jovens de 18 a 24 anos: por sexo e rendimento próprio – Brasil (1991, 2000 e 2010)

Anos 1991 2000 2010

Classes de renda Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher 

Sem rendimento 8.364.356 2.484.153 5.880.203 10.651.057 4.027.142 6.623.916 9.301.147 3.887.931 5.413.216

Sem rendimento 
(%)

43,8 26,3 60,9 46,0 34,9 57,1 39,2 32,9 45,6

Até R$ 765,00 
de 2010

9.316.337 5.934.577 3.381.760 9.482.014 5.506.584 3.975.430 10.093.121 5.125.649 4.967.471

Até R$ 765,00 
de 2010 (%)

48,8 62,9 35,0 41,0 47,7 34,2 42,6 43,3 41,8

Mais de R$ 765,00 
de 2010

1.418.882 1.022.586 396.296 3.018.195 2.009.459 1.008.737 4.313.882 2.815.108 1.498.775

Mais de R$ 765,00 
de 2010 (%)

7,4 10,8 4,1 13,0 17,4 8,7 18,2 23,8 12,6

Total 19.099.575 9.441.316 9.658.260 23.151.267 11.543.184 11.608.083 23.708.150 11.828.689 11.879.462

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.

Houve movimentos muito diferentes para homens e mulheres, com relação 
a ganhar seu próprio dinheiro, nas décadas de 1990 e 2000. Para eles, no primeiro 
período, houve um grande recuo na inserção no mundo do trabalho. Em 1991, 
apenas 26,3% não ganhavam seu próprio dinheiro, já em 2000, eram 34,9%.  
No período subsequente, os homens jovens aumentaram sua inserção marginalmente, 
chegando a 2010 com 32,9% deles sem rendimento.

Entre as mulheres jovens, o comportamento foi bem diferente. Elas aumentaram 
sua participação no mundo do trabalho, nos dois períodos. Na década de 1990, 
foi uma entrada tímida (passando de 60,9% para 57,1%, sem rendimento), 
mas na subsequente, um grande avanço (de 57,1% para 45,6%).

Passando a considerar o modo como o aspecto educacional dos jovens 
influencia suas trajetórias de saída de casa, utilizaram-se, também, três grupos 
com a seguinte categorização: a faixa de baixa escolaridade inclui aqueles que 
não estavam na escola e não concluíram o ensino médio; a média escolaridade 
designa os que estavam na escola aquém do ensino superior11 ou os que 
não estavam na escola, mas que haviam concluído o ensino médio; por fim, 
os de alta escolaridade são aqueles que estavam no ensino superior ou já o 
haviam concluído. 

11. Se o jovem tinha exatos 18 anos e fazia o terceiro ano do ensino médio, foi considerado de alta escolaridade.



Sair ou não Sair da Casa dos Pais: explorando a questão à luz de bases 
informacionais censitárias – Brasil 1991, 2000 e 2010

 | 109

TABELA 5
Jovens de 18 a 24 anos: por sexo e nível educacional – Brasil (1991, 2000 e 2010)

Anos 1991 2000 2010

Classes de renda Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher

Baixa escolaridade 10.847.574 5.520.288 5.327.286 11.057.070 5.886.254 5.170.816 8.608.304 4.820.044 3.788.259

Baixa escolaridade 
(%)

56,8 58,5 55,2 47,8 51,0 44,5 36,3 40,7 31,9

Média escolaridade 7.081.552 3.433.218 3.648.334 9.716.614 4.634.609 5.082.005 10.328.260 4.981.419 5.346.841

Média escolaridade 
(%)

37,1 36,4 37,8 42,0 40,2 43,8 43,6 42,1 45,0

Alta escolaridade 1.170.449 487.809 682.640 2.377.584 1.022.321 1.355.263 4.771.587 2.027.225 2.744.361

Alta escolaridade (%) 6,1 5,2 7,1 10,3 8,9 11,7 20,1 17,1 23,1

Total 19.099.575 9.441.316 9.658.260 23.151.267 11.543.184 11.608.083 23.708.150 11.828.689 11.879.462

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.

As trajetórias educacionais foram parecidas entre homens e mulheres. 
Todos melhoraram suas inserções na escola, tanto na década de 1990 como na de 2000. 
Os jovens com média escolaridade aumentaram sua participação no total, na década 
de 1990, particularmente entre as mulheres. Isso está relacionado ao maior acesso 
à escola, pois o ensino fundamental foi praticamente universalizado na década de 
1990, e a uma melhoria do fluxo escolar, fatos que também ensejaram, no período 
subsequente, maiores ganhos relativos à escolaridade superior. 

As categorias educacionais aqui utilizadas podem estar influenciando o movi-
mento de saída de casa dos jovens de duas formas. Por um lado, elas podem ser lidas 
como uma proxy de estratificação social, em que os menores níveis de escolaridade 
tendem a se associar a estruturas familiares pertencentes a patamares socioeconômicos 
mais baixos. Por outro, sinaliza se o jovem ainda está em processo de formação, em 
que, nos dois níveis mais altos, parte deles ainda está estudando; e no nível baixo, 
nenhum está na escola. Este fato certamente influencia a saída de casa.

A tabela 6 mostra as probabilidades de saída de casa para jovens em diferentes 
grupos de rendimento e níveis de escolaridade.

Ganhar o próprio dinheiro tem uma direção inequívoca entre os homens, 
no que se refere a sair de casa. Os homens que não têm ainda seu rendimento 
próprio praticamente não deixam as casas dos pais (2,7%, em 1991 e 9,8%, 
em 2010), ao passo em que, quanto mais eles ganham, maiores são suas 
probabilidades de saída.



Dimensões da Experiência Juvenil Brasileira e Novos Desafios às Políticas Públicas110 | 

Para as mulheres, esse fator é ambíguo. Nos anos de 1991 e 2000, as 
mulheres sem rendimento estavam mais fora de casa que as que tinham seu próprio 
rendimento. Isso pode estar associado ao fato de elas terem saído do mercado de 
trabalho para se casar e cuidar de seus filhos, pressupondo o provimento financeiro 
pelo homem. Em 2010, a configuração é outra; as mulheres sem rendimento têm a 
menor probabilidade de estar fora de casa, entre as diversas faixas de ganho próprio. 
Essa inflexão do indicador pode sinalizar uma mudança no comportamento das 
mulheres dessa geração em direção a outros percursos e escolhas de vida. 

TABELA 6
Probabilidade de ter saído de casa, por grupos de rendimento próprio e escolaridade 
de jovens de 18 a 24 anos de idade – Brasil (1991, 2000 e 2010)
(Em %)

Anos 1991 2000 2010

Grupos Total Homem Mulher Total Homem Mulher Total Homem Mulher

Rendimento próprio 

Jovens de 18 a 24 anos 31,0 21,3 40,5 28,0 19,4 36,5 28,7 21,7 35,6

Mais de R$ 765,00 de 2010 38,2 39,4 35,2 33,2 33,6 32,6 35,4 34,1 37,8

Até R$ 765,00 de 2010 28,0 25,9 31,6 27,1 23,9 31,6 31,5 23,9 39,4

Sem rendimento 33,1 2,7 46,0 27,2 6,3 40,0 22,4 9,8 31,5

Nível educacional 

Baixa escolaridade 38,1 25,2 51,6 41,3 28,1 56,3 39,9 29,3 53,2

Média escolaridade 23,0 16,4 29,1 17,3 11,1 23,0 24,5 17,2 31,3

Alta escolaridade 13,2 10,7 15,0 9,5 7,0 11,4 17,4 14,5 19,5

Fonte: IBGE/Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.
Elaboração dos autores.

Sob o ponto de vista da educação, ao se observar separadamente cada um 
dos três pontos do período considerado, os dados mostram que, quanto maior o 
nível de escolaridade do jovem, mais eles ficam na casa dos pais. Isso vale para 
homens e mulheres. 

Ao longo do tempo, no entanto, o movimento do indicador foi inverso para 
os diferentes grupos de jovens. Por um lado, os de baixa escolaridade – por cons-
trução, não estudantes no momento do censo – aumentaram suas probabilidades 
de saírem de casa entre 1991 e 2000, e diminuíram no período subsequente.  
Esse comportamento deveu-se particularmente ao movimento das mulheres.  
Por outro lado, os jovens dos dois grupos mais escolarizados, nos quais parcela 
deles ainda estava estudando, delinearam trajetória oposta no mesmo período: 
a probabilidade de saírem da casa dos pais diminuiu na década de 1990 e aumentou 
nos anos 2000. Isso pode estar relacionado à já mencionada universalização do 
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acesso à escola, observada desde os anos 1990, e à regularização do fluxo escolar 
que também aconteceu no país. Assim, em 2010, como o fluxo já se mostrava mais 
regular, esses jovens adquiriram mais possibilidade de saírem de casa.

4.3  Explorando mais as diferenças entre as trajetórias de 
homens e mulheres jovens

“Que diferença da mulher o homem tem?  
Espera aí que eu vou dizer, meu bem...”

(trecho de composição de Durval Vieira, popularizada por Luiz Gonzaga)

A canção prossegue apontando diferenças físicas, mas de forma matreira, sugerindo, 
na verdade, outra ordem de dessemelhanças. Na atualidade, trajetórias observáveis 
na população feminina e na masculina, especialmente nos segmentos juvenis 
da população, apontam para inúmeras transformações que desembocam numa 
convergência de comportamentos nas gerações mais novas. 

A questão geracional é um aspecto relevante a ser considerado. Perceba o 
leitor que grande parte dos jovens de 2010 são, necessariamente, filhos dos jovens 
de 1991, quando muitos deles ainda não haviam nascido e grande parte tinha 
entre 0 e 5 anos. Pode-se, portanto, considerar os jovens nesses dois pontos do 
tempo como proxy de duas gerações. Compararam-se suas trajetórias e percebeu-se 
que, apesar das principais características manterem-se canônicas, houve também 
mudanças nos estilos de vida.

No que diz respeito à constituição de arranjos conjugais e à relação de 
moradia com os pais, os gráficos 2 e 3 mostram as diversas possibilidades 
para os homens dessas duas gerações. Em 1991, conforme esperado, a 
predominância entre os homens de 18 a 24 anos é estar solteiro na casa dos 
pais (72,9%) ou constituir sua própria família, em um domicílio diferente 
dos pais (17,8%). Esse padrão manteve-se para a geração de 2010, embora 
com menor intensidade. 

As quatro possibilidades restantes, ainda que minoritárias, revelam trajetórias 
que têm se tornado mais frequentes entre os jovens. Entre os homens, estar 
separado tornou-se mais comum, passando de 1,3%, em 1991, a 4,8%, em 2010, 
denotando um comportamento de maior disposição a experimentar a conjugalidade. 
Estar separado fora da casa dos pais foi a situação que mais intensamente aumentou – 
sinalizando maior autonomia da geração mais nova em relação aos seus pais. 
O mesmo pode ser dito para os solteiros, já que a geração mais nova sai mais de 
casa nesta condição do que seus pais o faziam. Por conseguinte, denotando maior 
aceitação e disponibilidade dos pais, aumentaram as probabilidades de estar casado 
e também separado na casa deles. 
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GRÁFICO 2
Distribuição dos homens de 18 a 24 anos de idade: por situação conjugal e relação 
de moradia com os pais – Brasil (1991)

1.675.950 (17,8%)

450.361 (4,8%)

19.319 (0,2%)
102.333 (1,1%)

6.881.455 (72,9%)

311.897 (3,3%)

Casado, na própria casa Casado, na casa dos pais
Separado, fora da casa dos pais  Separado, na casa dos pais

Solteiro, na casa dos pais   
Solteiro, fora da casa dos pais  

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 1991. 
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 3
Distribuição dos homens de 18 a 24 anos de idade: por situação conjugal e relação 
de moradia com os pais – Brasil (2010)

1.844.738 (15,6%)
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455.908 (3,9%)
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Solteiro, na casa dos pais Solteiro, fora da casa dos pais

615.561 (5,2%)

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. 
Elaboração dos autores.
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A tabela 7 aprofunda um pouco mais a análise das categorias supracitadas 
(gráfico 3) ao desagregá-las para diferentes grupos de rendimento próprio e escolaridade.12 
Os homens de baixa escolaridade casam-se muito mais do que os de alta escolaridade. 
Talvez a opção pelos estudos esteja adiando a conjugalidade dos jovens. Os jovens 
sem rendimento, para qualquer nível educacional, casam-se menos do que aqueles 
que o auferem, e quanto maior ele for, maior é a probabilidade do indivíduo casar. 
Talvez o papel de provedor ainda seja forte entre os homens. Digno de nota é o 
diferencial entre os extremos da distribuição de categorias: os de alta escolaridade 
sem renda e os de baixa escolaridade com alto rendimento próprio. A probabilidade, 
para esses dois grupos, de estar na situação de solteiro na casa dos pais que, como 
se viu, é a moda entre os homens jovens, é 41,3% e 90,6%, respectivamente.  
A dita “geração canguru” está associada, por um lado, ao contexto socioeconômico 
favorável do jovem e, por outro, à sua não inserção no mundo do trabalho. 

TABELA 7
Distribuição dos homens jovens de diferentes níveis de escolaridade e classes de 
rendimento próprio: por estado conjugal e moradia com os pais – Brasil (2010)
(Em %)

Conjugalidade e saída de casa/
educação e renda 

Casado, fora 
da casa dos 

pais

Casado, na 
casa dos pais

Separado, 
fora da casa 

dos pais

Separado, 
na casa dos 

pais

Solteiro, fora 
da casa dos 

pais

Solteiro, na 
casa dos pais

Homens de 18 a 24 anos 15,6 6,0 0,9 3,9 5,2 68,5

Baixa educação alta renda 35,6 9,1 2,3 4,9 7,0 41,3

Baixa educação média renda 26,5 9,4 1,3 5,8 4,3 52,7

Baixa educação sem renda 11,7 6,9 0,7 6,3 2,9 71,5

Média educação alta renda 24,0 6,9 1,4 3,1 7,5 57,0

Média educação média renda 12,3 6,0 0,6 3,3 4,7 73,1

Média educação sem renda 3,3 2,8 0,3 2,5 2,5 88,6

Alta educação alta renda 10,7 2,9 0,9 1,7 11,7 72,1

Alta educação média renda 3,7 2,2 0,3 1,6 7,5 84,8

Alta educação sem renda 1,0 0,9 0,2 1,1 6,3 90,6

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010.
Elaboração dos autores.

Outra mudança de comportamento geracional é uma alteração na declaração 
da relação com a pessoa de referência do domicílio. Os jovens homens da geração 
de 1991, quando saíam da casa dos pais, faziam-no quase que exclusivamente 
como pessoas de referência dos seus novos domicílios. Enquanto isso, seus “filhos” 
apresentaram, em 2010, maior associação à categoria de cônjuge do que eles. 
Os gráficos 4 e 5 ilustram essas mudanças.

12. As faixas de rendimentos e de escolaridade são as mesmas já consideradas neste texto.
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GRÁFICO 4
Distribuição dos homens de 18 a 24 anos que haviam saído de casa: por relação com 
o responsável pelo domicílio (1991)

1.941.976 (96,8%) 21.247 (1,1%)
9.362 (0,5%)

Responsável Cônjuge Empregado domésticoPensionista

34.581 (1,7%) 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 1991.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 5
Distribuição dos homens de 18 a 24 anos que haviam saído de casa: por relação com 
o responsável pelo domicílio (2010)

1.884.621 (73,4%)

504.135 (19,6%) 

4.900 (0,2%) 

Responsável Cônjuge Empregado domésticoPensionista

173.012 (6,7%) 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010.
Elaboração dos autores.

Em 1991, apenas 1,1% dos jovens que haviam saído de casa foram declarados 
cônjuges. Já em 2010, esse percentual subiu para 19,6%. Tamanho incremento, 
sem dúvida, indica uma considerável mudança cultural no âmbito das relações 
de gênero. 
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Do lado das mulheres, também ocorreram modificações. Note-se como 
elas se distribuíram com relação à conjugalidade e à moradia com os pais. 
Os gráficos 6 e 7 mostram essas informações. 

GRÁFICO 6
Distribuição das mulheres de 18 a 24 anos: por situação conjugal e relação de moradia 
com os pais – Brasil (1991)

3.426.247; 35,5%

556.788; 5,8%

94.201; 1,0%

293.188; 3,0%

4.895.893; 50,7%

Casada, na própria casa Casada, na casa dos pais
Separada, fora da casa dos paisSeparada, na casa dos pais

Solteira, na casa dos pais
Solteira, fora da casa dos pais

391.942; 4,1%

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 1991. 
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 7
Distribuição das mulheres de 18 a 24 anos: por situação conjugal e relação de moradia 
com os pais – Brasil (2010)

 3.461.199 (29,1%) 872.778 (7,3%)

240.138 (2,0%)

713.422 (6,0%)

6.066.692 (51,1%)

Casada, na própria casa Casada, na casa dos pais
Separada, fora da casa dos paisSeparada, na casa dos pais

Solteira, na casa dos pais
Solteira, fora da casa dos pais

525.232 (4,4%)

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. 
Elaboração dos autores.
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No que diz respeito ao casamento, os sinais se invertem. Enquanto os homens 
aumentaram a probabilidade de casar, no período analisado, elas diminuíram.  
O percentual de mulheres solteiras, em 2010 (55,5%), era maior que em 1991 (54,8%). 
Mesmo que a mudança pareça pequena, seria esperado que a probabilidade de ser 
solteira tivesse diminuído, uma vez que, nestes vinte anos, houve um envelhecimento 
dentro do próprio grupo e, quanto maior a idade, maior a probabilidade de casamento. 

Ao contrário dos homens, a situação de solteira na casa dos pais aumentou 
entre as jovens, e a de casada na própria casa diminuiu significativamente.  
Isso denota que elas estão adiando cada vez mais o casamento e, assim como 
aconteceu com os homens, também diversificaram suas trajetórias para além das 
“situações-padrão” de serem solteiras na casa dos pais ou casadas na própria casa. 

As casadas e separadas na casa dos pais, por exemplo, tornaram-se mais numerosas 
entre 1991 e 2010 – passaram de 5,8% para 7,3%, e de 3,0% para 6,0%, respectivamente. 
Nestes casos, chama a atenção o papel de provimento (material e/ou afetivo) que a casa 
dos pais passou a assumir de maneira mais proeminente. Isso pode estar associado tanto 
a uma melhoria das condições socioeconômicas da família, que mais recentemente 
tem condições de manter ou acolher a filha em casa por mais tempo, como a uma 
flexibilização de padrões culturais tradicionais, o que permitiu o florescimento de novos 
arranjos familiares e até mesmo o retorno, em novos moldes, de arranjos que pareciam 
estar se extinguindo, como o convívio de gerações sob o mesmo teto.

Como essas transformações têm componentes culturais e socioeconômicos, 
surge a necessidade de examiná-las entre distintos segmentos de educação e de 
ganho de renda própria, assim como se fez para analisar os homens. A tabela 8 
permite captar esses aspectos.

TABELA 8
Distribuição das mulheres jovens de diferentes níveis de escolaridade e classes de 
rendimento próprio: por estado conjugal e moradia com os pais – Brasil (2010)
(Em %)

Conjugalidade e saída de 
casa/educação e renda 

Casada, fora da 
casa dos pais

Casada, na 
casa dos pais

Separada, fora 
da casa dos pais

Separada, na 
casa dos pais

Solteira, fora da 
casa dos pais

Solteira, na 
casa dos pais

Mulheres de 18 a 24 anos 29,1 7,3 2,0 6,0 4,4 51,1

Baixa educação alta renda 42,0 8,4 6,9 7,7 6,3 28,6

Baixa educação média renda 48,4 8,7 5,2 9,5 3,7 24,4

Baixa educação sem renda 46,0 12,4 1,6 9,0 1,8 29,2

Média educação alta renda 34,4 7,0 3,4 5,4 6,7 43,1

Média educação média renda 27,0 7,0 2,3 6,3 5,2 52,2

Média educação sem renda 22,6 7,6 0,7 5,0 2,4 61,8

Alta educação alta renda 17,3 3,3 1,3 2,5 10,1 65,5

Alta educação média renda 11,1 3,4 0,8 2,7 6,8 75,1

Alta educação sem renda 7,5 2,4 0,3 1,9 5,6 82,4

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. 
Elaboração dos autores.
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Entre as mulheres jovens, assim como no caso dos homens, o casamento está 
fortemente associado à baixa escolaridade. Entre as jovens de baixa escolaridade sem 
rendimento, a probabilidade de estar casada era de 58,4%, em 2010. Já quanto às 
mulheres de alta escolaridade, também sem rendimento, esse indicador era de 9,9%. 

As divergências ocorrem quando se considera o fato de ganhar o próprio 
dinheiro. Entre os homens, como já comentado, não ter rendimento próprio diminui 
fortemente sua disposição a casar. Enquanto, para elas, a influência desse fator é 
pouco relevante, mas aumenta com a escolaridade: mulheres mais escolarizadas 
têm comportamento conjugal mais próximo do dos homens.

No que diz respeito à relação com o responsável pelo domicílio, no caso dos 
homens, observou-se um aumento no papel de cônjuge; entre as mulheres, ocorreu 
praticamente a situação recíproca – a probabilidade de elas serem as responsáveis pelo 
domicílio elevou-se significativamente, de 5,8%, em 1991, para 31,0%, em 2010.

GRÁFICO 8
Distribuição das mulheres de 18 a 24 anos de idade que haviam saído de casa: por 
relação com responsável pelo domicílio – Brasil (1991)
(Em %)

225.972 (5,8%)
 3.400.104 (86,9%)

261.079 (6,7%)

ResponsávelCônjuge Empregada doméstica  Pensionista

25.235 (0,6%)

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 1991. 
Elaboração dos autores.

Outra mudança digna de nota é a queda na condição de empregada doméstica 
entre as jovens de 18 a 24 anos. Em 1991, elas eram 261,1 mil (6,7%), enquanto, 
em 2010, apenas 52,5 mil (1,2%) permaneciam nessa condição.

Devido ao privilégio de serem as mulheres aquelas que podem gerar outro ser 
humano dentro de si, as perguntas sobre fecundidade nos censos são feitas apenas para 
elas. Assim, não se pode comparar, entre os sexos, como as questões sobre ter filhos ou 
não podem influenciar a decisão de saída de casa. No entanto, esse episódio é claramente 
importante para os jovens quando se trata de processos de transição para a vida adulta.
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GRÁFICO 9
Distribuição das mulheres de 18 a 24 anos de idade que haviam saído de casa: 
por relação com responsável pelo domicílio – Brasil (2010)

1.309.918 (31,0%)2.719.054 (64,3%)

 52.555 (1,2%)

ResponsávelCônjuge  Empregada domésticaPensionista

145.042 (3,4%)

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. 
Elaboração dos autores.

Os gráficos 10 e 11 mostram como evoluiu a relação entre a maternidade 
e sair ou não de casa. Ter filho está fortemente associado à saída de casa. 
Em 1991, 74,6% das jovens mães já haviam deixado a casa dos pais, enquanto, 
entre as que não tinham filho, apenas 19,6% o haviam feito. Essas probabilidades 
foram 63,4% e 21,3%, respectivamente, em 2010.

GRÁFICO 10
Distribuição das mulheres jovens: por maternidade e moradia com os pais – Brasil (1991)

2.711.694 (29,8%)

925.124; 10,2%

1.072.803 (11,8%)

Teve filho e saiu de casa
Teve filho e não saiu de casaNão teve filho e saiu de casa

Não teve filho e não saiu de casa

4.396.784 (48,3%)

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 1991.
Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 11
Distribuição das mulheres jovens: por maternidade e moradia com os pais – Brasil (2010)

2.548.991 (21,5%)

Teve filho e saiu de casa
Teve filho e não saiu de casaNão teve filho e saiu de casa

Não teve filho e não saiu de casa

1.469.321 (12,4%)

6.183.571 (52,1%)

1.677.578 (14,1%)

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. 
Elaboração dos autores.

Para as jovens da geração de 1991, a probabilidade de ter tido pelo menos 
um filho nascido vivo era de 39,9%. Já nos anos 2010, suas “filhas” parecem ter 
postergado esse evento, quando apenas 33,9% delas tinham sido mães.

As mulheres jovens vieram a sair menos de casa ao longo do tempo devido; 
eminentemente, há dois motivos. Por um lado, suas famílias de origem passaram a 
acolhê-las mais, junto com seus filhos – de 10,2%, em 1991, para 12,4%, em 2010. 
Por outro lado, as jovens da geração mais recente estão adiando a maternidade.

Em que estratos sociais esses eventos estão mais pronunciados? A tabela 9 
mostra as relações entre ter filhos e sair de casa para os nove grupos de mulheres 
jovens, divididos por escolaridade e rendimento, em 2010.

Entre as mulheres de alta escolaridade, a probabilidade de ser mãe gira em 
torno de 9%, enquanto, para as de baixa escolaridade, esse indicador passa dos 50%. 

Como dito neste trabalho, presume-se que as mulheres de maior escolaridade 
estão situadas em famílias de níveis socioeconômicos mais altos. Como também foi 
exposto, elas têm menos filhos. Mas, quando os têm, possuem mais possibilidades 
de serem acolhidas pelos pais, relativamente aos outros estratos sociais. Isso pode 
estar associado a diversos fatores, tais como melhores condições materiais, maior 
flexibilidade em relação a padrões culturais tradicionais etc. 
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TABELA 9
Distribuição das mulheres jovens de diferentes níveis de escolaridade e classe de 
rendimento próprio: por maternidade e moradia com os pais – Brasil (2010)
(Em %)

Maternidade e saída de casa/educação e renda 
Teve filho e saiu 

de casa
Teve filho e não 

saiu de casa
Não teve filho e 

saiu de casa
Não teve filho e 
não saiu de casa

Mulheres de 18 a 24 anos 21,5 12,4 14,1 52,1

Baixa educação alta renda 34,5 14,3 20,8 30,4

Baixa educação média renda 45,4 19,0 11,9 23,7

Baixa educação sem renda 37,8 21,7 11,5 29,0

Média educação alta renda 18,7 9,5 25,8 46,1

Média educação média renda 17,6 11,8 16,8 53,7

Média educação sem renda 14,5 11,3 11,1 63,1

Alta educação alta renda 5,6 3,5 23,0 67,9

Alta educação média renda 4,6 4,2 14,2 77,0

Alta educação sem renda 3,5 3,3 9,8 83,3

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. 
Elaboração dos autores.

5  CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TRAJETÓRIAS: PERMANÊNCIAS E ALTERAÇÕES 
NOS PERCURSOS

Explorando a questão da saída da casa dos pais como um dos percursos indicativos 
de emancipação juvenil, este capítulo identificou rotas alternativas, entendendo-as 
como indícios ora de restrições, ora de ampliação das liberdades de escolha acerca 
da vida almejada pelos jovens. Como visto, especialmente no caso das jovens 
mulheres, evidencia-se uma ampliação nos trajetos de emancipação, entendido neste 
sentido de escolhas de rotas menos canônicas. No entanto, também os homens de 
18 a 24 anos não deixaram de experimentar novos percursos, embora em menor 
escala e em ritmo menos acelerado. 

Quando se considera que os jovens do Censo de 1991 constituem os “pais e mães” 
dos jovens captados no Censo de 2010, é possível falar de uma mudança 
geracional no que diz respeito a trajetórias de emancipação, com destaque para as 
mulheres. Este processo, enraizado em distintos segmentos sociais, já foi constatado 
em pesquisa do Ipea voltada para as transições na vida dos jovens (Camarano, 2006), 
e prossegue apontando para transformações nas relações de gênero. 

Entendendo que os percursos almejados inscrevem-se nas políticas e nas 
estratégias dos jovens (e de suas famílias), foi instigante “seguir”, neste capítulo, 
as rotas que se divisam, explorando-as enquanto agenciamentos de possibili-
dades pelos jovens. Foi possível enxergar persistências das rotas tradicionais, 
sendo o casamento fator preponderante de saída de casa para ambos os sexos. 
Contudo, como observado, o matrimônio vem diminuindo sua importância 
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para os jovens de ambos os sexos enquanto fator de saída da casa dos pais. 
Outro ponto digno de nota é que, tanto para as mulheres quanto para os homens jovens, 
o casamento está fortemente associado à baixa escolaridade, o que parece indicar 
que a opção pela ampliação da escolaridade pressupõe escolhas que implicam o 
seu adiamento, bem como o adiamento da saída da casa dos pais.

As diferenças de percurso premidas por restrições socioeconômicas associadas 
às diferenças de sexo, como se viu, persistem, mas foram matizadas por uma 
diversificação de oportunidades. Resta saber se este processo é tributário apenas 
de conjunturas favoráveis ou se tende à consolidação em sentido positivo. 
De qualquer sorte, uma mudança importante que se esboçava nas gerações anteriores se 
estabelece na atualidade: o compartilhamento da responsabilidade pelo domicílio 
por homens e mulheres. Sem dúvida, um indicador de considerável mudança 
cultural, apontando, especialmente, para a ampliação das condições de emancipação 
das jovens mulheres. 

Finalmente, deve-se ter em conta que sair ou não sair da casa dos pais, de 
acordo com o que foi examinado neste trabalho, constitui decisão associada a 
outras escolhas. Assim, a relativa demora observada neste processo em segmentos 
significativos dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos sugere um investimento na 
ampliação da escolaridade, por exemplo. Outros investimentos podem estar asso-
ciados a essa decisão, os quais, para serem devidamente conhecidos, requerem novas 
pesquisas que se apoiem em diferentes metodologias capazes de divisar percursos 
que afirmem como vias de exercício e exploração de possibilidades. Portanto, este 
capítulo espera suscitar novas indagações e fecundar novas pesquisas que tenham 
como horizonte a sugestiva formulação de Amartya Sen acerca do desenvolvimento 
como supressão das restrições às liberdades substantivas que permitam aos jovens 
efetuar escolhas acerca da vida que almejam viver.
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