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1 INTRODUÇÃO
As desigualdades raciais marcam profundamente a sociedade brasileira, reproduzindo-se 
ao longo do tempo por meio de mecanismos presentes em vários campos da vida 
social. São os negros os mais pobres, os menos escolarizados e os que padecem 
com o racismo estrutural, o que redunda, sobretudo, na ocupação de espaços mais 
precários no mundo do trabalho. Este ciclo vicioso perpassa diversos espaços da 
vida social e sua continuidade permite, além de perpetuar a exclusão dos negros, a 
naturalização e a invisibilidade deste fenômeno. Este mecanismo, por conseguinte, 
cria obstáculos para o avanço da temática racial nas agendas pública e governamental. 
É imprescindível interromper o ciclo perverso da exclusão social com base na raça, 
e, para isto, a juventude tem papel fundamental.

Nos últimos anos, o tema da juventude tem sido abordado com maior intensidade 
pelas políticas públicas, com base no entendimento sobre suas particularidades e 
sua situação de sujeito de direitos. A juventude não é homogênea e abriga diferentes 
especificidades, quer em razão dos segmentos etários, quer em razão das diferenças 
de renda, localidade, parentalidade, entre outras. Para compreender “as juventudes”, 
é preciso entender seus diferentes grupos e matizes. A juventude negra é a maior 
parcela entre os jovens, o que requer atenção específica. Ademais, no âmbito da 
juventude reproduzem-se – por vezes com mais intensidade – as desigualdades 
sociais e raciais. A população jovem também é a mais afetada pela violência, pela 
desproteção, pela precarização e pelo desemprego, o que se agrava quando são 
sobrepostos fatores de vulnerabilização, como o racismo e a condição social. 

Como destacam Bento e Beghin (2005), a juventude negra tem sido a principal 
vítima dos processos de violência e de precárias condições de acesso à escola e ao 
mercado de trabalho. Tal situação é potencializada por trajetórias de exclusão social 
marcadas pela discriminação racial, resultado de processos promovidos pelo medo 
e pela defesa de privilégios, centrais para estigmatizar estes jovens. Assim, análises 
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mais específicas sobre as condições de vida de jovens negros têm como objetivo 
permitir avaliar estas condições em particular, de modo a contribuir com uma 
leitura diferenciada dos desafios para promover o bem-estar através de políticas 
para a juventude e a população negra.

Nesse sentido, o estudo que se inicia tem por meta apresentar e analisar a 
situação social da juventude negra, ao utilizar, para tanto, informações obtidas junto 
à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Por meio desta pesquisa, é possível apresentar 
a evolução recente dos indicadores para jovens brancos e negros, o que permite 
observar diferentes esferas da vida e seus efeitos para este grupo etário.

Existem algumas observações essenciais em relação aos aspectos metodológicos, 
que são válidas para todo o texto. 

1) Os anos focalizados foram os de 1992 – que apresenta dados após os 
Censos Demográficos 1991 e 2002 do IBGE –, marcado por importante 
instabilidade econômica e social, e 2012. Esses períodos serão suficientes 
para observar as transformações e continuidades mais recentes, sempre 
com lapsos de dez anos.

2) O uso das categorias negro e branco aparece em todo o texto. Os negros 
congregam todos os que se declararam como pretos e pardos na Pnad. 
A contraposição com os brancos deve-se ao fato de que – somados negros 
e brancos – o total supera 98% da população brasileira, em 2012, sendo 
muito representativo para a totalidade da população. 

3) Para os dados referentes ao salário mínimo, os valores estão atualizados a 
preços de setembro de 2012. Os valores de 1992 e 2002 foram ajustados em 
termos monetários para setembro de 2012 pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), sob a responsabilidade do IBGE, com o intuito 
de apresentar valores representativos para a paridade do poder de compra. 

Com efeito, o assunto é muito amplo e complexo para ser tratado em sua 
íntegra no escopo deste estudo. Para apresentar um conjunto abrangente de informações e 
compor o cenário social que envolve a juventude negra no Brasil, foram selecionados 
alguns temas relevantes. O encadeamento destes temas visa permitir estabelecer 
panorama mais detido nos indivíduos e, sobretudo, em sua inserção familiar, em 
trajetória que se mostra representativa do ciclo de vida, a saber:

• características fundamentais das famílias; 
• escolaridade;
• trabalho e renda;
• perfil dos jovens que não estudam nem trabalham; e

• seguridade social.

No final, serão apresentadas breves considerações para contribuir com o debate. 
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2 JUVENTUDE NEGRA E ASPECTOS BÁSICOS DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOMICILIAR

Para poder ter acesso a uma vida mais afluente, é preciso que sejam dadas oportunidades 
que devem se apresentar na infância e na juventude, quando ocorre a formação do 
indivíduo. Neste sentido, as condições de vida familiar são muito importantes para 
oferecer estrutura que possa ajudar na vida escolar e profissional. Para apresentar 
alguns aspectos essenciais e geralmente aceitos no debate público, serão destacadas 
a renda per capita familiar e as condições de moradia que dizem respeito aos jovens 
negros, sempre comparados aos jovens brancos.

A renda per capita domiciliar (RDPC) é um aspecto essencial para tratar das 
condições de vida dos jovens. Ainda que o Brasil apresente nível de renda 
per capita intermediário em comparações internacionais – conforme aponta o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) (IMF, 2014) –,4 os níveis de desigualdade 
ainda são elevados, embora declinantes na última década (Ipea, 2013). A tabela 1 
apresenta distribuição dos jovens por faixas de renda familiar.

TABELA 1 
Jovens e da população com 16 anos de idade ou mais por raça, segundo a RDPC e 
faixas etárias selecionadas – Brasil (1992, 2002 e 2012)
(Em %)

Faixas de salário mínimo Faixas etárias
1992 2002 2012

Brancos Negros Brancos Negros Brancos Negros

Até 1/4

De 16 a 17 anos 22,7 46,4   20,1 39,9   8,8 18,3

De 18 a 24 anos 19,2 39,0 15,3 33,4 6,3 13,8

De 25 a 29 anos 20,2 39,6 15,5 33,2 5,5 12,8

Com 30 anos ou mais 15,4 35,9   10,3 25,6   3,7 9,4

1/4 a 1/2

De 16 a 17 anos 26,7 28,7   23,5 31,4   17,4 29,8

De 18 a 24 anos 23,5 29,5 20,0 29,3 12,1 23,4

De 25 a 29 anos 21,5 26,8 20,7 27,7 11,3 22,5

Com 30 anos ou mais 21,7 28,2   17,5 27,5   9,2 18,9

1/2 a 1,5

De 16 a 17 anos 38,5 22,1   38,0 24,4   49,9 42,9

De 18 a 24 anos 41,5 27,2 42,2 30,8 46,8 48,5

De 25 a 29 anos 38,7 27,4 39,7 31,6 41,9 46,0

Com 30 anos ou mais 41,2 29,6   44,2 37,0   44,3 50,9

1,5 a 3

De 16 a 17 anos 8,3 2,2   11,9 3,3   16,7 7,4

De 18 a 24 anos 11,0 3,5 14,1 4,9 24,0 11,4

De 25 a 29 anos 12,8 4,9 14,3 5,5 25,2 14

Com 30 anos ou mais 13,2 4,6   15,7 7,1   25,4 15

Mais de 3

De 16 a 17 anos 3,8 0,6   6,5 1,1   7,2 1,7

De 18 a 24 anos 4,9 0,7 8,4 1,5 10,8 2,9

De 25 a 29 anos 6,8 1,3 9,8 2,0 16,1 4,7

Com 30 anos ou mais 8,5 1,6   12,4 2,8   17,4 5,7

Fonte: Microdados da Pnad/IBGE. 
Obs.: Todos os dados com base no salário mínimo de setembro de 2012 foram ajustados pelo INPC.

4. Segundo IMF (2014), o Brasil apresentava renda per capita de US$ 11.300,00 dos Estados Unidos em 2013, 
sendo que a renda per capita média mundial era de US$ 10.486,00. 
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Os indicadores da tabela 1 são reveladores. Quanto mais jovem, maior a 
participação em estratos com RDPC mais baixa, especialmente porque a possibilidade 
dos jovens de contribuir com o orçamento familiar é menor. Os diferenciais de 
renda em desfavor dos negros ainda são patentes, apesar de evolução positiva entre 
1992 e 2012, com destaque para o período após 2002. A concentração de negros 
é sempre maior que a de brancos nos perfis de renda per capita familiar menores, 
e ocorre o oposto à medida que é superado o patamar de 1,5 salário mínimo de 
RDPC para quaisquer anos do período.

Existem indicadores que merecem mais destaque com base na tabela 1. 
Como a redução da concentração de pessoas nas faixas de renda menores que 
1/2 salário mínimo per capita, com destaque para a faixa com menos de 1/4 de salário 
mínimo, em que está a pobreza absoluta a considerar a Lei Orgânica da Assistência 
Social (Loas). Esta melhoria transformou a faixa de renda entre 1/2 e 1,5 salário 
mínimo na moda em termos estatísticos. Trata-se de avanço importante, embora 
este contingente ainda esteja sujeito a diversas vulnerabilidades, sobretudo se o 
crescimento do emprego – característica marcante desde a virada do milênio – 
deixar de representar um traço típico da trajetória econômica recente do Brasil.

É essencial destacar que a situação dos negros melhorou em ritmo mais 
acelerado que a dos brancos, com base na análise dos dados da tabela 1. No entanto, 
a posição dos negros ainda é de clara desvantagem em relação aos brancos, o que 
torna a desigualdade racial tema fundamental na análise das condições de vida da 
população e da juventude, em particular.

Ao lado da RDPC, as condições de moradia são essenciais para dar apoio às 
condições de vida e gerar oportunidades. De acordo com metodologia desenvolvida 
por IBGE (2011), condições adequadas de moradia podem ser consideradas a 
partir de um conjunto de fatores combinados, a saber: i) construção de alvenaria 
ou madeira tratada, com telhas ou lajes; ii) acesso a água potável com canalização, 
coleta de esgoto e lixo; iii) máximo de duas pessoas por dormitório com banheiro 
no domicílio; e iv) acesso à telefonia e à eletricidade. Uma moradia com boas 
condições deve atender a todos estes critérios simultaneamente, o que torna o 
indicador especialmente rigoroso, sobretudo para o universo rural. A tabela 2 
apresenta dados sobre moradia adequada conforme este referencial e segundo a 
localização do domicílio.
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TABELA 2 
Moradias adequadas segundo a raça para a população com 16 anos ou mais segundo 
o local da residência – Brasil (1992, 2002 e 2012)
(Em %)

Ano Raça

Metropolitana Urbana não metropolitana Rural

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 
anos ou 

mais

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 
anos ou 

mais

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 
anos ou 

mais

1992
Brancos 25,3 8,8 13,3 33,0   6,5 4,0 9,7 21,1   – 0,5 0,9 0,8

Negros 4,3 1,2 2,1 9,2   – 0,6 1,7 4,7   – 0,2 0,3

2002
Brancos 21,5 45,0 48,0 64,3   11,5 25,0 32,3 47,7   – 3,2 4,7 3,4

Negros 22,7 24,5 27,9 40,2   4,5 9,7 13,8 22,2   – 0,9 0,1 1,6

2012
Brancos 47,3 68,1 68,3 78,1   45,8 49,9 55,0 63,0   28,4 4,4 11,9 9,1

Negros 41,6 47,5 53,2 62,2   33,2 34,4 36,3 43,0   10,5 4,6 6,7 5,0

Fonte: Pnad 2002 e 2012/IBGE. 
Obs.:  Até 2001, exclusive a população da área rural de Rondônia, do Acre, do Amazonas, de Roraima, do Pará e do Amapá. 

Resultados para domicílios particulares permanentes.

A tabela 2 revela, com destaque, que as condições de vida foram melhores 
para os brancos que para os negros em todas as situações. No entanto, as maiores 
diferenças deram-se por local de moradia. Os negros que habitavam regiões metro-
politanas estavam em melhor situação de moradia, em relação aos que moravam 
em regiões não metropolitanas, e estes, por sua vez, em condições bem melhores 
que nas áreas rurais. Houve muito progresso entre 1992 e 2012. Parte essencial 
desta evolução ocorreu entre 1992 e 2002, em áreas metropolitanas. Nas demais 
áreas, a evolução no intervalo de 2002 a 2012 teve mais destaque.

Os indicadores da tabela 2 evidenciam dificuldades para jovens, sobretudo 
entre 16 e 17 anos, pois sua situação de moradia foi nitidamente inferior à população 
com 30 anos e mais – o que se relaciona com as diferenças de renda familiar 
per capta para os estratos mais jovens. Apesar da evolução positiva, IBGE (2011) ainda 
aponta que quase 48% da população brasileira vivem em moradias não adequadas, 
o que foi especialmente verdadeiro nas áreas rurais, onde será necessário efetuar 
maiores esforços para superar este quadro. Para reduzir as desigualdades entre 
brancos e negros, será necessário oferecer instrumentos de crédito ou programas 
de moradia popular melhor adaptados à sua situação social. É preciso insistir que 
a situação é mais preocupante para os jovens. 

Em suma, ao considerar as condições da moradia e renda per capita familiar, 
a situação dos negros mantém-se em desvantagem em relação a dos brancos. 
Ou seja, os negros, em parte, estão mais concentrados em moradias menos adequadas 
e, sobretudo, possuem renda per capita familiar mais baixa. Na juventude, estes 
aspectos agravam as desigualdades de oportunidades que serão determinantes na 
construção de suas trajetórias educacionais e laborais mais promissoras.
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3 JOVENS NEGROS E ASPECTOS BÁSICOS DA ESCOLARIDADE
As condições familiares e de domicílio são essenciais para gerar oportunidades para a vida. 
Quando o enfoque é o trabalho, as questões relativas à escolaridade, em 
geral, são as que merecem maior destaque para fins de geração de oportunidades. 
Os jovens negros foram duramente afetados por uma sociedade com expressiva 
hierarquia racial, e os indicadores que refletem a situação são desfavoráveis e 
espelham a desigualdade em que vive a maior parte deles. O campo da educação, 
além de reproduzir com intensidade os efeitos desta desigualdade racial, destaca-se 
como espaço privilegiado em que se pode romper este círculo de marginalização. 
A educação é um poderoso meio para a desconstrução do racismo e para 
potencializar a mobilidade social.

Para lidar com esse tema central, para a seção que se inicia, foram selecionados 
alguns dados educacionais básicos que afetam a juventude e a população com 
16 anos ou mais, para verificar como se deu a evolução neste campo entre 1992 e 2012. 
Serão analisadas as seguintes informações: média de anos de estudo concluídos e 
frequência escolar da população jovem, com foco na situação dos negros.

Um indicador relativamente simples, mas de ampla utilização para traçar um 
perfil geral para fins de escolaridade, é a média de anos de estudo. Sua evolução 
ao longo dos anos revela crescente presença da população na escola e o aumento 
potencial das oportunidades para ter acesso a melhores ocupações e condições de 
vida. A tabela 3 apresenta os dados relativos à média de anos de estudo e – além 
de apresentar os dados por raça – destaca também as diferenças entre homens e 
mulheres, que merecem atenção especial no caso brasileiro.

TABELA 3 
Média de anos de estudo concluídos para a população com 16 anos ou mais de idade, 
segundo sexo e raça – Brasil (1992, 2001 e 2012)

Raça Sexo

1992 2002 2012

De 16 a 17 
anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 
anos ou 

mais

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 
anos ou 

mais

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 
anos ou 

mais

Brancos
Homens 5,9 6,9 7,3 5,8   7,5 8,8 8,4 6,9   8,3 10,1 10,6 8,1

Mulheres 6,4 7,4 7,7 5,4   8 9,4 9 6,8   8,8 10,8 11,1 8,2

Negros
Homens 4,1 4,9 5 3,4 6 6,8 6,3 4,6 7,3 8,7 8,7 6,1

Mulheres 4,8 5,6 5,5 3,2   6,8 7,6 7,1 4,7   8,1 9,5 9,5 6,5

Fonte: Pnad 1992, 2002 e 2012/IBGE.

Obs.: Até 2003, exclusive a população da área rural de Rondônia, do Acre, do Amazonas, de Roraima, do Pará e do Amapá.

Com base na tabela 3, é possível afirmar que a evolução da média de anos de 
estudo foi importante entre 1992 e 2012, tendo sido relativamente uniforme ao 
longo de todo o período. A evolução foi mais importante para grupos historicamente 
mais vulneráveis como os negros, com destaque para os homens, que apresentam 
escolaridade menor que a das mulheres. Apesar das mudanças apresentadas, a situação 
dos negros continua desfavorável em relação à dos brancos e requer atenção. 
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Para o Brasil, a escolaridade média ainda é baixa em relação a vizinhos do Cone Sul, 
para não mencionar os países-membros da Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Económico (OCDE) (Unesco, [s.d.]).5 Assim, os esforços 
para elevar a média de anos de estudo ainda são indispensáveis, apesar do sucesso 
aferido com base nos indicadores brasileiros. A qualidade do conteúdo ministrado 
nas escolas e o desempenho efetivo dos estudantes não integram esta análise, embora 
sejam temas de grande relevância para o debate no tocante a políticas educacionais 
e o acesso a oportunidades que envolvem expressivas desigualdades raciais.

Para diferenciar as informações de escolaridade por raça de forma mais precisa 
para quem frequenta ou não a escola, é preciso apresentar dados mais detalhados, 
nos moldes da tabela 4. 

TABELA 4 
População com 16 anos ou mais de idade por raça, segundo frequência escolar e 
escolaridade – Brasil (1992, 2002 e 2012)
(Em %)

Ano Frequência Escolaridade
Brancos Negros

De 16 a 17 
anos

De 18 a 24 
anos

De 25 a 29 
anos

Com 30 anos 
ou mais

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 anos 
ou mais

1992

Na escola

Analfabetos 3,8 4,7 5,0 14,4 12,2 13,4 16,2 35,0

Total 60,5 25,3 6,5 1,3 49,4 19,4 4,8 1,1

Alfabetização – 0,1 – – 0,1 0,1 0,1 0,1

Fundamental¹ 28,7 6,1 1,0 0,3 37,9 9,4 1,9 0,3

Médio² 31,4 11,8 1,8 0,3 11,4 8,4 1,6 0,3

Superior³ 0,4 7,3 3,7 0,7 – 1,5 1,2 0,4

Fora da escola

Total 35,7 70,0 88,5 84,2 38,4 67,3 78,9 63,9

Fundamental incompleto 30,6 40,6 42,6 52,7 36,1 49,7 52,1 48,7

Fundamental 4,4 14,4 17,1 9,7 2,1 9,8 12,6 6,6

Médio 0,7 13,5 21,0 13,1 0,2 7,5 12,6 6,7

Superior – 2,1 9,9 10,8 – 0,4 2,2 2,8

2002

Na escola

Analfabetos 1,5 2,2 3,5 10,3   4,0 6,3 9,4 24,8

Total 81,4 36,0 13,2 3,6 73,4 31,2 11,3 3,8

Alfabetização 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3

Fundamental¹ 22,5 5,0 2,0 0,8 39,9 11,1 4,3 1,5

Médio² 58,2 15,2 3,4 0,9 33,3 16,1 4,0 1,0

Superior³ 0,6 15,7 7,7 1,7 0,1 3,8 2,8 1,0

Fora da escola

Total 17,2 61,7 83,4 86,2 22,6 62,6 79,2 71,2

Fundamental incompleto 10,9 19,6 30,8 44,9 17,7 31,4 41,9 46,8

Fundamental 5,1 12,3 14,6 11,8 3,9 11,3 13,2 9,6

Médio – 2,1 9,9 10,8 – 0,4 2,2 2,8

Superior – 2,1 9,9 10,8 – 0,4 2,2 2,8

5. Segundo os dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 
o Brasil, em 2011, possuía contingente de 39,3% de população com 25 anos de idade ou mais, com escolaridade 
mínima equivalente ao ensino médio completo. Na Argentina, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Peru e no Uruguai, 
estes dados equivaliam a, respectivamente, 42,1%, 40,6%, 52,7%, 41,8%, 56% e 27,5%. Entre países da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), como México, Alemanha, Estados Unidos e Suécia, 
os dados significavam, respectivamente, 33,8%, 82%, 87,7% e 77,7%. Os dados brasileiros seguem a lógica de países 
da América Latina e possuem valores bem inferiores aos de países mais desenvolvidos da OCDE.

(Continua)
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Ano Frequência Escolaridade
Brancos Negros

De 16 a 17 
anos

De 18 a 24 
anos

De 25 a 29 
anos

Com 30 anos 
ou mais

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 anos 
ou mais

2012

Na escola

Analfabetos 0,6 0,8 1,5 7,1   1,2 2,1 3,8 16,6

Total 82,7 33,5 13,1 2,7 78,0 25,8 9,2 3,0

Alfabetização – – – – 0,1 – – 0,1

Fundamental¹ 13,5 1,5 0,5 0,3 24,2 3,4 0,8 0,7

Médio² 67,4 9,6 1,1 0,4 53,0 12,7 2,0 0,6

Superior³ 1,8 22,4 11,5 2,0 0,7 9,7 6,4 1,6

Fora da escola

Total 16,7 65,6 85,3 90,3 20,7 71,9 86,9 80,4

Fundamental incompleto 6,0 9,5 11,6 34,4 11,7 18,7 22,5 39,4

Fundamental 6,4 13,7 13,2 12,9 6,7 18,1 18,3 12,9

Médio 4,3 36,7 39,9 26,3 – 33,4 38,9 22,0

Superior – 5,7 20,6 16,7 – 1,7 7,2 6,1

Fonte: Microdados da Pnad/IBGE. 
Notas: 1 Ensino regular ou Educação de Jovens e Adultos (EJA).

2 Ensino regular, EJA ou pré-vestibular.
3 Inclusive mestrado e doutorado.

Obs.: Foram considerados apenas residentes em domicílios particulares permanentes.

Ao considerar os indicadores apresentados na tabela 4, é possível observar que 
a população negra apresenta menor frequência na escola e menor nível de adequação 
idade/série, para os que seguem estudantes. Por exemplo, entre os jovens brancos de 
18 a 24 anos que frequentam escola (33,5%), a maior parte está no ensino superior. 
No caso dos jovens negros nesta faixa etária, um quarto continua seus estudos; 
metade destes ainda no ensino médio. Na faixa etária de 25 a 29 anos, a maior 
parte dos jovens brancos alcançou, no mínimo, ensino médio (72%), em contraste 
com 52,5% dos negros.6

De fato, o sistema educacional continua a reproduzir desigualdades raciais 
ainda nos níveis mais elementares e para as coortes mais jovens. Embora o analfabetismo 
tenha experimentado decréscimo significativo no período observado – eram 
analfabetos 35% dos negros com mais de 30 anos em 1992 –, um nível de 16,6% 
de adultos negros analfabetos em 2012 ainda é elevado demais, especialmente se 
este percentual é 2,4 vezes maior que o correlato na população branca. Ademais, 
ainda verificam-se a formação de novos quadros de analfabetos (3,8% de jovens 
negros entre 25 a 29 anos) e um quinto dos jovens nesta faixa etária fora da escola 
com baixíssimo nível educacional (fundamental incompleto).

Assim, o esforço para elevar a escolaridade da população, com destaque para 
jovens negros, continua sendo uma política pública essencial para enfrentar as 
desigualdades raciais do Brasil. Para tanto, metas e indicadores da área da educação – 
inclusive do Plano Nacional de Educação (PNE) em curso – deveriam ser moni-
torados também por meio da desagregação dos dados raciais, além dos regionais. 

6. Considerando-se jovens que frequentam ensino superior e aqueles que estão fora da escola com ensino médio ou superior concluídos.

(Continuação)
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A meta 9 do PNE, por exemplo, que trata de reduzir o analfabetismo a 6,5% até 
2015, já foi alcançada para a população branca e do Sul/Sudeste, enquanto ainda 
está distante da realidade dos negros e das outras regiões do país.7

Em resumo, entre 1992 e 2012, a escolaridade da população negra atingiu 
patamares mais elevados e as defasagens em relação aos brancos passaram a diminuir, 
pelo menos no que diz respeito a aspectos não qualitativos da formação escolar. 
Apesar disso, a população negra ainda experimenta desvantagens no acesso à educação, 
com maior atraso escolar e escolaridade um tanto menor que a da população branca. 
Isto se traduz em maiores problemas para ter acesso a oportunidades e, por certo, 
reforça as desigualdades raciais.

4 JOVENS NEGROS E MERCADO DE TRABALHO

A situação social da população negra e as desigualdades que a afetam são particularmente 
importantes quando se observa a situação no mercado de trabalho, no qual as 
desigualdades – como nas condições de vida e na escolaridade – são marcantes e 
devem estimular adoção de medidas específicas para seu enfrentamento. Para lidar 
com um tema importante, mas muito amplo, o foco analítico será a desocupação, 
a remuneração e o tipo de ocupação. 

A desocupação é um problema central, e seu patamar é essencial para aferir o 
nível de atividade e permitir o acesso à maioria dos benefícios da seguridade social. 
A tabela 5 apresenta as taxas de desocupação para 1992, 2002 e 2012. 

TABELA 5 
Desocupação para a população com 16 anos ou mais de idade, segundo raça – Brasil 
(1992, 2001 e 2012)
(Em %)

Ano Raça De 16 a 17 anos De 18 a 24 anos De 25 a 29 anos Com 30 anos ou mais

1992
Brancos 13,7 10,7 6,0 3,4

Negros 12,7 12,2 7,6 4,1

2002
Brancos 23,5 15,9 8,5 4,8

Negros 22,5 18,2 10,8 6,2

2012
Brancos 19,3 11,8 5,9 3,0

Negros 22,7 14,4 8,3 4,1

Fonte: Microdados da Pnad/IBGE. 

A tabela 5 revela que a desocupação se agravou sensivelmente entre 1992 e 2002, 
tendo voltado a reduzir-se entre 2002 e 2012. A situação de desocupação para 

7. Meta 9 do Plano Nacional de Educação (PNE): “elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos 
ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, 
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional” 
(Brasil, 2014, p. 35). Taxa de analfabetismo: população de 15 anos ou mais (IBGE, [s.d.]) – brancos: 5,3%; negros: 11,8%. 
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os negros é pior do que para a população branca, o que representa causa relevante 
de geração de desigualdades raciais no Brasil. Até mesmo na faixa etária entre 16 
e 17 anos de idade – na qual a desocupação da população, sempre bem elevada, 
era menor para negros que brancos até 2002 –, houve reversão do indicador a partir 
desse ano, conforme apontam os dados de 2012, quando a taxa para negros se 
revelou maior. 

A desocupação apresenta índices cadentes para o Brasil desde 2002, tendo 
recuperado – em grande medida – os patamares existentes em 1992, mas a situação 
para os mais jovens agravou-se, deixando entrever que se trata de um problema 
fundamental para esta população e que estas dificuldades de inserção pioram as 
condições para busca de autonomia e transição da escola para o mundo do trabalho. 

Embora os níveis de desocupação tenham recuado para os brasileiros com 
mais de 30, estes ainda são preocupantes especialmente até os 29 anos de idade. 
Os patamares elevaram-se entre 1992 e 2012, o que exige mais atenção dos 
formuladores de política, e esta situação é mais preocupante para a população negra, 
que historicamente apresenta piores condições de vida e escolaridade, conforme 
foi analisado nas seções anteriores.

As desigualdades do mercado de trabalho também são amplamente refletidas 
sobre a remuneração dos mais jovens, e isto é especialmente verdadeiro para a 
população negra no Brasil. Na tabela 6, foi feita a opção por incluir informações 
para homens e mulheres que revelam características importantes quando o foco 
são desigualdades. 

TABELA 6 
Remuneração de setembro de 2012 da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, 
segundo sexo e raça – Brasil (1992, 2001 e 2012)
(Em R$)

Raça Sexo
1992 2002 2012

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 29 
anos

Com 30 anos 
ou mais

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 anos 
ou mais

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 anos 
ou mais

Brancos
Homens 410 813 1.352 1.939 386 826 1.347 2.153 537 1.056 1.696 2.514

Mulheres 329 599 914 976 323 679 1.073 1.292 502 894 1.308 1.604

Negros
Homens 293 524 755 922 289 539 759 1.056 456 810 1.105 1.369

Mulheres 222 356 470 511 221 427 522 654 349 616 780 926

Fonte: Microdados da Pnad/IBGE. 

As diferenças de remuneração entre negros e brancos são elevadas, embora 
tenham se reduzido entre 1992 e 2012, tornando-se mais acentuadas com o avanço 
da idade, segundo a tabela 6. Se jovens negros de 16 a 17 anos recebiam, em 2012, 
em média 85% da remuneração de jovens brancos nesta faixa etária, entre aqueles 
com 25 a 29 anos, a relação cai para 65%. É certo que diferenças de escolaridade, 
regionais e de participação em determinados setores de atividade, por exemplo, 
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poderiam ser evocadas para explicar parte das desigualdades raciais. Todavia, 
alguns estudos analisam as diferenças raciais na remuneração dos trabalhadores, ao 
controlar parte ou a totalidade destas variáveis. O resultado deste tipo de análise é 
a redução – mas não a supressão – das desigualdades entre negros e brancos, o que 
reforça o debate sobre relevância da discriminação racial no mercado de trabalho 
(Ipea, 2005). 

Do mesmo modo, as diferenças de remuneração entre homens e mulheres 
requerem um olhar cauteloso para a escolaridade enquanto elemento efetivamente 
explicativo, pois – apesar de as mulheres terem mais escolaridade – sua remuneração é 
persistentemente menor. Para complicar, os diferenciais de remuneração aumentam 
com a elevação da idade, o que reforça a suposição que o mercado de trabalho é 
forte gerador de desigualdades per se. As diferenças entre os mais jovens são maiores 
entre mulheres e homens negros do que no caso dos brancos. Mas esta situação 
se inverte após os 29 anos de idade, pois as diferenças entre homens e mulheres 
passam a ser maiores entre brancos do que entre negros. De toda a maneira, em 
termos absolutos, os brancos sempre recebem remunerações médias superiores às 
dos negros, independentemente das distinções por sexo. 

As observações para a tabela 6 podem ser analisadas – com mais detalhes – 
na tabela 7, que apresenta a evolução das diferenças de remuneração entre homens 
e mulheres brancos em relação aos homens e mulheres negros para 1992, 2002 e 
2012, segundo a escolaridade e as faixas etárias.

TABELA 7 
Diferença entre remuneração de homens e mulheres brancas em relação a homens e 
mulheres negros segundo a escolaridade – Brasil (1992, 2002 e 2012)
(Em %)

Sexo Escolaridade
De 16 a 17 anos De 18 a 24 anos De 25 a 29 anos Com 30 anos e mais

1992 2002 2012 1992 2002 2012 1992 2002 2012 1992 2002 2012

Homens

Fundamental 27,9 23,5 12,3 23,6 29,7 19,9 40,3 22,9 16,5 52,4 37,6 35,3

Médio 63,6 32,3 3,3 32,5 30,3 16,6 41,6 52,1 25,0 35,7 40,8 40,1

Superior n.a. n.a. n.a. 34,6 13,5 31,7 30,4 36,7 17,6 43,5 33,4 48,3

Total 39,9 33,6 17,8 55,2 53,2 30,4 79,1 77,5 53,5 110,3 103,9 70,1

Mulheres

Fundamental 18,8 36,5 31,5 34,3 31,2 32,0 44,1 26,7 26,2 45,3 49,2 34,9

Médio 42,7 27,6 35,9 30,4 27,4 23,9 43,6 49,2 33,7 44,1 45,7 37,0

Superior n.a. n.a. n.a. 20,1 15,6 7,6 39,0 43,7 20,6 16,0 30,8 42,4

Total 48,2 46,2 43,8 68,3 59,0 45,1 94,5 105,6 67,7 91,0 97,6 73,2

Fonte: Microdados da Pnad/IBGE. 
Obs.: n.a.  – não se aplica.

A tabela 7, conforme apontou a tabela 6, revela que as desigualdades de 
remuneração se reduziram entre 1992 e 2012. Em alguns casos – sobretudo entre 
os homens – a desigualdade entre brancos e negros aumentou entre 1992 e 2002, 
tendo se reduzido novamente em 2012 com patamares inferiores aos de 1992, em geral.
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Essa tabela também apresenta mais detalhes que a tabela 6, para mostrar 
que as diferenças entre brancos e negros diminuíram com o passar dos anos, ao 
observarem-se as diferentes faixas etárias, pois a diferença percentual de remuneração 
de brancos em relação aos negros – para homens e mulheres – reduziu-se entre 
1992 e 2012.

Essas diferentes colocações da população ocupada implicam níveis diversos 
de remuneração e acesso a direitos trabalhistas e sociais de forma regular (tabela 8).

TABELA 8
População com 16 anos ou mais de idade por tipo de ocupação, segundo sexo e raça – 
Brasil (1992, 2001 e 2012)
(Em %)

Tipo de ocupação Faixa etária
1992 2002 2012

Brancos Negros Brancos Negros Brancos Negros

Funcionário público/militar

De 16 a 17 anos 0,0 0,0   – –   – –

De 18 a 24 anos 4,1 3,2 3,0 2,1 3,5 2,4

De 25 a 29 anos 7,2 5,5 5,5 4,1 6,2 4,8

Com 30 anos ou mais 9,1 6,8   9,3 7,4   10,1 8,1

Empregado com 
carteira assinada

De 16 a 17 anos 27,0 10,2   19,5 7,3   29,6 17,7

De 18 a 24 anos 43,5 28,8 45,1 29,2 59,1 47,8

De 25 a 29 anos 43,8 34,4 44,8 35,0 58,3 48,8

Com 30 anos ou mais 32,0 25,4   29,8 23,9   37,9 32,6

Empregado sem 
carteira assinada

De 16 a 17 anos 31,4 36,5   40,1 41,0   47,2 44,8

De 18 a 24 anos 19,9 27,9 27,3 32,2 21,4 26,6

De 25 a 29 anos 14,0 19,8 18,3 23,6 14,1 19,3

Com 30 anos ou mais 9,6 15,1   11,5 16,2   9,5 13,5

Conta própria

De 16 a 17 anos 5,2 8,4   5,4 8,5   5,3 7,5

De 18 a 24 anos 10,9 13,5 9,1 12,5 8,2 10,1

De 25 a 29 anos 18,4 20,3 16,0 17,7 12,5 15,1

Com 30 anos ou mais 27,0 31,3   27,0 30,0   24,2 25,9

Empregador

De 16 a 17 anos 0,1 0,1   0,2 0,0   0,2 0,0

De 18 a 24 anos 1,4 0,5 1,1 0,6 1,0 0,6

De 25 a 29 anos 3,9 1,6 3,9 1,7 3,3 1,5

Com 30 anos ou mais 7,3 2,9   7,7 3,4   6,8 2,9

Empregado doméstico

De 16 a 17 anos 11,2 14,7   8,5 13,0   5,0 8,4

De 18 a 24 anos 6,6 10,7 5,5 10,4 2,4 5,3

De 25 a 29 anos 4,4 8,3 6,1 9,8 2,8 5,7

Com 30 anos ou mais 4,3 6,6   6,4 9,1   6,2 9,4

Outros

De 16 a 17 anos 25,1 30,1   26,4 30,2   12,7 21,7

De 18 a 24 anos 13,7 15,5 9,0 13,0 4,4 7,4

De 25 a 29 anos 8,3 10,2 5,5 7,9 2,8 4,9

Com 30 anos ou mais 10,7 12,0   8,3 10,0   5,4 7,6

Fonte: Microdados da Pnad/IBGE. 



Jovens Negros: panorama da situação social no Brasil segundo indicadores 
selecionados entre 1992 e 2012

 | 281

Segundo indicam os dados da tabela 8, a presença de trabalhadores negros 
em ocupações mais precárias, que, em geral, apresentam pior nível de remuneração 
e menor propensão à cobertura previdenciária, é maior, e isto – em certa medida – 
explica as desigualdades de renda entre brancos e negros. A participação relativa 
de negros é maior entre os empregados domésticos, os empregados não domésticos 
sem carteira assinada e, em menor medida, os trabalhadores por conta própria. 
Em contrapartida, entre empregadores, sobretudo, e servidores públicos, em 
menor medida, a proporção de negros é menor. Cabe assinalar o fato de que – 
entre empregados com carteira assinada – cresceu a participação de negros, mas 
a proporção deles não permite superar a de brancos em 2012. Os empregadores, 
trabalhadores com carteira e servidores públicos são as ocupações com maiores 
rendimentos, nas quais os direitos trabalhistas e sociais são respeitados. Os dados 
revelam a melhoria dos indicadores sociais e de trabalho desde 1992 e sua importância 
para incrementar as condições de vida de trabalhadores negros. 

As diferenças apontadas para a população com 30 anos ou mais de idade são, 
em geral, ainda mais válidas para as faixas etárias mais jovens. No entanto, apesar 
de a proporção dos mais jovens em tipos de ocupação mais precárias ser válida para 
os jovens como um todo, existe maior propensão à participação de negros nesta 
situação. A exceção são as ocupações por conta própria, que atingem menos os 
mais jovens. No caso do emprego doméstico, que costuma ser muito precário, a 
participação de jovens – em todas as faixas etárias – tem se reduzido sensivelmente 
no período em análise. De fato, os estudos mais recentes sobre o tema têm mostrado 
que a importância do emprego doméstico vem diminuindo entre os mais jovens 
e há um envelhecimento nesta forma de ocupação. Contudo – segundo os dados 
da tabela 8 –, o emprego doméstico, no Brasil, ainda é relevante como “porta de 
entrada”, sobretudo para os mais jovens (16 e 17 anos), que enfrentam maiores 
dificuldades para ingressar no mercado do trabalho e alcançar ocupações mais 
seguras e com melhor remuneração.

No mercado de trabalho, as desigualdades aparecem com força, embora as 
diferenças entre brancos e negros tenham diminuído desde 1992. A política de 
valorização do salário mínimo teve significativo impacto para reduzir as desigualdades, 
conforme afirma Ipea (2013). As diferenças de escolaridade não podem explicar, 
por si só, as desigualdades, e outros fatores merecem atenção. O tipo de 
ocupação – entre outras variáveis não abordadas – é fundamental para caracterizar 
a participação no mercado de trabalho e para a compreensão das diferenças entre 
as populações brancas e negras, bem como das fortes desigualdades raciais. 
As dificuldades apresentadas para o mercado de trabalho terão reflexos sobre a 
proteção proporcionada pela seguridade social, pois a lógica contributiva para 
acesso a direitos sociais ainda é essencial no Brasil.
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5 JOVENS NEGROS QUE NÃO ESTUDAM NEM TRABALHAM: ASPECTOS A CONSIDERAR

Existe um grande debate público sobre os jovens que não estudam nem trabalham, 
os “nem-nem”. O tema é importante e requer atenção, pois muitos dos dados 
divulgados com frequência não apresentam aspectos essenciais a considerar. 

As situações de estudo e trabalho vão se combinando de forma diferenciada nas 
faixas etárias em tela, ao evidenciarem as alterações sociais vivenciadas pelos jovens. 
Como visto na tabela 9, enquanto 78% dos jovens negros de 16 a 17 anos estão 
na escola, esta é a realidade para 25,8% dos jovens entre 18 a 24 anos e 9,2% 
entre 25 a 29 anos – exclusive os analfabetos –, em representação inversa à sua 
participação no mundo do trabalho.

Uma das possibilidades analíticas de cruzamento entre as condições de trabalho 
e estudo é o que se tem chamado de “nem-nem”: indivíduos que nem estudam nem 
trabalham. É outro tema importante para a população jovem que vem merecendo 
destaque no momento e perpassa as dificuldades relacionadas tanto à frequência à 
escola, como à inserção no mundo do trabalho, o que já foi discutido neste capítulo. 
Trata-se, contudo, de fenômeno mundial, e, ainda que figure com altos números, 
o país está em posição razoável no contexto latino-americano (Brasil, 2013).

A tabela 9 apresenta os dados desagregados por raça e sexo, para determinar 
a proporção dos que assim se declaram na Pnad. 

TABELA 9 
População de 16 anos a 29 anos de idade que não estuda nem trabalha, segundo 
cor ou raça – Brasil (1992, 2001 e 2012)
(Em %)

Raça Sexo
1992 2002 2012

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Brancos
Homens 8,5 10,1 7,1 7,1 12,3 9,7 7,2 12,7 8,7

Mulheres 19,3 34,8 41,6 12,5 28,5 33,5 11,3 26,3 27,0

Negros
Homens 11,2 12,7 9,9 10,0 14,7 11,6 10,4 16,4 11,2

Mulheres 24,9 40,0 43,7 16,8 36,7 38,4 15,3 36,5 36,5

Fonte: Microdados da Pnad/IBGE. 

Ao observar os dados apresentados na tabela 9, cabe salientar que existem 
bem mais mulheres do que homens em situação do tipo “nem-nem” e isto vale, em 
proporções menores, para a participação da população negra quando comparadas à 
branca. Estas diferenças entre 1992 e 2012 foram se reduzindo – ou seja, a presença 
de mulheres em situação de “nem-nem” foram diminuindo em termos de proporção 
continuamente –, ao passo que para os homens a situação se manteve mais estável 
ou mesmo pouco pior, embora em escala mais modesta, com o passar dos anos. 

Entre os jovens do sexo masculino, essa condição se reduziu apenas para 
homens entre 16 e 17 anos; faixa que apresenta menor participação de “nem-nem”, 
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para todos os perfis de cor e sexo. Entre as jovens mulheres, esta condição se reduziu 
bastante, o que pode estar relacionado também a maior taxa de participação e 
ocupação das mulheres no mercado de trabalho, conforme apontou Ipea (2013). 

A análise baseada na tabela 9, no entanto, incorpora jovens desempregados, 
que não apenas almejavam trabalhar, como também tomaram alguma providência 
efetiva de procura de ocupação no período de referência, com fito de iniciar-se 
no – ou retornar ao – mercado de trabalho. De fato, estes jovens fazem parte da 
força de trabalho, e a situação de desocupação não deveria, neste caso, ser tratada 
da mesma forma que a inatividade. Por esta razão, opta-se por trabalhar com outra 
configuração analítica, incorporando apenas os jovens que estão pretensamente 
inativos (não fazem parte da população economicamente ativa – PEA) e que não 
estudam, conforme a tabela 10.

TABELA 10 
População de 16 anos a 29 anos de idade que não é economicamente ativa e não 
estuda, segundo sexo, cor ou raça e região – Brasil (1992, 2002 e 2012)
(Em %)

Raça Sexo
1992 2002 2012

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Brancos

Total 11,3 17,5 21,0 7,7 13,3 16,4 8,2 13,9 14,1

Homens 2,9 2,3 1,5 2,2 2,9 2,3 3,2 3,9 2,6

Mulheres 8,4 15,2 19,6 5,5 10,4 14,1 5,0 10,0 11,5

Negros

Total 14,6 19,3 21,5 10,4 16,7 17,8 10,5 18,8 17,9

Homens 3,7 3,1 2,2 3,8 3,8 2,6 4,3 5,1 3,2

Mulheres 10,9 16,2 19,3 6,7 12,9 15,2 6,3 13,7 14,7

Fonte: Pnad/IBGE. 

Embora as posições relativas permaneçam (maior participação de mulheres 
e negros), pode-se verificar expressiva diminuição da participação dos jovens 
“nem-nem” em cada segmento na tabela 10, em comparação com a tabela 9. 
Desconsiderando-se, neste universo, jovens desempregados, vale ressaltar – como 
asseveram Costa e Ulyssea (2014) – que a tendência de queda verificada desde 1992 
se reverteu entre 2009 e 2012, para homens e mulheres, com menor escolaridade 
e renda e residentes na área rural.

Em seguida, é preciso salientar que a Pnad não capta experiências relevantes 
para as trajetórias dos jovens, vinculadas a iniciativas formativas não escolares, a 
exemplo de cursos de qualificação profissional, ou ainda atribuições como cuidados 
familiares, atividades esportivas, artísticas, políticas, religiosas ou comunitárias. 
Jovens envolvidos em alguns destes tipos de engajamento não configurariam 
necessariamente condição de inatividade total, como a legenda “nem-nem” poderia 
levar a crer. Há ainda neste segmento jovens com problemas pessoais de saúde 
temporários ou permanentes, ou mesmo aqueles envolvidos com atividades ilícitas 
(Brasil, 2013; Costa e Ulyssea, 2014). 
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Além disso, a situação de “nem-nem”, é preciso pontuar, é captada no 
momento determinado da realização da pesquisa. Como se sabe, as trajetórias dos 
jovens são menos constantes e a condição de dupla inatividade – ainda que com 
as ressalvas apresentadas – pode configurar-se em posição transitória.

Considerando-se os limites da pesquisa e a possível transitoriedade dessa 
condição para parte dos jovens em dupla inatividade, este contingente ainda 
expressivo – ainda que não homogêneo – se constitui em público de atenção para 
políticas públicas. São requeridas estratégias que possam contribuir para apoiá-los 
em formação de trajetórias mais alvissareiras, tanto pela promoção de oportunidades, 
como pela identificação das principais barreiras a uma participação social mais 
ativa, o que torna mais importante a análise para jovens negros, maior parcela de 
jovens nesta situação.8 Enquanto jovens negros representam 55,2% dos jovens 
entre 16 a 29 anos, correspondem a 61,5% daqueles que não fazem parte da PEA 
nem estudam (Pnad 2012). 

A seguir, procura-se qualificar o perfil desses jovens por faixa etária. 
Para os jovens em dupla inatividade de 16 a 17 anos de idade, cabe destacar que:

1) Têm, no máximo, ensino fundamental completo 58,3% dos jovens 
brancos e 78,4% dos jovens negros nesse perfil. Para os jovens homens 
negros, este percentual chega a 82,7%, o que demonstra situação de 
atraso escolar que não sofreria alterações no curto prazo – pois o jovem 
não está na escola.

2) São jovens de baixa renda: a maior parcela das pessoas localizadas nesse 
grupo tem RDPC de até 1,5 salários mínimos (84,4% brancos e 91,8% negros). 
Cabe destacar que um quarto das jovens negras têm renda per capita de 
até 1/4 de salário mínimo (1/5 para os meninos negros).

3) Mais de 60% desses jovens dedicam-se a afazeres domésticos, com 
predominância das mulheres. Entre estas adolescentes negras, 90% realizam 
afazeres domésticos. Por semana, elas despendem, em média, 25 horas 
com estas atribuições – 22,5 horas para as adolescentes brancas que se 
ocupam de afazeres domésticos.

4) Entre esses jovens, percentual muito maior que o verificado na população 
jovem em geral já assume responsabilidades familiares.9 São pessoas de 
referência ou cônjuge 27,5% dos jovens em dupla inatividade desta faixa 
etária, com percentuais ligeiramente maiores para negros (30,7%).10 
No entanto, entre as mulheres, mais de 40% têm responsabilidades familiares, 
enquanto metade das negras está nesta situação (49,7%). 

8. Ainda que se aponte que a renda e o gênero são elementos predominantes para essa posição (Brasil, 2013; Costa e Ulyseea, 2014).
9. Conforme glossário da Pnad 2012: “pessoa de referência – pessoa responsável pela unidade domiciliar (ou pela família) 
ou assim considerada pelos demais membros; cônjuge - pessoa que vive conjugalmente com a pessoa de referência da 
unidade domiciliar (ou da família), existindo ou não vínculo matrimonial” (IBGE, [s.d.], p. 13). 
10. Pouco mais de 6% dos jovens de 16 a 17 anos têm esse papel no domicílio na população jovem total.
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5) Cerca de 35% dessas adolescentes tiveram filhos (37,8% das negras), 
enquanto se verifica percentual de 7,3% para população geral nesta 
faixa etária.

Para os jovens em dupla inatividade de 18 a 24 anos de idade, cabe destacar 
os seguintes fatos.

1) 34,6% desses jovens brancos alcançaram, no máximo, ensino fundamental 
completo, enquanto mais da metade (54,8%) têm ensino médio concluído. 
Para os negros, 51,4% conquistaram no máximo o ensino fundamental e 
36,7% concluíram o ensino médio. A despeito das desigualdades raciais, 
é significativo o número de jovens nesta condição de dupla inatividade 
com escolaridade razoável.

2) O cenário quanto à renda mantém-se, com a maioria dos indivíduos em 
situação de baixa renda (RDPC até 1,5 SM). 

3) Mais de 70% desses jovens desse perfil dedicam-se a afazeres domésticos, 
com predominância das mulheres. No caso das jovens negras deste perfil, 
90,7% realizam afazeres domésticos e dispendem, em média, 28,9 horas 
por semana neste tipo de atividade.

4) A maternidade é uma etapa vivenciada para 57,2% dessas jovens e, 
especificamente, 61,6% das jovens negras nesse perfil. Em contraste, 
o percentual médio de fecundidade é de 32,6% para a população total 
feminina nessa faixa etária. 

5) 46% desses jovens têm responsabilidades familiares como pessoa de referência 
ou cônjuge, ao passo que, no total da população jovem desta faixa etária, 
são 31%. Entre os negros, verificam-se percentuais ligeiramente maiores 
para responsabilidade familiares (48,2% dos negros e 41,9% dos brancos). 
No entanto, entre as mulheres, mais de 60% deste grupo nesta condição 
têm responsabilidades familiares (62,4% para as negras).

Para os jovens em dupla inatividade de 25 a 29 anos de idade cabe destacar 
que os seguintes fatos. 

1) Cinquenta e cinco por cento dos negros e 35,6% dos brancos alcançaram 
no máximo o ensino fundamental. Para jovens homens negros, 
63% deste grupo têm escolaridade até o ensino fundamental. No entanto, 
cabe ressaltar que 55,7% dos jovens brancos neste grupo apresentam 
ensino médio completo e parte, inclusive, ensino superior (13,5%).

2) A condição de baixa renda é predominante, com a maioria dos indivíduos 
do grupo com RDPC até 1,5 SM (mais de 90% dos negros e cerca de 
80% dos brancos).
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3) Nessa faixa etária, mais de 80% dos jovens dedicam-se a afazeres domésticos, 
sendo que, entre as mulheres, mais de 90% ocupam-se com estas 
atividades, em jornadas semanais extensas, de 34 horas para jovens 
negras e 32,9 horas para jovens brancas. 

4) Nesse grupo, 82,4% das jovens já tiveram filhos (61,6% no total da 
população), com participação ligeiramente mais alta para negras (86%).

5) 71,4% desses jovens têm responsabilidades familiares como pessoa de 
referência ou cônjuge, acima do verificado no total da população nesta 
faixa etária (63%) e com percentuais ligeiramente maiores para negros. 
No entanto, entre as mulheres, mais de 80% possuem responsa-
bilidades familiares. 

Em síntese, os jovens em pretensa dupla inatividade têm, em geral, baixa 
escolaridade, conquanto também se verifique que muitos deles, em maior número 
brancos, conseguiram – especialmente nas faixas etárias mais avançadas – concluir 
o ensino médio. A maior parte é formada por jovens de baixa renda e que assumem 
responsabilidades familiares, inclusive com filhos, em nível mais elevado que os 
demais jovens de mesma idade. Dedicam-se a afazeres domésticos com cargas 
horárias semanais bem significativas; notadamente, as mulheres. Com efeito, parece 
que a conjunção destes fatores tem limitado a possibilidade de parte importante 
destes jovens dar seguimento a suas trajetórias laborais e educacionais ou, ainda, 
fazer a transição da escola para o mundo do trabalho, quando completam níveis 
básicos de escolaridade. Sob outro prisma, uma hipótese complementar é que parte 
destes jovens busque outras trajetórias por desalento diante da pouca atratividade e 
outros problemas do sistema educacional e das dificuldades de inserção do mundo do 
trabalho, enfrentadas especialmente por jovens e pessoas com menor nível de escolaridade. 

Em suma, políticas públicas que promovam, de um lado, maior acesso à educação 
de qualidade – inclusive com especial atenção para aqueles com trajetórias inconclusas –, 
além de políticas ativas de trabalho para jovens, e, de outro lado, que estabeleçam 
condições de conciliação da vida familiar com trabalho e escola são fundamentais para 
garantir maiores possibilidade de trajetórias mais ativas para os que assim desejarem. 
Para os jovens negros, torna-se essencial maior atenção para este grupo, com vistas 
a romper um circuito de reprodução de desigualdades históricas.

6 SEGURIDADE SOCIAL E JUVENTUDE NEGRA

Esta seção tem por meta revelar como a cobertura ou o atendimento dos pagamentos 
efetuados pela seguridade social atuam para proteger a juventude contra os diversos 
riscos das sociedades contemporâneas e como as transferências de renda da 
seguridade impactam o orçamento domiciliar dos brasileiros. 
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Os pagamentos efetuados pela seguridade social – como aposentadorias, 
pensões, auxílios e comparáveis à renda mínima como o Programa Bolsa Família 
(PBF) – são instrumentos que, aliados a outros gastos públicos e à tributação, 
permitem reduzir as desigualdades geradas pela ação dos mercados. O Brasil é um 
país que se notabiliza por suas políticas de transferência de dinheiro para a população 
e pelo importante efeito que esta iniciativa teve para reduzir as desigualdades, que, 
no entanto, ainda permanecem em patamares elevados, de acordo com Ipea (2013). 
Apesar disso, o debate referente à ação destas políticas para a juventude e à sua 
importância para prover proteção em sociedades que envolvem riscos é incipiente. 
A tabela 11 apresenta indicadores que ajudam a suprir, ao menos em parte, as 
lacunas apontadas.

TABELA 11 
População com 16 anos ou mais de idade coberta da proteção social para benefícios 
pagos em dinheiro, segundo raça – Brasil (1992, 2001 e 2012)
(Em %)

Ano Forma de proteção
Brancos Negros

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 anos 
ou mais

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 anos 
ou mais

1992

Contribuinte1 23,3 44,0 53,4 41,0   20,0 35,0 43,3 35,9

Beneficiário2 1,1 0,6 1,2 22,0 0,5 0,7 1,1 20,0

Dependentes legais3 45,3 21,5 19,8 20,4 35,9 17,1 16,8 18,2

Programas sociais4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6

Não coberto5 29,8 33,4 25,0 16,0 43,1 46,7 38,1 25,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0

2002

Contribuinte 12,1 39,7 51,8 37,3 10,1 29,8 41,5 31,5

Beneficiário 1,8 1,1 1,6 26,6 3,2 1,7 2,5 24,1

Dependentes legais 51,9 22,9 15,0 16,8 41,1 19,5 14,7 15,9

Programas sociais 1,9 0,8 1,2 1,1 4,5 1,7 3,0 3,2

Não coberto 32,3 35,6 30,4 18,2 41,3 47,5 38,3 25,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0

2012

Contribuinte 12,0 48,2 63,2 42,7 8,8 38,7 50,9 37,1

Beneficiário 1,8 1,0 1,3 28,3 3,4 2,0 3,0 24,4

Dependentes legais 55,4 20,5 11,5 14,2 46,0 17,7 14,0 14,4

Programas sociais 4,2 1,8 2,9 2,0 10,0 5,2 8,1 6,2

Não coberto 26,7 28,5 21,0 12,9 31,8 36,5 24,1 17,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0   100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Microdados da Pnad/IBGE. 
Notas: 1 Indivíduos que contribuíam com o instituto de previdência em pelo menos um dos trabalhos.

2 Aposentados, pensionistas e segurados especiais e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).
3 Dependentes de contribuintes ou beneficiários da previdência social.
4 Beneficiários do PBF e similares em diferentes esferas de governo.
5 Pessoas que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores.
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Com base na tabela 11, é possível afirmar que a juventude entre 16 e 29 anos 
de idade está bem menos protegida dos riscos das sociedades contemporâneas que a 
população adulta, em geral. Esta constatação é facilmente compreendida após a análise 
dos dados de mercado de trabalho para jovens, que enfrentam mais dificuldades 
em firmar trajetórias ocupacionais próprias mais consistentes e contínuas, ao passo 
que se afastam da possibilidade de se beneficiar como dependentes dos pais. 
Cabe destacar que as populações negras estão em situação mais frágil que as populações 
brancas, embora os indicadores tenham melhorado entre 1992 e 2002. A situação 
mais grave, no entanto, foi a de 2002; ano com muita instabilidade econômica. 
A situação mais delicada concentrou-se na faixa entre 18 e 24 anos de idade, pois 
muitos jovens deixariam de ter cobertura previdenciária por parte dos pais aos 
17 anos se não estivessem estudando e, ao mesmo tempo, não dispunham de relação 
de trabalho que provesse proteção por parte da previdência. O cenário foi pior 
para os jovens negros, embora as desigualdades fossem menores que nos quesitos 
apresentados anteriormente. De fato, a proteção social ajuda a redistribuir renda, 
embora também apresente dificuldades em promover níveis maiores de proteção 
aos jovens, especialmente para aqueles no auge da transição escola/trabalho e na 
fase mais importante de busca por autonomia. 

O PBF – de forma destacada, em conjunto com os demais programas sociais 
de transferência de renda nas diversas esferas de governo – foi iniciativa importante 
para reduzir a parcela de jovens sem cobertura da proteção social. Esta situação foi 
particularmente importante para a população negra, conforme apontam os dados 
de 2012. Os negros ainda possuíam níveis de cobertura inferiores aos brancos, 
mas as diferenças diminuíram e melhorou, em geral, sua situação social. Ao não 
focalizar a condição de contribuinte e elevar a proteção via cidadania, a proteção 
social dos jovens fortaleceu-se bastante em matéria de cobertura, e este é elemento 
analítico importante a reter para as futuras discussões. Em outras palavras, um viés 
estritamente contributivo é menos inclusivo para os jovens negros, e a adoção de 
benefícios de cunho distributivo foi essencial para tornar melhor a situação dos 
mais jovens, em geral, e dos negros, em particular. No entanto, não se pode perder 
de vista a necessidade de estabelecer mecanismos de redução das desigualdades no 
mundo do trabalho, de forma a garantir ampliação da proteção social por esta via, 
a qual – no quadro atual – tem possibilitado espectro maior de garantias e níveis 
mais elevados de rendimentos.

A proteção social – que permite transferir renda, em parte de suas atribuições, 
para quem perde a capacidade de trabalho de forma temporária ou permanente, 
ou, ainda, para famílias com rendimentos muito baixos em situação de pobreza 
absoluta – também influi de forma decisiva para compor o orçamento domiciliar 
(tabela 12).
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TABELA 12 
Renda familiar paga pela seguridade para a população com 16 anos ou mais de idade, 
segundo sexo e raça – Brasil (1992, 2001 e 2012)
(Em %)

Ano Quintil
Brancos Negros

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 anos 
ou mais

De 16 a 
17 anos

De 18 a 
24 anos

De 25 a 
29 anos

Com 30 anos 
ou mais

1992

1o 0,6 2,6 4,1 45,6   0,3 2,2 3,6 34,2

2o 1,9 2,5 2,5 31,4   1,5 2,1 2,9 29,0

3o 2,5 1,0 1,5 24,3   0,5 1,3 1,6 22,3

4o 1,9 0,8 1,1 17,5   1,4 0,6 1,3 15,2

5o 3,0 0,8 0,5 15,3   2,6 0,9 0,3 16,0

2002

1o 12,7 9,9 11,3 43,9   9,3 6,6 9,1 34,6

2o 9,1 4,4 4,5 38,0   8,0 4,2 5,3 33,2

3o 7,6 3,1 2,9 28,5   6,1 3,2 3,2 24,0

4o 7,6 1,6 1,9 24,8   4,6 2,3 1,6 21,7

5o 12,4 2,5 1,2 19,5   7,6 2,7 1,4 20,6

2012

1o 22,7 12,0 18,0 49,7   22,7 15,4 19,3 40,3

2o 12,5 4,3 5,6 45,3   15,7 5,9 8,0 36,5

3o 5,3 2,1 1,9 30,8   7,4 2,4 2,3 25,7

4o 8,7 1,8 1,1 26,2   6,7 1,3 1,2 20,8

5o 13,0 2,1 0,6 18,1   4,2 1,4 0,5 17,7

Fonte: Microdados da Pnad/IBGE. 

A importância das transferências de renda no orçamento familiar elevou-se ao 
longo do período 1992-2012, e estas transferências cresceram mais para os quintis 
inferiores, segundo a tabela 12. No entanto, a população branca, em geral, foi mais 
beneficiada que a negra até 2002, embora esta última vivenciasse situação social 
mais frágil e, por isto mesmo, deveria contar com proporção maior de recursos 
da seguridade no orçamento familiar. Os dados para 2012 revelam que isto foi 
revertido ao longo dos anos 2000. Este conjunto de informações requer um especial 
cuidado com vistas ao esforço analítico a ser destacado a seguir. 

Com base nos indicadores da tabela 12, em 1992, a progressividade das 
transferências entre quintis era diminuta e elevou-se muito em 2012 – ou seja, os 
quintis menores passaram a contar com maior parcela das transferências de renda 
da seguridade em seu orçamento doméstico para todas as situações. Em 2002, o 
aumento da progressividade já era importante, embora de menor proporção que 
em 2012. No entanto, até mesmo com estes impactos positivos, a situação da 
população negra era inferior à da população branca, sendo revertida, em 2012, 
para os três primeiros quintis. A população negra passou a receber mais recursos da 
seguridade apesar da sua presença em ocupações com menor amparo dos direitos 
sociais ser maior que a dos brancos. Ao mesmo tempo, com menor frequência à 
escola depois dos 18 anos, os negros tendem a perder a condição de cobertura 
da previdência dos pais em número maior de casos que os jovens brancos. 
Assim, para elevar a cobertura da população negra, foi preciso aumentar a importância 
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da condição de contribuinte para ter acesso à previdência, segundo a legislação 
vigente, ou – o que é especialmente relevante neste caso – elevar a provisão de 
recursos com políticas similares às de renda mínima via o PBF. 

No que diz respeito às políticas de proteção social que transferem recursos 
em dinheiro, é essencial afirmar que o disposto na Constituição Federal de 1988 
(CF/1988) permitiu elevar a participação dos recursos da seguridade no orçamento 
familiar de forma vigorosa, entre 1992 a 2012. Mais além, esta transferência passou 
a dar-se de forma mais progressiva – ou seja, com participação mais elevada para 
os quintis inferiores. Mas as populações negras ainda estão em desvantagem em 
relação às populações brancas, embora esta desvantagem tenha se reduzido de 
forma notável, no intervalo de 1992 a 2012. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar os indicadores apresentados ao longo do texto em vários aspectos 
referentes às condições de vida, escolaridade, mercado de trabalho ou proteção 
social, cabe dizer que houve sensível e importante melhoria da situação social dos 
jovens. Esta evolução foi ainda mais acentuada para os jovens negros, que possuem 
menos recursos, e isto se deveu – em grande medida – ao cumprimento progressivo 
dos postulados da CF/1988, que determinou um conjunto de ações para reduzir 
as desigualdades. As ações de governo – desde 1992, para reforçar o aumento de 
cobertura e a proteção das populações mais vulneráveis, com políticas de cunho 
universal ou focalização nos mais necessitados – foram o reflexo mais essencial dos 
preceitos constitucionais do Brasil na ordem social. 

No entanto, é preciso ressaltar que as diferenças entre negros e brancos 
ainda são muito grandes e sua reversão, mesmo seguindo o ritmo atual, poderia 
ser lenta demais para poder equiparar as populações e evitar desigualdades raciais 
em horizonte de tempo que não seja de longo prazo. A melhoria de vários indicadores – 
como os referentes à escolaridade – não parece poder, por si só, reduzir as diferenças 
de remuneração que são elevadas e assim permaneceram por vinte anos, apesar da 
evolução dos rendimentos ter sido positiva para todos.

Buscar a reversão das desigualdades, fato amplamente reconhecido como 
essencial no debate público brasileiro, é fundamental para melhorar as condições 
de vida e a situação social, além de viabilizar cenário de maior equidade e justiça 
social, pilares almejados para consolidação de sociedades mais democráticas. 
Apesar de uma evolução positiva, vários segmentos da população ainda são parti-
cularmente atingidos por situações que estão relacionadas à precariedade e à falta 
de oportunidades para ter acesso a uma vida mais afluente. Este mal estar social se 
manifesta, por exemplo, em violência e insegurança – conforme apontaram Cerqueira 
e Moura (2013) –, especialmente para jovens e notadamente para negros. 
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Se as políticas universais apresentaram importantes conquistas, e se tais 
conquistas também tiveram destaque para os jovens, estas não são de forma alguma 
suficientes para promover a equidade e reduzir as disparidades raciais. Prova disto é 
que muitas diferenças permaneceram rígidas, até mesmo com a melhoria da renda 
e da escolaridade. Os jovens ainda são um grupo com maior vulnerabilidade, e 
isto é especialmente verdadeiro para os negros. Daí a temática continuar sendo 
incontornável para poder consolidar um novo e viável modelo, para promover o 
desenvolvimento do Brasil. Análises da situação social brasileira sem a desagregação 
de dados raciais conduzirão a visões parciais e consequentes ações limitadas para 
enfrentamento dos principais problemas identificados.
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