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APRESENTAÇÃO 

 

A Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (DIPOS) da Companhia de Planejamento do Distrito 

Federal (Codeplan), por meio da Gerência de Proteção Social, com base nas informações da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), 2012 e 2013, apresenta a 

publicação “Os Jovens no Distrito Federal: um olhar sobre suas condições de estudo e 

ocupação”.  

O conceito de juventude não é consensual entre os estudiosos da área, nem poderia ser, 

diante dos diversos contextos e elementos que envolvem esse período da vida, tanto nos 

espaços familiares quanto no social. Não obstante, para fins de análises técnicas, em especial 

visando o desenvolvimento de políticas públicas, os jovens são pessoas com idade entre 15 e 

29 anos, conforme definição estabelecida pelo Estatuto da Juventude, Lei nº 12.825/2013. 

O estudo tem por objetivo identificar o perfil da juventude do Distrito Federal (DF), com 

especial atenção a suas condições de estudo e ocupação e as possíveis influências da raça/cor 

e do gênero nas suas trajetórias de vida. Dispõe-se, ainda, de uma análise mais detalhada 

sobre os jovens que não trabalham nem estudam, conhecidos como “nem-nem”. Conforme 

discussões teóricas sobre juventude, esses jovens apresentam uma maior vulnerabilidade 

social, com impactos na constituição de sua identidade e autoestima, vinculada à percepção de 

pertencimento a grupos e o ingresso no mundo adulto.  

Constata-se quanto à influência do gênero e da raça/cor que os jovens negros têm 

escolaridade e renda mais baixos, estando as mulheres negras nas piores condições. Entre os 

jovens “nem-nem”, as jovens negras aparecem em maior proporção, com os maiores 

percentuais entre as mulheres com filhos e as que dedicam maior parte do seu tempo aos 

serviços domésticos. Os homens não negros, por sua vez, encontram-se em domicílios com 

maior renda, dedicam menos tempo aos afazeres domésticos, além de terem os maiores níveis 

de escolaridade. 

Este estudo da Codeplan visa a contribuir para que gestores e os diferentes segmentos da 

sociedade civil – universidades, organizações não governamentais (ONGs) – tenham acesso a 

dados desagregados por gênero, raça e geração, de modo a incidir na formulação e 

implementação de políticas públicas ante a diversidade de jovens do Distrito Federal. Dessa 

forma, as pessoas nesta etapa da vida, repleta de descobertas e transformações, poderão ter 

suas necessidades atendidas por políticas públicas efetivas, eficazes e eficientes, para a 

realização de trajetórias de vida mais igualitárias e equitativas. 

 

Júlio Miragaya 

Presidente 



8 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil até meados de 1980, as pesquisas sobre juventude voltaram-se à 

compreensão da mobilização e participação política dos jovens, sobretudo, nos 

movimentos estudantis1. Contudo, diante das transformações sociais, econômicas e 

tecnológicas que se seguiram ao processo de abertura democrática, especialistas 

passaram a se debruçar sobre outras temáticas.   

No final da década de 1990, intensificaram-se estudos2 que desencadearam 

reflexões conceituais e debates sobre as perspectivas de presente, futuro e 

vulnerabilidades juvenis. Buscou-se aprofundar o conhecimento sobre a relação dos 

jovens com a escola, suas expectativas e frustrações quanto ao mundo do trabalho, 

aos processos de iniciação sexual e gravidez na adolescência, às culturas juvenis, às 

novas formas de organização e participação política, bem como sobre o protagonismo 

e vivência da cidadania pelos jovens.  

A juventude ora se confunde com uma etapa da vida, arbitrariamente 

identificada por um recorte etário, ora com um estado de espírito. No Brasil, a Lei nº 

12.825/2013, mais conhecida como Estatuto da Juventude estabelece que os jovens 

são pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Diferentemente, a Convenção Ibero-

americana de Direitos da Juventude e a Organização das Nações Unidas (ONU) 

consideram que a juventude é o período compreendido entre 15 e 24 anos, faixa etária 

adotada no Brasil até meados da primeira década do século XXI.  

 A associação do conceito de juventude a um intervalo etário não é um 

consenso, sobretudo, porque sua variação depende de fatores socioculturais3. Afinal, 

se por um lado esse tipo de fronteira contribui para a formulação de políticas públicas, 

pois define precisamente o grupo social a ser atendido, por outro restringe a 

compreensão acerca da diversidade e subjetividades juvenis. 

O uso de uma faixa etária para definir quem é ou não é jovem, fundamenta-se 

ainda na concepção de que os indivíduos nessa fase apresentariam características 

comuns, tais como: por exemplo, o desenvolvimento psicossocial, as transformações 

fisiológicas e as expectativas de se tornar adulto. No Brasil, estudiosos demonstram 

                                                           
1 Ver estudos realizados por Marialice Foracchi. 
2 2 Ver entre outros Peralva & Spósito (1997); Waiselfiscz (1998); Barreira (1999); Carrano (2000). 
3 No Brasil, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) os “adolescentes” são pessoas com 
idade entre 12 e 18 anos. Com base nisso, concebia-se que todos aqueles acima de 18 anos deveriam 
ser contemplados por políticas universalistas. A partir de estudos e pesquisas realizadas na década de 
1990, fortaleceu-se a compreensão quanto à necessidade de formulação de políticas específicas para o 
público de jovens entre 15 e 29 anos, respeitadas suas variações de idade dentro dessa faixa etária. 
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que, cada vez mais, prolonga-se a transição para a vida adulta que se caracteriza, 

principalmente, pela entrada no mercado de trabalho e constituição de um novo lar 

(Camarano et al, 2004).  

Alguns elementos contribuem mais fortemente para que os jovens adiem a 

saída da casa dos pais. Um deles é o desemprego ou o subemprego, que acometem, 

sobretudo, os jovens com menor qualificação, os quais se encontram, principalmente, 

em famílias de baixa renda. As comodidades oferecidas pelos familiares também 

permitem que os jovens, em especial aqueles mais abastados, decidam ampliar o seu 

tempo de formação e qualificação e aguardar para assumirem melhores postos de 

trabalho, consolidando, assim, sua independência financeira, para só então 

constituírem um novo lar. Porém, há jovens que, mesmo com a conquista da 

autonomia financeira e conclusão dos estudos, decidem prolongar a estada na casa da 

família de origem colaborando na renda domiciliar e mantendo o vínculo afetivo mais 

próximo. Essa é a chamada “geração Canguru”4 (Henriques et al, 2004). 

 Contudo, às vezes as responsabilidades surgem ainda na mais tenra idade. 

Segundo Guimarães (2005) muitos jovens assumem responsabilidades com a família 

de origem e com o trabalho desde muito cedo e entram no mercado de trabalho ainda 

no período escolar. Esse comportamento tem um crivo de gênero e raça/cor e é 

observado com mais força entre os homens jovens e, principalmente, negros.  

 Em outra perspectiva, parte da Sociologia da Juventude destaca que a 

juventude é uma categoria social formada por indivíduos que compartilham as 

vivências de um mesmo tempo geracional. De acordo com Margulis e Urresti (1996), 

com base nas elaborações de Mannheim5, a geração não é um grupo social, mas sim 

um tempo histórico, social, político e tecnológico, período no qual os indivíduos 

nascem e do qual não se desvencilham. Não pode ser medido cronologicamente e 

corresponde a um tempo subjetivo dos indivíduos.  

As gerações compartilham códigos, linguagens, formas de ser e de estar no 

mundo e acumulam vantagens ou desvantagens que lhes permitem assumir posições 

de maior ou menor prestígio na sociedade. Indivíduos de diferentes gerações podem 

pertencer a um mesmo núcleo familiar, religioso e escolar, mas, ao mesmo tempo, 

vivenciam experiências distintas que podem se complementar ou culminar em 

conflitos. A juventude seria apenas uma das etapas de uma geração.   

                                                           
4 Animal australiano de mesmo nome, cuja fêmea abriga os filhotes em uma bolsa ventral.  
5 Ver: Weller, Wivian. Karl Mannheim: Um Pioneiro Da Sociologia Da Juventude. In: XIII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA 29 de maio a 1 de junho de 2007, UFPE, Recife (PE). Disponível em: 
https://www.espm.br/ConhecaAESPM/CAEPM/nucleodeestudosdajuventude/Documents/Banco%20de
%20Dados%20Jovens/10.%20SOCIOLOGIA%20DA%20JUVENTUDE/10.23.%20mannheim%20sobre%20so
ciologia%20da%20juventude.pdf 
 
 

https://www.espm.br/ConhecaAESPM/CAEPM/nucleodeestudosdajuventude/Documents/Banco%20de%20Dados%20Jovens/10.%20SOCIOLOGIA%20DA%20JUVENTUDE/10.23.%20mannheim%20sobre%20sociologia%20da%20juventude.pdf
https://www.espm.br/ConhecaAESPM/CAEPM/nucleodeestudosdajuventude/Documents/Banco%20de%20Dados%20Jovens/10.%20SOCIOLOGIA%20DA%20JUVENTUDE/10.23.%20mannheim%20sobre%20sociologia%20da%20juventude.pdf
https://www.espm.br/ConhecaAESPM/CAEPM/nucleodeestudosdajuventude/Documents/Banco%20de%20Dados%20Jovens/10.%20SOCIOLOGIA%20DA%20JUVENTUDE/10.23.%20mannheim%20sobre%20sociologia%20da%20juventude.pdf
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Segundo Pais (1990), uma das críticas a esse conceito é sua tendência a 

homogeneizar a juventude, na medida em que ela é compreendida como uma fase 

geracional. No entanto, Weller (2007) destaca que Mannheim rompe com a ideia de 

coesão e homogeneidade ao trabalhar com a perspectiva de existência de uma 

posição, conexão e unidade geracional. A posição geracional seria a possibilidade de 

grupos de uma mesma geração terem experiências comuns; a conexão geracional seria 

o estabelecimento de vínculos de participação social em uma mesma prática coletiva e 

as unidades geracionais seriam as diferentes reações/vivências de um grupo frente a 

um mesmo problema. Esses estágios caracterizam o caráter heterogêneo dos grupos e 

indivíduos de cada época.  

Assim, ainda que compartilhe de um mesmo tempo geracional, a juventude é 

caracterizada por sua diversidade, com marcas de gênero, de pertencimento étnico-

racial, de orientações sexuais e de condição socioeconômica, por exemplo. Os grupos 

de jovens são diferentes entre si, colaboram para as transformações sócio-históricas, 

culturais e tecnológicas de forma bastante diversa. Mas além disso, as novas gerações 

herdam as vantagens ou desvantagens acumuladas por seus ancestrais.  

A juventude é portadora de singularidades que dão sentido à sua pluralidade 

nos espaços sociais. Faz-se necessário, assim, superar a rigidez com base na qual se 

tem discutido o tema, apontando a necessidade de elaboração de bases de 

entendimento mais dinâmicas e flexíveis em torno do mundo juvenil, sem o 

estabelecimento de um estereótipo do que é ser jovem:  

De facto, quando falamos de jovens das classes médias ou de 

jovens operários, de jovens rurais ou urbanos, de jovens 

estudantes ou trabalhadores, de jovens solteiros ou casados, 

estamos a falar de juventudes em sentido completamente 

diferente do da juventude enquanto referida a uma fase de vida 

(Pais, 1990:149). 

  

Este estudo tem o objetivo de analisar o perfil dos jovens do Distrito Federal 

segundo suas condições de estudo e trabalho, com ênfase nos jovens que “não 

trabalham nem estudam”. Tendo em vista a diversidade da juventude, as análises 

ressaltam as singularidades delineadas pelo pertencimento étnico-racial e pelo gênero. 

Trata-se de uma análise com base em dados secundários quantitativos das PNADs 

2012 e 2013.  

A análise está sistematizada em 3 partes distintas, conforme descreve-se a 

seguir. A primeira parte versa, brevemente, sobre as discussões mais recentes acerca 

dos jovens que “não trabalham nem estudam”, de modo a identificar pontos de 

vulnerabilidades. Apresentam-se, ainda, apontamentos sobre temas comumente 
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discutidos em estudos sobre juventude - educação, mercado de trabalho, relações de 

gênero, gravidez. Objetiva-se lançar uma reflexão inicial para melhor compreensão dos 

dados.  

A segunda parte trata da caracterização geral dos jovens residentes no Distrito 

Federal de acordo com a condição de estudo e ocupação, nos anos de 2012 e 2013. 

Para tanto são analisadas variáveis tais como: sexo; raça∕cor; renda; escolaridade; 

condição na família; gravidez e acesso a tecnologias (internet e celular).  

Finalmente, na última parte, aprofunda-se a análise dos dados da PNAD 

relativos aos jovens que “não trabalham nem estudam”, com ênfase às desigualdades 

de gênero e étnico-racial. Este é um grupo que enfrenta uma condição bastante 

peculiar, na sua maioria em situação de vulnerabilidade social, sendo constituído 

majoritariamente por mulheres negras.  

 

PARTE I - BREVE DISCUSSÃO TEÓRICA  

 

I.I Reflexões sobre os jovens que “não trabalham nem estudam” 

 

O fenômeno dos jovens que “não trabalham nem estudam” ou youths neither 

in employment nor in education or training (NEET) não é peculiar ao Brasil e pode ser 

identificado em diversos países. Desde a crise financeira de 2008, houve um aumento 

do desemprego mundial afetando diretamente os jovens, sobretudo, os europeus. De 

acordo com relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Tendencias 

mundiales del empleo 2014, essa situação contribuiu para o aumento de jovens de 15 a 

29 anos, incluídos na categoria NEET, em todo o mundo.  

Segundo Cardoso (2013), a condição de estudo e ocupação do jovem é 

resultado da conjunção do contexto de inserção social (família, escola, mercado de 

trabalho) e a trajetória individual de cada um. Em países europeus, o crescimento 

expressivo de jovens NEET foi maximizado pelos efeitos da crise e impactou, 

principalmente, a vida de jovens da classe média. No Brasil, no mesmo período, a 

proporção de jovens “nem-nem” permaneceu praticamente inalterada, devido a sua 

natureza estrutural, à redução do desemprego e a melhorias no campo educacional 

nos últimos anos.  

Ainda de acordo com Cardoso (2013), no Brasil a alta proporção de jovens 

nessa condição não causa tanta estranheza na sociedade de um modo geral, pois é um 

segmento juvenil constituído, em sua maioria, por jovens de mais baixa renda e de 

regiões em maior situação de vulnerabilidade social. Os jovens “nem-nem” são aqueles 
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que, em idade escolar, não estão estudando e em idade produtiva não estão 

trabalhando nem procurando trabalho.  

Os jovens nessa situação são fortemente marcados pela pobreza, pelas 

desigualdades de gênero e étnico-raciais. Com a exclusão educacional e a inclusão 

precária no mercado de trabalho carregam a herança de privações a oportunidades e 

direitos que vão sendo transmitidas de uma geração a outra.  

De acordo com Simões (2014) há três dificuldades a serem consideradas nas 

pesquisas sobre os jovens “que não trabalham nem estudam”. A primeira é em relação 

ao melhor recorte etário a se adotar. No Brasil, comumente utiliza-se a faixa etária de 

16 a 24 anos, pois nesse intervalo, idealmente, o jovem teria concluído pelo menos o 

nível fundamental e estaria cursando o nível Médio ou Superior, e também estaria 

ingressando no mercado de trabalho.  

Outra dificuldade apontada pelo autor diz respeito à definição de jovem “nem-

nem”. Além do estabelecimento de vínculos institucionais com a educação formal e 

com o mercado de trabalho, há uma infinidade de possibilidades de inserção criativa 

no mundo. Por exemplo, é possível inovar com a criação de arranjos produtivos 

domiciliares que nem sempre são captados em pesquisas como a PNAD. Por trás do 

rótulo “nem-nem” pode existir uma diversidade de jovens que nem sempre estarão 

em situação de risco ou de vulnerabilidade social. Nesse sentido, as pesquisas 

qualitativas podem ser grandes aliadas e colaborar para caracterizar como vivem esses 

jovens, o que fazem, o que gostam, quais são seus sonhos e perspectivas. 

E, uma terceira e última dificuldade apontada é a limitação em se avaliar o 

poder de escolha dos jovens para estar nessa condição de estudo e ocupação. Alguns 

jovens podem ter decidido ficar temporariamente fora do mercado de trabalho e dos 

bancos da educação formal, por exemplo, para se preparar melhor para concorrer a 

melhores postos de trabalho seja estudando em casa seja em cursinhos específicos. A 

PNAD, por exemplo, não capta se o jovem está fazendo cursinho preparatório para 

concursos. Assim, é necessário considerar que jovens “nem-nem” podem estar nessa 

condição por escolha, não vivenciando, necessariamente, uma situação de 

vulnerabilidade. 

Sem dúvida, é fundamental ampliar o campo de visão sobre esses jovens de 

modo a não se reduzir as análises a um viés generalista. Na categoria “nem-nem” 

podem existir jovens que, por diversos motivos, decidiram não continuar os estudos e 

não entrar no mercado de trabalho formal. Contudo, os dados que serão logo mais 

apresentados demonstram que grande parte dos jovens “nem-nem” está em situação 

de vulnerabilidade social, seja pela sua condição de renda, por seu pertencimento de 

gênero e/ou racial.  
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No debate sobre juventude é oportuno pensar sobre as questões que possam 

conduzi-la a uma ou outra condição de vida. Considerando a natureza descritiva deste 

estudo, mas que se pretende também analítica, apresentam-se, breves comentários 

sobre temas diretamente ligados à juventude, mas que estão no cerne da discussão 

sobre os jovens que “não trabalham nem estudam”. Nos próximos parágrafos são 

abordados temas como a educação formal, o mercado de trabalho, gênero e raça/cor 

e a gravidez na adolescência.   

 

I.II Reflexões iniciais sobre educação, trabalho e gravidez na adolescência 

 

Desde a década de 1990, houve o aumento gradual nos níveis de escolarização 

da população brasileira como consequência da expansão da oferta do ensino desde a 

educação básica ao ensino superior. A Lei nº 9.394/1996 conhecida como Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) é um marco no processo de universalização do ensino 

fundamental, que estabelece a sua oferta de forma obrigatória e gratuita pelo Estado 

brasileiro. 

O movimento de democratização do ensino médio é muito mais lento e ainda 

encontra-se em curso. Apenas com a sanção da Lei nº 12.061/2009 que altera a LDB, a 

sua universalização foi assegurada. No mesmo sentido, a Emenda Constitucional (EC) 

nº 59 de 2009, tornou obrigatória e gratuita a educação básica dos 4 aos 17 anos. 

Assim, além de ser bastante recente, a obrigatoriedade da oferta de ensino público 

para jovens de 15 a 17 anos é permeada por desafios de diferentes dimensões.  

A democratização da educação, embora não tenha sido um movimento peculiar 

ao Brasil foi implementada de forma mais acelerada por países como a França ainda na 

década de 1970. Dubet (2000) discute que na escola francesa esse processo pode ser 

classificado em: 1) democratização absoluta, pois o Estado conseguiu garantir o acesso 

de crianças e jovens à escola, alcançando, portanto, a sua universalização e 2) 

democratização relativa, pois o sistema escolar existente é excludente, seja porque os 

seus mecanismos contribuem para a evasão ou abandono da escola por parte dos 

jovens ou, porque este sistema não oferece as mesmas oportunidades de acesso ao 

conhecimento para todos.  

A relativização da democratização da educação escolar suscitada por Dubet 

também se adequa ao caso brasileiro. No Brasil, o acesso ao ensino fundamental tem 

sido garantido, atingindo quase a totalidade das crianças em idade escolar, mas com 

grande suspeita sobre sua qualidade. No ensino médio, os desafios são ainda maiores: 

tanto em relação ao acesso quanto às percepções e expectativas da escola sobre os 

jovens.  
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Na atualidade, existem tensões entre juventude e o sistema escolar que 

culminam em altas taxas de evasão, abandono e reprovação, em especial, no ensino 

médio. De acordo com Camarano et al (2004), os primeiros estudos sobre o fracasso 

escolar dos alunos tendiam a responsabilizar a falta de estrutura familiar. 

Posteriormente, as pesquisas passaram a relacionar o insucesso estudantil a questões 

tais como a pobreza. Mas a partir da década de 1980, estudos concluíram que o 

sistema escolar também dispõe de mecanismos que excluem os alunos ao longo da sua 

trajetória educacional.  

Embora o fracasso escolar seja uma combinação entre fatores individuais, 

sociais e advindos da própria escola, estudos demonstram que a educação formal 

continua sendo valorizada tanto por famílias mais abastadas, como por aquelas de 

baixa renda. Atribuem-se sentidos variados à ela. As famílias reconhecem que a 

escolarização é um meio para garantir acesso ao mercado de trabalho, logo quanto 

mais anos de estudos se atingir melhores serão os postos de trabalho alcançados.  

Silva et al (2013) constatam em pesquisa realizada com jovens do ensino médio 

técnico que a escola não perdeu o seu sentido para os jovens, mas ocorreu sim um 

deslocamento do seu significado que se explica em função das expectativas em relação 

ao curso escolhido e das possibilidades de inserção no mercado de trabalho, mas 

também pelo status do curso e por sua qualidade. No entanto, no decorrer da vida 

escolar é muito frequente a ocorrência de frustrações e desestímulos o que resulta no 

abandono dos estudos.   

Em pesquisa realizada com jovens estudantes de baixa renda, Leão (2006) 

constatou que a escola é um importante espaço de convívio e construção de relações 

sociais. Ressalta, inclusive, que muitos jovens vão à escola encontrar os amigos e não, 

necessariamente, assistir às aulas. Porém, há alunos que atribuem à escola o sentido 

da mobilidade social, reconhecendo-a como um meio para se atingir objetivos, e por 

isso tem grande significado e valor para muitos.  

O autor destaca que ainda há escolas capazes de criar sentimentos de 

pertencimento nos jovens. Mas, são exceções. Enfatiza-se a necessidade de 

reconhecimento dos jovens nos espaços escolares considerando-se suas trajetórias, 

fora do simples papel de aluno. Há, assim, a necessidade de se conhecer melhor os 

jovens estudantes, promovendo um intercâmbio entre os seus saberes, os conteúdos 

curriculares e os conhecimentos partilhados com toda a comunidade escolar.  

Nos últimos anos, houve também um crescimento do ensino superior no país, 

impulsionado por ações afirmativas, expansão dos campi de universidades federais e 

estaduais, contratação de professores e ampliação de vagas. As políticas foram 

implementadas com a participação de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e, 
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majoritariamente, as privadas. Sotero (2013) destaca que a expansão das vagas nesse 

nível de ensino foi percebida principalmente no setor privado.  

Identificam-se, ainda, mudanças nos processos de seleção para o acesso ao 

ensino superior, com a adoção do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) por 

algumas universidades federais, sendo este requisito para ingressar no Programa 

Universidade para Todos (Prouni)6. Foi aprovada a Lei nº 12.711/2012, que institui 

cotas no ensino superior e implementadas ações afirmativas por algumas 

universidades que desde 2004 que proporcionam o ingresso no ensino superior de 

jovens segundo os mais diferentes recortes: socioeconômico; étnico-racial e, inclusive, 

de gênero. O incremento e melhorias no ensino superior têm implicações diretas na 

vida dos jovens brasileiros.  

Assim como na educação, as mudanças e transformações no mundo do 

trabalho impactam a vida de milhares de jovens. O mercado de trabalho vem passando 

por um processo de precarização baseada em relações de trabalho informais e 

temporárias que oferecem poucas oportunidades de crescimento profissional. Quanto 

menores os níveis de escolaridade, maiores as chances de se assumir postos precários.  

De acordo com Camarano et al (2004), a nova condição juvenil associa-se a 

questões relativas às transformações no mundo do trabalho, que incidem diretamente 

sobre jovens concluintes do ensino médio, uma vez que a profissionalização e 

empregabilidade são partes dos seus projetos de futuro. As mudanças na produção e 

no trabalho, com o advento e uso de novas tecnologias, relações mais precarizadas e 

informais, novas formas de gestão, salários mais baixos e maior instabilidade, 

favorecendo o desemprego estrutural são algumas questões que limitam a 

possibilidade de acessar aos postos de trabalho que contribuam para a independência 

financeira do jovem. Os autores enfatizam, ainda, que atualmente mais anos de 

estudos não conduzem, necessariamente, à empregabilidade.  

Ao contrário, estudos demonstram que as taxas de desocupação são menores 

entre os jovens com menor escolaridade, devido a maior submissão a postos de 

trabalhos com mais baixos salários, sem o reconhecimento de direitos trabalhistas e 

com maior carga horária. Abramo (2005) ressalta que a qualidade do trabalho dos 

jovens é influenciada por diferentes fatores tais como gênero, renda, escolaridade. 

Assim, a depender da combinação e sobreposição desses fatores, acrescidos do 

pertencimento étnico-racial do jovem, mais desigual e precária poderá ser a sua 

inserção no mercado de trabalho.  

                                                           
6 “O ProUni é um programa do governo federal que oferece bolsas de estudo, parciais ou integrais, para 
alunos oriundos de escolas públicas, ou bolsistas de escolas particulares, e de renda familiar baixa e com 
bons resultados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em cursos de graduação e sequenciais de 
formação específica, em instituições privadas de ensino superior no Brasil” (Sotero:43). 
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Ao se analisar os jovens que “não trabalham nem estudam”, constata-se que a 

escola é um projeto que não deu certo na vida de muitos deles. Que o acesso ao 

mercado de trabalho, recurso essencial para a garantia da autonomia, ficou 

comprometido seja por opção, por qualificação insuficiente ou por pressões de outros 

fatores. E, por último, a iniciação sexual decorrente de novas responsabilidades 

acontece muitas vezes com a ocorrência de uma gravidez precoce, que compromete, 

em especial, o futuro das mulheres jovens.  

A gravidez na adolescência é um fenômeno que atinge um percentual 

significativo de mulheres jovens e revela a prática do sexo sem proteção entre os 

jovens. O papel da maternidade tem sido naturalmente atribuído à mulher. É comum 

que se associe a consolidação do “ser mulher” ao momento da maternidade. Ao 

contrário, ao homem ainda está associada a função de provedor, mais do que de 

cuidador e por isso, o exercício da paternidade responsável, compartilhada e 

participativa não lhe é tão cobrado.  

Desde a infância, a família e demais instituições socializadoras podem 

reproduzir ou romper com as tradicionais e desiguais relações de gênero. Nos últimos 

anos, observam-se mudanças na conduta familiar, também nas escolas e no mercado 

de trabalho, motivadas, em grande parte, por políticas públicas de enfrentamento às 

desigualdades de gênero. Contudo, ainda é comum a socialização das crianças a partir 

de clivagens bem definidas de papeis que afirmam o lugar da mulher e do homem 

dentro e fora da casa.  

Em estudo realizado com homens jovens pais de Mato Grosso do Sul, Almeida e 

Hardy (2007) constatam que a socialização com base em relações de gênero 

tradicionais contribui para a afirmação de papeis na vida adulta. Observou-se que os 

homens jovens não aprenderam a cuidar de si e dos outros e, ao contrário, 

incorporaram desde a infância o papel de provedor e mantenedor o que colabora para 

a afirmação da sua masculinidade. Assim, ao se tornarem pais na adolescência, os 

homens tendem a assumir a responsabilidade com o trabalho, pois é o meio pelo qual 

ele poderá sustentar a nova família, quando a assume. De outro lado, as mulheres 

jovens ao se tornarem mães são responsabilizadas pelos cuidados do filho, o que 

requer tempo e doação do próprio corpo. 

A maternidade exige da mulher a doação e o desempenho exemplar no plano 

afetivo e nos cuidados, o mesmo não se verifica em relação à paternidade. Entre as 

adolescentes grávidas, muitas são obrigadas a abandonar a escola, seja pelo 

preconceito dos colegas, por preconceitos dos dirigentes escolares ou por decisão 

própria, em função das dificuldades em conciliar a escola e a gravidez.  

Para estudiosos do tema, a gravidez na fase inicial da vida juvenil pode ser 

analisada a partir de duas perspectivas: uma que a percebe como um problema e outra 
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que relativiza os pesos negativos atribuídos a ela (Castro et al, 2004). A primeira 

vertente avalia que os jovens e, principalmente, as meninas – sobre as quais recaem as 

maiores responsabilidades em relação à gravidez – não estariam fisiologicamente nem 

psicologicamente preparadas para cuidar e se responsabilizar por uma criança. 

Considerando o que seria a transição da juventude para a vida adulta, uma gravidez 

significaria privar-se dos momentos de lazer, de tempo para estudar e se qualificar 

para o mercado de trabalho. Além disso, enfatiza-se que os corpos das mulheres ainda 

não estariam suficientemente maduros para gerar e trazer ao mundo uma criança. Em 

função disso, a gravidez na adolescência poderia acarretar impactos no sistema de 

saúde em função de abortos, complicações no parto, mortalidade materna e infantil, 

ocorrências comuns entre as meninas mais jovens. 

A segunda vertente relativiza esse tipo de visão e destaca o lado positivo da 

gravidez juvenil no sentido de que ela desperta subjetividades e também 

responsabilidades. Assim, exime-se das generalizações e a considera um fenômeno 

que deve ser observado a partir da experiência e trajetória de cada jovem, levantando 

questões inclusive sobre as implicações da sexualidade em relação às possibilidades de 

domínio e descobertas do próprio corpo, de poder e virilidade. Ressalta-se que não é 

possível pensar em gravidez sem se discutir as relações de gênero e os seus nexos com 

classe social. No que diz respeito às relações de gênero no âmbito da sexualidade, os 

homens não seriam os atores principais no processo reprodutivo, mas em função dos 

papeis a ele atribuídos desde a infância exercem poder no exercício da sexualidade. A 

gravidez pode significar, ainda, uma possibilidade de resistência e uma alternativa para 

impulsionar mudanças e dar algum sentido à vida dos jovens (Castro et al, 2004). 

Segundo Castro et al (2004) a modernidade traz uma nova forma de 

compreender a gravidez, no sentido de que ela deve ser planejada dentro de uma 

lógica racional e deve ocorrer em um tempo de “estabilidade”, ou seja, na idade 

adulta. Assim, nessa perspectiva, a ocorrência de uma gravidez na juventude estaria 

completamente fora de lugar.  

A discussão sobre a gravidez na adolescência alia-se ao debate mais profundo 

acerca da sexualidade dos jovens que implica em relacionar questões como: iniciação 

sexual; uso de preservativos e anticoncepcionais; relações de gênero e como elas 

impactam nas decisões sobre prevenção e gravidez, por exemplo. É preciso investir em 

estratégias e formas de socializar informações sobre sexualidade que associem prazer, 

liberdade, responsabilidade e segurança. 
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PARTE II - CARACTERIZAÇÃO DOS JOVENS DO DISTRITO 

FEDERAL 

 

II.I Caracterização dos Jovens do Brasil e do Distrito Federal 

 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que a população jovem de 15 a 29 anos do 

Brasil representava 24,4% da população em 2013, um total de 49.009.522 de jovens. A 

maior proporção se concentra entre 18 a 24 anos, seguida por aqueles com idade 

entre 25 e 29 anos. Os jovens na faixa de 15 a 17 anos são 21,7% do total, Figura 1.  

Figura 1. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos residentes no Brasil em 2013:  
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

No Distrito Federal, a PNAD contabilizou, em 2013, um total de 704.611 jovens, 

correspondendo a 25,1% da população residente. Comparando-se com a população 

observada em 2012 houve uma pequena queda, pois naquele ano, os jovens de 15 a 

29 anos representavam 26,8% da população do Distrito Federal, 730.177 jovens.  

De 2012 a 2013, houve redução na proporção de jovens entre 18 e 24 anos de 

12,6% para 11,9% e na faixa de 25 a 29 anos, de 9,5% para 8,4%. O percentual de 

crianças entre 0 e 14 anos também caiu, pouco mais de 1 ponto percentual, queda 

mais elevada do que aquela observada para o Brasil, Figura 2. 
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Figura 2. Proporção da população residente no Distrito Federal segundo faixa etária, 2012 e 

2013:        

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 

 

Assim como no Brasil, entre a população jovem do Distrito Federal, a maior 

proporção concentra-se na faixa de 18 a 24 anos, seguida por aqueles entre 25 e 29 

anos e, por último, os jovens com idade entre 15 e 17 anos. A tendência é que ao 

longo dos próximos anos, em função da transição demográfica7 ocorrida no país, se 

observe de forma mais acentuada o aumento progressivo de adultos e idosos e a 

redução do crescimento populacional (Carvalho JAM, Rodríguez-Wong LL, 2008).  

No período de 2012 e 2013, o percentual de jovens entre 18 e 24 anos se 

manteve praticamente estável no DF, com uma leve queda. Contudo, nos dois outros 

grupos, houve alterações mais expressivas: a faixa de 15 a 17 anos, passou de 17,3% 

para 19% e houve um decréscimo na proporção de jovens na faixa de 25 a 29 anos, de 

35,5% para 33,5%, Figura 3. 

Figura 3. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal, 2012 e 

2013:
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 Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 

Com relação ao sexo, em 2013, o percentual de pessoas do sexo feminino no 

DF foi de 50,9%, e do sexo masculino de 49,1%, conforme apresentado na Figura 4, 

proporções equivalentes às observadas em 2012.  

                                                           
7 A transição demográfica resulta da redução das taxas de mortalidade e da progressiva queda nas taxas de natalidade.  
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Figura 4. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos residentes no Distrito Federal segundo sexo, 
2013:
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  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Quanto à raça/cor, em 2012 a maioria dos jovens do DF se declarou de cor 

parda (51,8%) ou branca8 (38,8%) e uma pequena parcela se declarou preta (9,4%) ou 

indígena (0,2%). Assim, em 2012, 61,2% dos jovens DF eram negros 9, proporção maior 

do que a identificada na população total do DF que foi de 58,7%. 

Contudo, os dados da PNAD para o ano de 2013 apresentaram oscilações que 

merecem destaque: a proporção de jovens negros no DF caiu para 56,8%, com 

expressiva redução dos pardos (48,7%), acompanhada pela diminuição dos que se 

reconhecem pretos (8,1%). No período, registra-se o aumento de 4,4 pontos 

percentuais de jovens “não negros”. Considerando-se a população total do DF, 

também se Identificou queda na representatividade dos negros em 2013 (de 58,7% 

para 55%), porém menos acentuada do que a observada na população de jovens de 15 

a 29 anos.  

Em contrapartida, uma das constatações do Censo 2010 foi o crescimento da 

população negra no Brasil. Especialistas avaliaram que o dado evidencia uma mudança 

na percepção dos brasileiros sobre o si e sobre sua identidade racial. A valorização, o 

maior reconhecimento e a afirmação da identidade negra, podem ser resultados de 

um conjunto de políticas de ação afirmativas e de promoção da igualdade racial 

adotado ao longo da última década (Laeser, out. 2013; Ipea, 2013). Nesse sentido, os 

dados da Figura 5 demonstram um movimento que merece maior reflexão e 

comparação com os resultados das próximas PNADs, uma vez que destoa do padrão 

nacional.   

                                                           
8 Na categoria “não negros” encontram-se aqueles que se autodeclaram de cor∕raça “branca”; “indígena” e “amarela”. 
9 A categoria “negros” é resultado da agregação daqueles que se autodeclaram de raça/cor “parda” e “´preta”.   
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Figura 5. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos residentes no Distrito Federal segundo a 

raça/cor, 2012 e 2013: 

,0

20,0

40,0

60,0

80,0

negro não negro

61,2

38,8

56,8

43,2
2012

2013

  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 

Em relação ao rendimento mensal domiciliar per capita, em 2013, observa-se 

que quase metade dos jovens (49%) se encontrava em domicílios cuja renda variava de 

mais de meio até 2 salários mínimos. Houve uma maior representatividade de jovens 

em domicílios com renda entre mais de 1 e 2 salários mínimos (26,2%), seguidos por 

aqueles com renda entre mais de meio e 1 salário mínimo (22,8%).  

Na condição de pobreza e extrema pobreza encontravam-se 3,5% dos jovens: 

1,1% afirmou viver em domicílios sem rendimentos, e outros 2,4% afirmaram ter renda 

mensal domiciliar per capita de até um quarto do salário mínimo.  

No outro extremo, encontram-se aproximadamente 30% dos jovens vivem em 

domicílios com renda mensal domiciliar per capita de mais de 2 a mais de 5 salários 

mínimos, são 10,8% na faixa de mais de 2 até 3 salários mínimos e 9,6% em domicílios 

com renda de mais de 5 salários - Figura 6. 

Figura 6. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal segundo renda domiciliar 

per capita, 2013: 

 
  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2013. 
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Quanto ao nível de escolaridade, 30,1% dos jovens do Distrito Federal têm 

Ensino Médio completo ou equivalente. Identifica-se que 13,3% têm o nível Superior 

completo e 16,3% o incompleto. Ressalta-se, no entanto, o percentual elevado de 

jovens que têm apenas o Fundamental completo ou incompleto, 23% - Figura 7.  

Figura 7. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal segundo nível de instrução 

mais elevado, 2013: 
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2013. 

Com relação à maternidade, entre as mulheres jovens, identifica-se que houve 

uma redução no percentual daquelas que afirmaram já ter tido filhos nascidos vivos no 

período de 2012 e 2013. Em 2012, eram 31% das jovens (115.009), contra 27,1% 

(97249) em 2013 – Figura 8.  

Figura 8. Proporção de mulheres de 15 a 29 anos do Distrito Federal que já teve filhos, 2012 e 

2013: 
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 Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2012 e 2013. 

 Segundo as faixas etárias, observa-se a redução de jovens mães principalmente 

de 18 a 24 anos, de 25,9% para 19,2%; e um pouco menos acentuada entre 25 e 29 

anos. Contudo, destaca-se um aumento significativo na faixa de 15 a 17 anos, de 1,8% 
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(1162) para 7% (4488)10, dado que merece atenção, uma vez que caracteriza gravidez 

na adolescência, fator de forte interferência nas atividades cotidianas das jovens, em 

especial sobre a sua frequência à escola e continuidade dos estudos – Figura 9.  

Figura 9. Proporção de mulheres de 15 a 29 anos do Distrito Federal que já teve filhos segundo 

faixa etária, 2012 e 2013: 

 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2012 e 2013. 

 

Sumário dos dados: 

 A maior proporção dos jovens de 15 a 29 anos concentra-se na faixa etária de 

18 a 24 anos, mas em 2013 houve um leve crescimento na faixa de 15 a 17 anos 

e um decréscimo na faixa de 25 a 29 anos.  

 Na PNAD 2013, identifica-se a redução de jovens que se autodeclaram pretos e 

pardos, contrariando a tendência de aumento da população negra observada 

ao longo das PNADs de anos anteriores e do Censo 2010. Tal fato, merece 

acompanhamento e análise.  

 Apenas 3,5% dos jovens do DF vivem em domicílios em situação de pobreza ou 

extrema pobreza, ou seja, com renda per capita de até um quarto do salário 

mínimo. A maior parte dos jovens está em domicílios com renda mensal per 

capita que varia de meio a 2 salários mínimos.  

 Quanto ao nível de escolaridade, 30,1% dos jovens têm ensino médio completo 

ou equivalente. Identifica-se que 13,3% têm o nível superior completo e 16,3% 

o incompleto. Há, no entanto, um percentual elevado de jovens que tem 

apenas o fundamental completo ou incompleto, 23%.  

 De 2012 a 2013 houve uma redução de 31% para 27,1% na proporção de 

mulheres jovens que afirmam ter filhos, o que pode ter sido influenciado pela 

                                                           
10 Segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), em 2013, 5716 mulheres de 15 a 19 anos tiveram 
filhos em todo o Distrito Federal. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/pnvdf.def.  

 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/pnvdf.def
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redução de jovens mães nas faixas de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos. Entre 

aquelas com idade entre 15 e 17 anos, houve um aumento de 1,8% para 7%.  

 

II.II Caracterização dos jovens quanto à condição de trabalho e de estudo 

 

Neste tópico, aprofunda-se, com base nos dados das PNAD 2012 e 2013, a 

caracterização dos jovens de 15 a 29 anos do Distrito Federal de acordo com suas 

condições de trabalho e estudo: “só estudam”; “estudam e trabalham”; “estudam e 

não trabalham”; “não trabalham nem estudam”. São analisados aspectos como nível 

de instrução e rendimentos; posição ocupada na família; motivo de morar no domicílio 

e intenção de constituir novo domicílio; dedicação a afazeres domésticos e uso de 

internet e celular.  

Em relação às condições de ocupação e estudo dos jovens de 15 a 29 anos do 

Distrito Federal, destaca-se primeiramente que em 2013: 199.855 mil jovens “só 

estudavam”; 285.439 mil “só trabalhavam”; 102.632 mil jovens “estudavam e 

trabalhavam” e 116.685 mil “não trabalhavam nem estudavam”. 

Observa-se entre 2012 e 2013 aumento da proporção de jovens que “só 

estudam”, de 25% para 28,4%, o que pode ser, em parte, um reflexo do aumento de 

jovens na faixa de 15 a 17 anos. Destaca-se, ainda, a redução de 43,4% para 40,5% no 

percentual de jovens que “só trabalham”, o que denota a redução de pessoas na faixa 

de 25 a 29 anos, conforme demonstrado, anteriormente, na Figura 3. Outra hipótese é 

que o decréscimo tanto no grupo dos que “só trabalham”, como no dos que “não 

trabalham nem estudam” tenha impactado o aumento nas proporções de jovens que 

“só estudam” e “estudam e trabalham” – Tabela 1. 

Tabela 1. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal segundo condição de 
ocupação e estudo, 2012 e 2013: 

Condição de ocupação e estudo 
Pessoas de 15 a 29 anos (%) 

2012 2013 

Só estudam 25,3 28,4 

Só trabalham 43,4 40,5 

Estudam e trabalham 14,1 14,6 

Não trabalham nem estudam 17,2 16,6 

Total 100,0 100,0 

  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 

Quanto ao sexo dos jovens e sua condição de ocupação e estudo sobressaíram 

os percentuais de homens que “só trabalham” e “estudam e trabalham”. Em 2013, 

45,8% deles só trabalhavam e 15,6% estudavam e trabalhavam. Ao contrário, as 

mulheres superam os homens na categoria “só estudam” e “não trabalham nem 
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estudam”. Enquanto, em 2013, 11,8% dos jovens do sexo masculino não estudavam 

nem trabalhavam, 21,1% das mulheres estavam na mesma condição.  

Na Tabela 2, entre 2012 e 2013, houve uma leve redução no percentual de 

jovens que “só trabalham”. Entre os homens a queda foi de 48% para 45,8%, e, entre 

as mulheres de 39% para 35,4%. Registra-se, ainda, aumento entre os jovens que “só 

estudam”: entre os homens de 24,9% para 26,8%, e entre as mulheres de 25,6% para 

29,9%.  

Tabela 2. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal, por sexo, segundo 

condição de ocupação e estudo, 2012 e 2013: 

Condição de ocupação e estudo 

Pessoas de 15 a 29 anos (%) 

Masculino Feminino 

   2012 2013 2012 2013 

Só estudam 24,9 26,8 25,6 29,9 

Só trabalham 48,0 45,8 39,0 35,4 

Estudam e trabalham 15,0 15,6 13,3 13,6 

Não trabalham nem estudam 12,1 11,8 22,0 21,1 

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

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 
 

 Em relação à raça∕cor, a maior proporção dos jovens negros e não negros 

encontra-se na categoria “só trabalham”, 44,8% e 41,2%, respectivamente. Seguidos 

por aqueles que afirmam que “só estudam”, 23,5% e 28,1%, nesta ordem.  

 Em 2013, o percentual de negros superou o de não negros nas categorias “só 

trabalham”,42,2% e 38,2%, respectivamente, e “não trabalham nem estudam”, 17,4% 

e 15,4%. Entre 2012 e 2013, o percentual de jovens negros que só estudavam 

aumentou de 23,5% para 26,8%. O mesmo foi observado entre os jovens não negros 

cujos percentuais foram de 28,1% para 30,5% no período – Tabela 3.  

Tabela 3. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal, por raça∕cor, segundo 

condição de ocupação e estudo, 2012 e 2013: 

Condição de ocupação e estudo 

Pessoas de 15 a 29 anos (%) 

Negros Não negros 

   2012 2013 2012 2013 

Só estudam 23,5 26,8 28,1 30,5 

Só trabalham 44,8 42,2 41,2 38,2 

Estudam e trabalham 13,8 13,6 14,7 15,8 

Não trabalham nem estudam 17,9 17,4 16,0 15,4 

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

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 

Em 2013, os jovens negros do sexo masculino aparecem em maior proporção 

na categoria de jovens que “só trabalham”, 49,7% contra 40,6% de não negros. São 
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minoria, entre aqueles que “só estudam”, 24,9%, contra 29,4% dos não negros e 

também entre aqueles que “não trabalham nem estudam”, 11%, contra 13% dos não 

negros. Os homens jovens não negros apareceram ainda, em maior proporção, no 

grupo daqueles que “estudam e trabalham”: 17%, contra 14,5% dos negros.  

As mulheres jovens negras estão menos representadas no grupo dos “estudam 

e trabalham”, são 12,8%, contra 14,7% das não negras. A proporção de mulheres 

jovens não negras também é maior entre aquelas que “só estudam”, 31,5%, contra 

28,6% das negras, e também entre as que “só trabalham”, 36,1% contra 34,9% das 

negras.  Em contrapartida, as jovens negras são maioria entre aqueles que “não 

trabalham nem estudam”, 23,7% contra 17,7% das não negras. – Tabela 4.   

Tabela 4. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal, por sexo e raça∕cor, 

segundo condição de ocupação e estudo, 2012 e 2013: 

Sexo Cor/Raça 

Pessoas de 15 a 29 anos (%) 

 
Só estudam 

 

 
Só trabalham 

 

Estudam e 
trabalham 

Não trabalham 
nem estudam 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Masculino 
 

Negro  22,9 24,9 50,7 49,7 14,4 14,5 12,0 11,0 

Não negro 28,0 29,4 43,8 40,6 15,9 17,0 12,3 13,0 

Feminino 
 

Negro 24,0 28,6 39,2 34,9 13,2 12,8 23,6 23,7 

Não negro 28,2 31,5 38,7 36,1 13,5 14,7 19,6 17,7 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 

 

Em 2013, houve aumento da escolaridade em todos os grupos analisados. Entre 

os jovens que “só estudam”, observa-se o aumento daqueles com o ensino médio 

completo, que passou de 7,6% em 2012, para 11,2% em 2013. Ao mesmo tempo, 

registra-se a redução dos jovens com nível fundamental completo de 21,1% para 

16,8% e daqueles com o nível médio incompleto de 32,1% para 29,3%.  

Entre os jovens que “só trabalham”, houve um aumento de 23,8% para 26% na 

proporção daqueles que declaram ter o ensino superior completo. A maior proporção 

de jovens com superior incompleto encontra-se entre aqueles que “estudam e 

trabalham”, ou seja, possivelmente são jovens que estão cursando alguma graduação. 

Entre 2012 e 2013, a proporção de jovens que “estudam e trabalham” com curso 

superior incompleto subiu de 50,7% para 56,8%.  

Quanto os jovens que “não trabalham nem estudam”, observa-se uma tímida 

melhora no nível educacional. No período de 2012 a 2013, a proporção de jovens que 

se declarou sem instrução passou de 5,8% para 3,8%, respectivamente, seguido do 

aumento daqueles com ensino fundamental incompleto ou equivalente, de 12,7% para 

15,4%. Em 2013, 44,9% dos jovens “nem-nem” tinham o ensino médio completo ou 

equivalente e 14,1% haviam concluído o Ensino Superior – Tabela 5.  
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Confirma-se, a tendência, observada nos últimos anos, de aumento da 

escolarização dos jovens. A maioria dos jovens que “não trabalham nem estudam” tem 

pelo menos oito anos de estudo. Observa-se, neste caso, que a maior escolarização 

não implica necessariamente em inclusão imediata no mundo do trabalho. Outros 

fatores podem contribuir para o desemprego dos jovens, tais como a falta de 

experiência, a baixa qualidade da qualificação recebida, a necessidade de dedicar-se 

aos cuidados da família e/ou filhos, entre tantos outros.  

Tabela 5. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal, por condição de ocupação 

e estudo, segundo nível de instrução mais elevado, 2012 e 2013: 

Nível de instrução mais 

elevado 

Pessoas de 15 a 29 anos (%) 

 
Só estudam 

 

 
Só trabalham 

 

Estudam e 
trabalham 

Não trabalham 
nem estudam 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Sem instrução ,3 ,9  2,1 2,0 ,3 ,3 5,8 3,8 

Fundamental incompleto 
ou equivalente 

16,7 18,9 9,7 8,5 2,3 3,5 12,7 15,4 

Fundamental completo ou 
equivalente 

21,1 16,8 8,7 9,2 5,9 5,2 11,3 11,8 

Médio incompleto ou 
equivalente 

32,1 29,3 6,4 7,5 20,0 16,3 9,0 6,9 

Médio completo ou 
equivalente 

7,6 11,2 46,2 43,0 16,9 14,0 44,2 44,9 

Superior incompleto ou 
equivalente 

20,6 21,3 3,1 3,8 50,7 56,8 3,0 3,1 

Superior completo  ,8 ,6 23,8 26,0 2,0 2,0 13,9 14,1 

Não determinado ,8 1,0 ,0 0 2,0 1,7 ,0 ,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 

Quanto à renda mensal domiciliar per capita, os jovens que “só estudam” e 

aqueles que “não trabalham nem estudam” apresentam as maiores proporções entre 

os que se declaram “sem rendimento”, respectivamente 1,7% e 3,6%, em 2013.  

Em relação aos jovens que “só trabalham”, a maioria vive em domicílios com 

renda mensal per capita de “mais de meio até 2 salários mínimos”, num total 54,9% 

em 2013. Contudo, entre 2012 e 2013, registra-se queda principalmente na proporção 

daqueles em domicílios com renda mensal per capita de “mais de 1 até 2 salários 

mínimos”, de 33% para 31,5%, respectivamente. No período, houve um pequeno 

aumento de jovens na faixa de rendimento de “mais de 2 até 3 salários mínimos”, de 

9,6% para 12,2%.  

A maioria dos jovens que “estudam e trabalham” mora em domicílios cuja 

renda domiciliar mensal per capita é maior do que 1 salário mínimo, sendo que 12% 

têm renda de “mais de 5 salários mínimos”. Entre 2012 e 2013, houve redução na 

proporção daqueles com renda de “até um quarto de salário mínimo”, acompanhada 

pelo aumento na proporção daqueles com renda de “mais de um quarto até meio 

salário mínimo”.  
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Os jovens que “não trabalham nem estudam” concentram-se em domicílios 

cujas faixas de renda mensal per capita é de “até 1 salário mínimo”, alcançando 56,3% 

em 2013. Porém, no período de 2012 a 2013 registra-se a redução na proporção de 

jovens “nem-nem” cuja renda domiciliar mensal per capita era de “até um quarto de 

salário mínimo” (6,9% para 4,5%) e daqueles com renda de “mais de meio até 1 salário 

mínimo” (30,9% para 27%). Em contrapartida, houve um aumento na proporção dos 

jovens em domicílios com renda de “mais de 1 até 2 salários mínimos”, de 14,2% em 

2012 para 20,6% em 2013. Uma pequena elevação foi registrada, também, entre 

aqueles com renda de “mais de 5 salários mínimos”, de 3,2% para 5,1% - Tabela 6.  

Tabela 6. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal, por condição de ocupação 
e estudo, segundo faixa de rendimento domiciliar per capita, 2012 e 2013: 

Faixa de rendimento 

mensal domiciliar per 

capita** 

Pessoas de 15 a 29 anos (%) 

 
Só estudam 

 

 
Só trabalham 

 

Estudam e 
trabalham 

Não trabalham 
nem estudam 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Sem rendimento ,8 1,7 ,0 ,0 0 0 3,9 3,6 

Até ¼ de SM 5,2 4,1 1,0 ,9 1,7 ,3 6,5 4,9 

Mais de ¼ até ½ SM 14,5 11,4 8,0 8,5 2,3 5,2 20,4 20,8 

Mais de ½ até 1 SM 21,7 22,4 24,9 23,4 21,7 17,2 30,9 27,0 

Mais de 1 até 2 SM 18,1 19,4 33,0 31,5 32,2 31,2 14,2 20,6 

Mais de 2 até 3 SM 9,6 12,2 9,8 10,5 16,0 13,1 9,3 7,2 

Mais de 3 até 5 SM 13,5 9,9 9,1 8,6 12,2 12,0 7,7 4,6 

Mais de 5 SM 11,2 10,7 10,8 9,8 10,5 12,0 3,2 5,1 

Sem declaração 5,4 8,3 3,4 6,7 3,4 9,0 3,9 6,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 
*SM: Salário Mínimo 
** De acordo com as Notas Metodológicas da PNAD 2013, “o rendimento mensal domiciliar per capita é a divisão 
do rendimento mensal domiciliar pelo número de membros da unidade domiciliar, com exceção daqueles cuja 
condição na unidade domiciliar fosse pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico” 
(p.54). 

A posição ocupada pelo jovem na família, independentemente da sua condição 

de ocupação e estudo, majoritariamente, é de “filho”. Os dados da PNAD 2013 

confirmam a tendência, observada em outros estudos, de prolongamento da 

permanência dos jovens na casa dos pais ou parentes, o que alguns denominam de 

geração “Canguru”. Em 2013, nos grupos de jovens que “só estudam” e “estudam e 

trabalham”, esse percentual foi de 85% e 66,8%, respectivamente.  

Ressalta-se que entre os jovens que “estudam e trabalham”, a posição de 

“pessoa de referência” é significativa, contando com 16,3% dos casos e atingindo o 

segundo maior percentual desse grupo.  

Entre os jovens que “só trabalham” a maioria ocupa a posição de filho (38,2%) e 

de “pessoa de referência” (31,3%). Neste grupo, muitos jovens podem ter conseguido 

conquistar a emancipação financeira e condições de constituir um novo domicílio, 

migrando para a condição de “pessoa de referência” na família. 
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A posição de “filho” é representativa também entre os jovens que “não 

trabalham nem estudam”, (49,2%), seguida pela posição de “cônjuge” (26,2%). Essa 

configuração familiar pode indicar que, por opção ou pressão, os jovens que “não 

trabalham nem estudam” podem ter abdicado dos estudos e/ou trabalho para cuidar 

de parentes e/ou filhos – Tabela 7.  

Tabela 7. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal, por condição de ocupação 
e estudo, segundo condição na família, 2013: 

Condição na família 

Pessoas de 15 a 29 anos (%) 

 
Só estudam 

 

 
Só trabalham 

 

Estudam e 
trabalham 

Não trabalham 
nem estudam 

Pessoa de referência 3,1 31,3 16,3 14,1 
Cônjuge 2,1 18,3 7,6 26,2 

Filho 85,0 38,2 66,8 49,2 
Outro parente 8,7 9,2 9,3 10,0 
Agregado ,6 1,4 ,0 ,3 

Pensionista ,4 1,4 ,0 ,3 

Empregado doméstico ,0 ,2 ,0 ,0 

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

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 
* De acordo com as Notas Metodológicas da PNAD 2013, “dentro de cada unidade domiciliar e de cada família, as 
pessoas foram classificadas em função da relação com a pessoa de referência ou com o seu cônjuge” (p.26). 
 

Independentemente da condição de ocupação e estudo, a maioria dos jovens 

afirma que mora no domicílio por “vontade própria”, destacando-se 75% daqueles que 

“só estudam” e 70% dos que “estudam e trabalham”. Entre os jovens que “só 

trabalham”, 48% moram no domicílio por motivos “financeiros”, sendo esta também a 

justificativa de 41,7% dos jovens que “não trabalham nem estudam” – Tabela 8.  

Tabela 8. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal, por condição de ocupação 
e estudo, segundo motivo de morar no domicílio, 2013: 

Motivo de morar no 

domicílio 

Pessoas de 15 a 29 anos (%) 

 
Só estudam 

 

 
Só trabalham 

 

Estudam e 
trabalham 

Não trabalham 
nem estudam 

Financeiro 12,5 48,8 30,0 41,7 

Vontade própria 75,0 48,8 70,0 58,3 

Outro motivo 12,5 2,4 ,0 ,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Conforme Figura 10, independente da condição de estudo e trabalho, foi 

fortemente declarada a intenção dos jovens de se mudar e constituir novo domicílio. 

Os jovens que “estudam e trabalham” e que “só trabalham”, demonstraram uma 

maior intenção nesse sentido, 80% e 73,2%, respectivamente.  
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Embora 70% dos que “estudam e trabalham” tenham declarado que moram no 

domicílio por vontade própria, esse fator parece não ter impacto na sua intenção de se 

mudar de domicílio. Possivelmente, estão mais tranquilos em relação à sua 

qualificação e estão em busca de melhores postos de trabalho, por isso estão 

planejando melhor a migração para um novo domicílio.  

Apesar de, ligeiramente, inferior aos percentuais encontrados nos dois 

primeiros grupos, 66,5% dos jovens que “só estudam” também revelaram grande 

intenção em formar um novo domicílio. Conforme destacado no tópico anterior, entre 

todas as faixas etárias, predomina na faixa de 15 a 17 anos de jovens que “só 

estudam". É também nessa fase que os jovens mais projetam os seus desejos e sonhos 

em relação ao futuro, um deles é sair de casa.  

A menor proporção de jovens com essa intenção foi encontrada entre os jovens 

que “não trabalham nem estudam”, 58,4%. Talvez, a situação de maior vulnerabilidade 

influencie a sua percepção quanto à real possibilidade de sair de casa ou, haja, de fato, 

uma satisfação em morar no domicílio – Figura 10.  

Uma das características da condição juvenil é a busca pela independência por 

meio do trabalho e formação de um novo lar. A transição para a idade adulta seria 

completa pela conquista dessa autonomia e a saída da casa dos pais ou familiares, no 

entanto essa transição não é linear para todos os jovens e tem sido realizada cada vez 

mais tarde (Camarano, Letão, Pasinato e Kanzo, 2004). 

Figura 10. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que tem 

intenção de se mudar do domicílio, por condição de ocupação e estudo, 2013:  
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  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Em relação aos afazeres domésticos, nos quatro grupos há uma proporção 

elevada de jovens que se ocupam destas atividades no domicílio. A maior proporção é 

encontrada entre os jovens que “não trabalham nem estudam” (81%), seguidos por 

aqueles que apenas trabalham (70,2%). Confirmando a hipótese de que grande parte 
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do tempo dos jovens “nem-nem”, composto majoritariamente por mulheres jovens 

negras, é despendido com a realização de atividades domésticas e de cuidados – Figura 

11.  

Figura 11. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que se 

dedicam aos afazeres domésticos, por condição de ocupação e estudo,2013:  
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  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Quanto ao número de horas semanais destinada aos afazeres domésticos, 

identifica-se que, independentemente da condição de ocupação e estudo, a maior 

proporção de jovens se dedica “de 1 a 14 horas semanais” a esse tipo de atividade. 

Observa-se essa dedicação entre 82,1% dos jovens que “estudam e trabalham”, 

seguidos por 73,7% dos jovens que “só estudam”.  

Contudo, entre os jovens que “não trabalham nem estudam”, pouco mais de 

um quinto dos jovens despendem “mais de 29 a 44 horas semanais”. Esse é o maior 

percentual entre todas as categorias analisadas – Tabela 9.  

Tabela 9. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal, por condição de ocupação 

e estudo, segundo horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos, 2013: 

Faixa de horas semanais 

dedicadas aos afazeres 

domésticos 

Pessoas de 15 a 29 anos (%) 

 
Só estudam 

 

 
Só trabalham 

 

Estudam e 
trabalham 

Não trabalham 
nem estudam 

1h a 14 horas  73,7 73,6 82,1 44,3 
Mais de 14h a 29 horas  19,4 18,2 16,1 19,0 

Mais de 29h a 44 horas  5,0 7,2 1,3 22,2 

Mais de 44h a 59 horas  1,6 ,6 ,0 7,3 
Mais de 59 horas ,2 ,4 ,4 7,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Independente da condição de ocupação e estudo, as mulheres jovens dedicam 

mais tempo aos afazeres domésticos. Na Figura 12, identifica-se que 91,3% das jovens 
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que “não trabalham nem estudam” e 90,3% daquelas que “só trabalham” despendem 

seu tempo em atividades domésticas. Observa-se um dos ângulos das desigualdades 

de gênero que é a questão do uso do tempo, refletindo, na maioria dos casos, numa 

dupla ou tripla jornada para as mulheres.  

O dado reforça, ainda, a hipótese de que estando fora do mercado de trabalho 

e de instituições de ensino, principalmente as mulheres, que são maioria entre os 

“nem-nem”, dedicam grande parte do seu tempo à sustentação da rede de cuidados 

no âmbito familiar. A PNAD não permite captar outros tipos de arranjos produtivos 

desenvolvidos no âmbito do domicílio, por isso não é possível inferir se essas mulheres 

também fazem trabalhos informais ou “bicos” para garantir algum tipo de renda.  

Figura 12. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que se 

dedicam aos afazeres domésticos, por condição de ocupação e estudo, segundo o sexo, 2013: 
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  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

 Quando se analisa o número de horas dedicadas aos afazeres domésticos, fica 

ainda mais nítida a grande desigualdade de gênero relacionada à responsabilidade no 

cuidado do lar: as mulheres jovens despendem um número maior de horas semanais 

nos afazeres domésticos. 

   Em todas as condições de estudo e trabalho analisadas a maior parte dos 

homens afirmou gastar de “1 a 14 horas semanais” com afazeres domésticos. Para 

todas as categorias, a proporção esteve acima de 85%, chegando a 93,6% entre os que 

“estudam e trabalham” e a 82,4% entre os que “não trabalham nem estudam”. Neste 

último grupo registra-se o maior percentual de homens que dedica “mais de 14 a 29 

horas semanais” aos afazeres domésticos, chegando a 12,9%. 

 Também entre as mulheres, em todas as condições de estudo e trabalho, 

predomina a faixa entre “1 a 14 horas semanais”. No entanto, neste caso, os 

percentuais estiveram na casa dos 60% entre aquelas que “só estudam” e “só 

trabalham”, de 74,1% para aquelas que “estudam e trabalham” e de apenas 30,1% 

para aquelas que “não trabalham nem estudam”. Por sua vez, mais de um quinto das 
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jovens em todas as categorias despende “mais de 14 a 29 horas semanais” aos 

cuidados com a casa, chegando a 24,5% no caso das jovens que “só trabalham”. 

Destaca-se que, entre aquelas jovens que “não trabalham nem estudam” 28,6% 

gastam “mais de 29 a 44 horas semanais”, e 10% chegam a despender “mais 44 a 59 

horas semanais” e outros 10% “mais de 59 horas semanais” nos afazeres domésticos – 

Tabela 10.  

 Importa salientar que as mulheres jovens que “não trabalham nem estudam” e 

dedicam grande parte do seu tempo semanal aos cuidados domésticos, muito 

provavelmente não estão se profissionalizando, nem se qualificando e, com isso, 

diminuem significativamente sua possibilidade de inserção futura no mercado de 

trabalho.  

 Na maioria das vezes, as mulheres não têm escolha e são obrigadas a abdicar 

dos seus sonhos e realizações para possibilitar o crescimento dos filhos, maior 

profissionalização do marido e outros familiares. De outro lado, a insuficiência de 

equipamentos públicos e a falta da responsabilidade dos homens em relação aos 

cuidados com a vida doméstica e com os filhos, também comprometem a tomada de 

decisão das mulheres quanto à entrada ou não no mercado de trabalho. 

 Verifica-se a grande desigualdade no uso do tempo entre homens e mulheres, 

mesmo ao longo da juventude. Comportamento que tende a se perpetuar e avançar 

pela vida adulta, a menos que se repense em que bases estão sendo construídas as 

relações de gênero desde a mais tenra idade.  

Tabela 10. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal, por condição de 

ocupação e estudo, segundo sexo e horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos, 2013: 

Sexo 
Faixa de horas semanais 
dedicadas aos afazeres  

Pessoas de 15 a 29 anos (%) 

Só 
estudam 
 

Só 
trabalham 

 

Estudam e 
trabalham 

 

Não trabalham 
nem estudam 

 

Masculino 1h a 14 horas  87,5 87,8 93,6 82,4 
Mais de 14h a 29 horas  11,4 9,8 6,4 12,9 
Mais de 29h a 44 horas  1,1 2,4 0 4,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Feminino 1h a 14 horas  64,5 62,9 74,1 30,3 
Mais de 14h a 29 horas  24,8 24,5 22,9 21,2 
Mais de 29h a 44 horas  7,6 10,7 2,3 28,6 
Mais de 44h a 59 horas  2,7 1,0 ,0 10,0 
Mais de 59 horas  ,4 ,8 ,8 10,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Diante das transformações tecnológicas contemporâneas e da inclusão digital 

que possibilita o acesso imediato à informação, é impossível se falar dessa geração de 

jovens sem lançar algum olhar sobre esse tema.  

Em relação ao uso de internet nos últimos três meses, os dados da PNAD 2013 

evidenciam proporções elevadas de jovens que acessaram a internet nesse período, 
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independente da condição de ocupação e estudo. Vale destacar que 97,7% dos jovens 

que “estudam e trabalham” declaram ter feito uso da internet, contra apenas 79,7% 

dos jovens que “não trabalham nem estudam”. Observa-se mais uma situação de 

limitação de oportunidades enfrentada pelos jovens “nem-nem” – Figura 13.   

Figura 13. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que usaram 

a internet nos últimos três meses, por condição de ocupação e estudo, 2013: 
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  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Em relação à posse de celular para uso pessoal, aproximadamente 90% dos 

jovens, independente da condição de ocupação e estudo, dispõem desse tipo de 

equipamento. Entre os jovens que “só trabalham” e aqueles que “estudam e 

trabalham”, 97,1% e 97,7%, respectivamente, usam celular. Mais uma vez, a menor 

proporção, embora alta, é encontrada entre os jovens que não estudam e nem 

trabalham, 88,7% - Figura 14.  

Figura 14. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que 

possuem celular para uso pessoal, por condição de ocupação e estudo, 2013: 
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  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 
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Sumário de dados: 

 Quanto à condição de estudo e trabalho, identifica-se que a maioria dos jovens 

“só trabalham”, o que pode justificar-se pelo fato de a maioria estar na faixa de 

18 a 24 anos e de 25 a 29 anos, intervalos etários em que, geralmente, inicia-se 

a vida laboral. A maioria dos jovens que “só trabalham” são homens e dos que 

“só estudam” são mulheres.  

 É maior a proporção de jovens negros que “só trabalham” (49,7%) em relação 

aos jovens não negros (40,6%). Estes se sobressaem àqueles nas categorias “só 

estudam” (29,4%), “estudam e trabalham” (17%) e “não trabalham nem 

estudam” (13%).  

 É maior a proporção de mulheres não negras que “só estudam” (31,5%), sendo 

o menor de homens jovens negros (24,9%). As jovens negras são menos 

representadas entre aqueles que “só trabalham” (34,9%) e entre aqueles que 

“estudam e trabalham” (12,8%), porém apresentam a maior proporção (23,7%) 

entre os jovens que “não trabalham nem estudam”.  

 Os dados alertam para uma maior vulnerabilidade social das mulheres jovens 

negras, o que será melhor detalhado na Parte II deste estudo.  

 Independente da condição de ocupação e estudo houve uma melhora na 

escolaridade dos jovens, principalmente entre aqueles que “só estudam”. O 

maior percentual de jovens com nível Superior completo é encontrado entre 

aqueles que “só trabalham”, 26%. Entre os jovens que “não trabalham nem 

estudam” as melhoras foram menos expressivas.  

 Quanto à renda mensal domiciliar per capita, os jovens que “só estudam” e 

aqueles que “não trabalham nem estudam” apresentam as maiores proporções 

entre os que se declaram sem rendimento, respectivamente 1,7% e 3,6% em 

2013. A maioria dos jovens que “só trabalham” vive em domicílios com renda 

mensal per capita de mais de meio até 2 salários mínimos, totalizando 54,9% 

em 2013. No grupo de jovens que “estudam e trabalham” a maioria mora em 

domicílios cuja renda domiciliar mensal per capita é superior a 1 salário 

mínimo, 68,3%, sendo que 12% têm renda de mais de 5 salários mínimos. 

Identifica-se a concentração dos jovens que “não trabalham nem estudam” em 

domicílios cujas faixas de renda mensal per capita é de até 1 salário mínimo, 

somam 56,3% em 2013. 

 Em relação à posição ocupada pelo jovem dentro de sua família, destaca-se o 

filho. Em 2013, no grupo de jovens que “só estudam” e no grupo de jovens que 

“estudam e trabalham”, esse percentual foi de 85% e 66,8%, respectivamente. 

Nesta última, há uma proporção significativa de jovens como pessoa de 

referência, 16,3%. A posição de filho é representativa no grupo de jovens que 
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“não trabalham nem estudam” (49,2%) seguida pela posição de cônjuge 

(26,2%). 

 No que diz respeito aos motivos de morar no domicílio, entre os jovens que “só 

trabalham”, 48% moram por motivos financeiros, sendo esta também a 

justificativa de 41,7% dos jovens que “não trabalham nem estudam”. Em todas 

as condições de estudo e trabalho, foi fortemente declarada a intenção dos 

jovens de se mudar e constituir novo domicílio 

 Em relação aos afazeres domésticos, nos quatro grupos, há uma proporção 

elevada de jovens que realizam essas atividades no domicílio. A maior 

proporção é encontrada entre os jovens que “não trabalham nem estudam” 

(81%), seguidos por aqueles que apenas trabalham (70,2%). A maior proporção 

de jovens se dedica de 1 a 14 horas semanais nesse tipo de atividade. São 

82,1% dos jovens que “estudam e trabalham”, seguidos por 73,7% dos jovens 

que “só estudam”. Contudo, entre aqueles que “não trabalham nem estudam”, 

pouco mais de um quinto se dedicam mais de 29 a 44 horas semanais. Esse é o 

maior percentual entre todas as categorias analisadas. Independente da 

condição de ocupação e estudo, as mulheres jovens são que mais se dedicam 

aos afazeres domésticos 

 Os dados da PNAD 2013 evidenciam proporções elevadas de jovens com acesso 

à internet e posse de celular, independente da condição de ocupação e estudo. 

Contudo, os jovens que “não trabalham nem estudam” apresentam as menores 

proporções entre aqueles que afirmaram ter acesso a essas tecnologias.  

 

PARTE III – JOVENS QUE “NÃO TRABALHAM NEM 

ESTUDAM”: GÊNERO, RAÇA E GERAÇÃO, SUBORDINAÇÕES 

ENTRECRUZADAS 
 

No tópico anterior, com base nos dados das PNADs 2012 e 2013, foi traçado um 

perfil comparativo da população total de jovens entre 15 a 29 anos do Distrito Federal 

segundo sua condição de ocupação e estudo: “só estudam”, “só trabalham”, 

“trabalham e estudam” e “não trabalham nem estudam”. Nesta terceira parte será 

feita uma caracterização específica para os jovens que “não trabalham nem estudam”, 

e em seguida apresentada uma descrição enfatizando o recorte de gênero e raça, com 

destaque às diferenças entre faixas etárias específicas sempre que a análise se 

demonstrar pertinente.  

De acordo com dados da PNAD 2013, o Distrito Federal, tem 116.685 mil jovens 

de 15 a 29 anos fora da escola e do mercado de trabalho, formal ou informal. O 
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contingente populacional nesta situação corresponde a 16,6% dos jovens do DF. O 

maior percentual dos jovens nesta situação se concentra na faixa etária de 18 a 24 

anos (50,8%), seguidos por aqueles na faixa de 25 a 29 anos (39,2%), 10% dos jovens 

nessa condição têm entre 15 e 17 anos.  

Figura 15. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que não 

trabalham nem estudam, segundo faixa etária, 2013: 
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  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

 
 

Quanto ao sexo dos jovens, como observado em tópicos anteriores, identifica-

se que 64,9% são mulheres e 35,1% são homens. Considerando a grande presença de 

mulheres neste grupo, faz-se necessário observar o comportamento dos dados em 

função do gênero. Embora não seja possível aprofundar reflexões sobre a configuração 

das relações de gênero, é possível lançar algumas hipóteses sobre causas e 

consequências – Figura 16. 

Figura 16. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que não 

trabalham nem estudam, segundo sexo, 2013: 

35,1%

64,9%
Masculino

Feminino

 Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 
 

Em relação à raça/cor dos jovens observa-se que, em 2013, 59,7% dos jovens 

que “não trabalhavam nem estudavam” eram negros e 40,3% eram jovens não negros. 
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Considerando que esse grupo é composto, majoritariamente, por jovens do sexo 

feminino e por negros, observou-se a necessidade de se desagregar os dados para 

examinar se há ou não diferenças e desigualdades entre esses segmentos de jovens – 

Figura 17.  

De acordo com Hasenbalg (2005), a subordinação social dos não brancos 

poderia ser explicada pela operação contínua e persistente de princípios racistas de 

seleção social. Primeiro pelas desvantagens históricas acumuladas pelos negros, as 

quais vão sendo transmitidas dentro de uma mesma geração e de uma a outra. Isso 

significa que a cada geração os não brancos já nasceriam em posições de desvantagem 

social, pois advém de famílias que ocupam posições sociais mais baixas, com menos 

acesso à educação e direitos. Em segundo, pela existência de mecanismos sociais que 

comprometem a ascensão social dos não brancos, como, por exemplo, a internalização 

de uma autoimagem negativa. A combinação desses fatores exerceria, entre os não 

brancos, grande poder de regulação de suas aspirações.  

Embora, mudanças significativas estejam sendo introduzidas pelas políticas de 

promoção de igualdade racial e cada vez mais esses princípios estejam sendo 

enfrentados, ainda é evidente a desigualdade étnico-racial existente no Brasil.  

Figura 17. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que não 

trabalham nem estudam, segundo raça/cor, 2013: 

59,7%

40,3%

negro

não negro

  Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Observa-se na Figura 18 que a maioria dos jovens que “não trabalham nem 

estudam” é formada por mulheres jovens negras. Entre as mulheres nessa condição de 

ocupação e estudo, identifica-se que 63,2% são negras e 36,8% não negras. Entre os 

homens, verifica-se que 53,3% são negros e 46,7% não negros. Assim, os dados 

permitem dizer que ao se falar de jovens que “não trabalham nem estudam” é 

necessário adotar a perspectiva da interseccionalidade de gênero, raça/cor e geração, 

pois o maior segmento de jovens dentro desse grupo é o de mulheres jovens negras – 

Figura 18.  
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A interseccionalidade é um conceito que alerta para a necessidade de se 

observar a dinâmica de interação entre dois ou mais sistemas de subordinação nas 

várias áreas sociais. É uma forma de se compreender como o patriarcalismo associado 

ao racismo e ao adultocentrismo, por exemplo, geram desigualdades que estruturam 

as posições sociais e o desempoderamento de determinados grupos na nossa 

sociedade (Crenshaw, 2002). 

O gênero e a raça/cor podem influenciar a exposição dos jovens a situações de 

vulnerabilidade, em função das desigualdades e descriminações as quais esses jovens 

são submetidos. De acordo com Joan Scott (1989), o gênero fundamenta as relações 

sociais com base nas diferenças entre os sexos. As desigualdades de gênero se 

fundamentam uma relação de poder que é desigual entre homens e mulheres e que 

tende a inferiorizar e fragilizar a mulher.  

Figura 18. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que não 

trabalham nem estudam, segundo sexo e raça/cor, 2013: 
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 Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

 

  Quanto à escolaridade dos jovens que “não trabalham nem estudam”, tanto 

entre mulheres e homens jovens negros e não negros a maioria tem o ensino médio 

completo. Contudo, de um modo geral, observa-se uma maior proporção de homens e 

mulheres jovens negros com níveis de escolaridade mais baixos.   

 Entre os jovens do sexo masculino, identifica-se que 6,8% dos negros não têm 

instrução, contra 1,6% dos não negros. Enquanto 9,4% dos não negros têm ensino 

fundamental incompleto ou equivalente, esse percentual chega a 24,6% entre os 

negros. A diferença entre os jovens não negros e negros que concluíram o ensino 

médio chega a 18,3 pontos percentuais. Os jovens não negros apresentam a maior 

proporção entre aqueles que concluíram o ensino superior (21,9%).  

 É maior o nível de escolarização da jovem não negra em relação à negra, 

embora seja um pouco maior a proporção de não negras sem instrução (4,3%). 

Verifica-se que 17,5% das jovens negras têm apenas o fundamental incompleto ou 
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equivalente, contra 8,6% das jovens não negras. E enquanto 55,9% destas têm o 

ensino médio ou equivalente, apenas 43,7% das jovens negras atingem o mesmo nível 

de ensino. Com o ensino superior completo encontram-se 17,2% das jovens não 

negras, contra apenas 9,4% das negras – Tabela 11.  

 Em relação aos homens jovens negros e não negros e às mulheres negras, as 

jovens não negras apresentam a maior proporção entre aqueles com ensino médio 

completo e equivalente. Os jovens negros, tanto homens como mulheres, aparecem 

em desvantagem em relação aos não negros nos níveis mais elevados de instrução. A 

maior proporção de homens jovens com nível superior completo é de não negros e a 

menor proporção de mulheres é de jovens negras. Em estudo realizado sobre as 

recentes mudanças no ensino superior brasileiro, Sotero (2013) discorre que mesmo 

com crescimento absoluto nas taxas de escolarização nesse nível de ensino, as 

desigualdades raciais não estão diminuindo.  

 Ressalta-se que mesmo com as ações afirmativas implementadas nos últimos 

anos, ainda há uma distância significativa entre jovens negros e não negros em relação 

à conclusão do ensino médio e do ensino superior. Essa discrepância decorre das 

limitadas oportunidades de acesso e permanência na escola, mas também de 

desvantagens históricas acumuladas pela população negra, que começam a ser 

reparadas com a implementação de políticas de promoção da igualdade racial.  

Tabela 11. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal que não trabalham nem 

estudam, por sexo e raça/cor, segundo nível de instrução, 2013: 

Nível de instrução mais elevado 

alcançado  

Pessoas de 15 a 29 anos que não trabalham nem estudam (%) 

Masculino Feminino 

Negro Não negro 
 

Negro 
 

Não negro 
 

Sem instrução 6,8 1,6 3,1 4,3 
Fundamental incompleto ou 
equivalente 

24,6 9,4 17,5 8,6 

Fundamental completo ou 
equivalente 

13,7 9,4 13,8 8,6 

Médio incompleto ou equivalente 11,0 3,1 9,4 2,2 

Médio completo ou equivalente 30,1 48,4 43,7 55,9 

Superior incompleto ou equivalente ,0 6,3 3,1 3,2 

Superior completo 13,7 21,9 9,4 17,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Quanto à faixa etária em que começou a trabalhar, uma proporção significativa 

de jovens, tanto homens como mulheres, declararam ter começado a trabalhar entre 

10 e 14 anos de idade, sendo maior a proporção de homens nessa situação. Ressalta-

se que entre as mulheres, 2,7% das jovens negras começaram a trabalhar na mais 

tenra infância, na faixa de até 9 anos de idade.  
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A maior parte dos homens jovens negros começou a trabalhar na faixa dos 18 a 

19 anos (30,3%) e na faixa de 20 a 24 anos (21,2%). Entre os jovens não negros, esse 

início ocorreu entre 15 e 17 anos, 33,3%, com uma proporção significativa de iniciantes 

na faixa de 10 e 14 anos, 22,2%. Porém, há jovens que ingressaram no mercado de 

trabalho mais velhos na faixa de 25 a 29 anos, entre os quais 5,6% dos jovens não 

negros e 3% dos negros.  

Identifica-se que a maior proporção das jovens negras começou a trabalhar na 

faixa de 15 a 17 anos (40,6%) e entre as não negras a maioria entrou no mercado de 

trabalho na faixa de 18 a 19 anos (41,6%). Verifica-se que 18,9% das jovens negras 

iniciaram na faixa de 20 a 24 anos, contra apenas 4,2% das jovens não negras – Tabela 

12.  

Ao se comparar mulheres e homens jovens, observa-se que um maior 

percentual de jovens do sexo masculino começou a trabalhar mais cedo, destacando-

se o jovem não negro. Uma proporção maior, tanto de mulheres negras como de 

homens negros, declarou ter entrado no mercado de trabalho depois dos 20 anos.  

No Brasil, conforme estabelece o Art. 7º da Constituição Federal, inciso XXXIII, 

qualquer trabalho é proibido para jovens menores de 16 anos, salvo na condição de 

jovem aprendiz. O trabalho noturno, perigoso ou insalubre é proibido aos menores de 

18 anos de idade. Os dados da PNAD 2013 evidenciam que uma proporção dos jovens 

que “não trabalham nem estudam” trabalhou durante parte de sua infância, o que lhes 

tira o pleno direito à infância, precariza a sua relação com os estudos e compromete 

sua qualificação.  

A entrada precoce no mercado de trabalho é um importante fator de 

aprofundamento da situação de vulnerabilidade dos indivíduos e, conforme dados 

analisados, este é mais acentuado entre os homens. Enquanto a gravidez precoce é um 

fator importante no aprofundamento das condições de vulnerabilidade das mulheres 

jovens “nem-nem”, para os homens jovens a entrada precoce no mercado de trabalho 

é um dos fatores mais importantes neste diagnóstico (Abramo, 2005). Contudo, as 

mulheres, principalmente as jovens negras, ainda estão vulneráveis à entrada precoce 

no mercado de trabalho pelas portas do trabalho doméstico.  

Uma proporção pequena, mas não menos alarmante, de jovens negras teve sua 

primeira experiência de trabalho com até 9 anos de idade e, possivelmente, como 

trabalhadoras domésticas. Estudo realizado por Mori et al (2011) sobre trabalhadoras 

domésticas da Brasília e de Salvador demonstra que em geral as mulheres começaram 

a trabalhar com idades inferiores a 15 anos de idade, muitas vezes sem remuneração e 

iludidas com promessas de melhoria de vida. De acordo com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho doméstico é uma das piores formas de 

trabalho infantil, sendo, portanto, proibido a menores de 18 anos.  
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Tabela 12. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal que não trabalham nem 
estudam, por sexo e raça/cor, segundo faixa etária em que começou a trabalhar, 2013: 

Faixa de idade em que 

começou a trabalhar 

Pessoas de 15 a 29 anos que não trabalham nem estudam (%) 

Masculino Feminino 

Negro Não negro Negro Não negro 

Até 9 anos ,0 ,0 2,7 ,0 

10 a 14 anos 18,2 22,2 16,2 16,7 

15 a 17 anos 27,3 33,3 40,6 37,5 

18 a 19 anos 30,3 22,2 18,9 41,6 

20 a 24 anos 21,2 16,7 18,9 4,2 

25 a 29 anos 3,0 5,6 2,7 ,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Em relação ao rendimento mensal domiciliar per capita, as jovens negras 

concentram-se nas faixas de mais baixa renda, sobretudo em domicílios no intervalo 

de “meio até 1 salário mínimo”, 32,7%. Em contrapartida, uma proporção significativa 

de mulheres e homens jovens não negros estão em domicílios na faixa de mais de 2 a 3 

salários mínimos, 14% e 12,5%, respectivamente.  

Entre os homens jovens, observa-se que 6,3% dos não negros declararam viver 

em domicílios “sem rendimento”, contra 5,5% dos negros. Outros 32,9% dos jovens 

negros declararam renda familiar mensal per capita de “mais de 1 até 2 salários 

mínimos”, contra 18,7% dos não negros. Em domicílios com rendimentos mais 

elevados a representatividade de jovens não negros é maior, 12,5% em domicílios com 

renda de “mais de 2 a 3 salários mínimos” e 14,1% naqueles com “mais de 5 salários 

mínimos” per capita, contra apenas 2,7% dos jovens negros em domicílios nesta última 

faixa de rendimento.  

Entre as mulheres, 3,2% das jovens não negras vivem em domicílios “sem 

rendimentos”. Porém, há uma maior proporção de jovens negras em domicílios cujo 

rendimento mensal domiciliar per capita é de “mais de um quarto até 1 salário 

mínimo”, 29,6% das jovens negras contra 12,9% das não negras. As jovens não negras 

estão mais representadas na faixa de “mais de 1 até 2 salários mínimos”, 20,4% contra 

15,7% das negras. Enquanto 14% das jovens não negras estão em domicílios com 

renda de “mais de 2 até 3 salários mínimos”, apenas 2,5% das negras encontram-se na 

mesma situação.  

Comparando-se homens e mulheres negros e não negros, observa-se a maior 

representatividade das jovens negras nas faixas de mais baixa renda, que vão até 1 

salário mínimo, 71,7%. Neste mesmo intervalo de renda encontram-se: 44% das jovens 

não negras; 45,4% dos jovens não negros e 48% dos jovens negros. Destaca-se que 

7,5% das jovens negras vivem em domicílios com renda “até um quarto de salário 

mínimo” contra apenas 1,6% dos homens jovens não negros. Na faixa de “mais de 1 a 

2 salários mínimos” há mais homens jovens negros, 32,9%, seguidos pelas mulheres 
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jovens não negras, 20,4%. A maior proporção de jovens na faixa de “mais de 5 salários 

mínimos” é de jovens não negros, 14,1%, e a menor é de jovens negras, apenas 2,5% - 

Tabela 13. 

Embora, em geral, os jovens que “não trabalham nem estudam” morem em 

domicílios com renda per capita mais baixa, identifica-se que maiores proporções de 

homens jovens não negros encontram-se em domicílios mais abastados e, ao 

contrário, as jovens negras estão em lares com menor renda. Mesmo em um grupo de 

jovens que compartilha um mesmo fator de vulnerabilidade, por estar fora do 

mercado de trabalho e fora das instituições de educação formal, as características de 

cor, gênero e classe potencializam as dificuldades enfrentadas.  

Tabela 13. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal que não trabalham nem 

estudam, por sexo e raça/cor, segundo faixa de rendimento mensal domiciliar per capita, 

2013: 

Faixa de rendimento mensal 

domiciliar per capita**  

Pessoas de 15 a 29 anos que “não trabalham nem estudam” (%) 

Masculino Feminino 

Negro Não negro Negro Não negro 

Sem rendimento 5,5 6,3 1,9 3,2 

Até ¼ de SM* 5,5 1,6 7,5 2,1 

Mais de ¼ até ½ SM 17,8 14,1 29,6 12,9 

Mais de ½ até 1 SM 19,2 23,4 32,7 25,8 

Mais de 1 até 2 SM 32,9 18,7 15,7 20,4 

Mais de 2 até 3 SM 4,1 12,5 2,5 14,0 

Mais de 3 até 5 SM 4,1 6,3 3,1 6,4 

Mais de 5 SM 2,7 14,1 2,5 5,4 

Sem declaração 8,2 3,1 4,4 9,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

*SM: Salário Mínimo 
** De acordo com as Notas Metodológicas da PNAD 2013, “o rendimento mensal domiciliar per capita é a divisão 
do rendimento mensal domiciliar pelo número de membros da unidade domiciliar, com exceção daqueles cuja 
condição na unidade domiciliar fosse pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico” 
(p.54). 
 

Quanto à condição na família, os homens jovens negros e não negros e as 

mulheres jovens não negras estão mais representadas na condição de “filho”, 

apresentando esta última a menor proporção entre eles.  

Entre os jovens do sexo masculino, predomina entre eles a condição de “filho”: 

69,9% dos jovens negros e 75% dos não negros. Independentemente da cor, ambos 

aparecem em menores proporções na condição de “cônjuge”, sendo 4,1% dos jovens 

negros e 4,7% dos não negros. Destaca-se que 17,8% dos jovens negros encontram-se 

na condição de “outro parente”, contra 10,9% dos não negros.  

Em relação às mulheres jovens, a maioria das jovens negras (38,7%) está na 

condição de “cônjuge” e a maior parte das jovens não negras (46,2%) na condição de 

“filho”. No entanto, 19,4% das jovens negras e 12,9% das não negras estão na 
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condição de “pessoa de referência” na família, ou seja, são elas as possíveis 

responsáveis pela unidade familiar – Tabela 14.  

Comparando mulheres e homens jovens negros e não negros, observa-se que 

independentemente da cor, as mulheres são as menos representadas na condição de 

“filho”, com destaque para as jovens negras (31,2%). Os homens jovens estão em 

menor proporção nas condições de “pessoa de referência” e de “cônjuge”, ou seja, 

assumem menos responsabilidades com a família. Em contrapartida, as mulheres 

jovens e, predominantemente, as negras assumem responsabilidades que vão desde o 

provimento de recursos para a unidade familiar, até os cuidados decorrentes das 

relações de dependência que se formam ao seu entorno.  

Ressalta-se que a condição de “filho” permite que os homens jovens estejam 

mais distantes das responsabilidades financeiras e domésticas. Deste modo, não são 

responsáveis pelas funções de cuidados e administração da vida doméstica e estão 

mais livres para se comprometer com o lazer, os estudos e o trabalho. As 

desigualdades de gênero são evidentes, uma vez as mulheres ao se responsabilizarem 

pelo espaço privado do lar, dispõem de menos tempo e oportunidades de ingressar no 

mercado de trabalho e continuar os estudos.  

Tabela 14. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal que não trabalham nem 
estudam, por sexo e raça/cor, segundo condição na família, 2013: 

Condição na família 

Pessoas de 15 a 29 anos que “não trabalham nem estudam” (%) 

Masculino Feminino 

Negro Não negro Negro Não negro 

Pessoa de referência 8,2 9,4 19,4 12,9 

Cônjuge 4,1 4,7 38,7 36,6 

Filho 69,9 75,0 31,2 46,2 

Outro parente 17,8 10,9 9,4 4,3 
Agregado ,0 ,0 ,6 ,0 

Pensionista ,0   ,6 ,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Para os jovens negros e negras o principal motivo para morarem no domicílio é 

“financeiro”: 100% dos jovens negros e 80% das jovens negras. Ao contrário, 83,3% das 

jovens não negras moram no domicílio por vontade própria. É possível que entre 

aqueles que afirmam que o motivo é financeiro, haja uma maior tendência de sair de 

casa tão logo tenham oportunidade – Figura 19.  
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Figura 19. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que não 

trabalham nem estudam, por sexo e raça/cor, segundo motivo de morarem no domicílio, 

2013:
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

A intenção de se mudar de domicílio é predominante entre os homens jovens 

negros (100%). Entre as mulheres jovens, 80% das negras moram no domicílio por 

questões financeiras, mas apenas 60,1% delas manifestaram intenção de constituir um 

novo domicílio. Embora 83,3% das jovens não negras morem no domicílio por vontade 

própria, 50% manifestaram a intenção de se mudar – Figura 20.  

Como se observou no Figura anterior, o jovem negro mora no domicílio por 

motivos financeiros e 100% deles estão inclinados a sair de casa tão logo seja possível. 

Já entre as mulheres jovens negras, observa-se que o vínculo domiciliar seja financeiro, 

para elas pode ser mais difícil rompê-lo e constituir um novo lar, sobretudo, porque 

grande parte delas está na condição de “pessoa de referência” ou “cônjuge”, o que lhe 

atribui responsabilidade que excedem a sua individualidade.  

Figura 20. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que não 
trabalham nem estudam que tem intenção de se mudar de domicílio, segundo sexo e raça/cor, 
2013: 

100,0%

,0

60,1% 50,0%

,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Negro Não negro Negro Não negro

Masculino Feminino
 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Independentemente da cor, mais de 90% das mulheres jovens negras e não 

negras se dedicam aos afazeres domésticos. Entre os homens, os jovens negros se 

dedicavam mais do que os não negros, 69,9% e 53,1%, respectivamente. 
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Figura 21. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que não 
trabalham nem estudam que se dedicam aos afazeres domésticos, por sexo e raça/cor, 2013:  
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Quanto à dedicação aos afazeres domésticos, há uma maior proporção de 

homens negros e não negros na faixa de “1 a 14 horas semanais”. Em contrapartida, as 

mulheres estão distribuídas nas demais faixas de tempo com predominância de jovens 

não negras nas faixas de “1h a 14horas semanais” (38,1%), de “mais de 14 a 29 horas 

semanais” (25%), e de “mais de 59 horas semanais” (11,9%). Há uma maior proporção 

de jovens negras nas faixas de: “mais de 29 a 44 horas semanais” (32,7%), e de “mais 

de 44 a 59horas semanais” (13,6%) – Tabela 15.  

As desigualdades nas relações de gênero e a consequente naturalização da 

responsabilidade das mulheres jovens pelos cuidados domésticos ficam evidentes nos 

dados apresentados. As jovens negras e não negras que “não trabalham nem 

estudam” passam grande parte do seu tempo semanal ocupadas em atividades 

domésticas. Ao contrário, os homens jovens que estão na mesma condição de 

ocupação e estudo dedicam um quantitativo bem menor de horas, no máximo até 44 

horas por semana, aos afazeres domésticos. Verifica-se a continuidade da lógica 

patriarcal da divisão sexual do trabalho, atribuindo a responsabilidade pelos cuidados 

domésticos às mulheres, legando aos homens o papel de provedor ou daquele que 

deve ser cuidado.  

A cultura ainda vigente da não responsabilidade do homem pelos cuidados e da 

sobrecarga da mulher com os afazeres do lar, leva muitas vezes a mulher à situação de 

dependência, atrelada a um modelo tradicional de família, de submissão e de não 

participação na vida pública, e sua invisibilidade no espaço privado e, mais ainda, no 

espaço público. Enquanto as mulheres cuidam das atividades domésticas e da 

formação e qualificação dos outros, a sua própria vai sendo postergada e o acesso ao 

mercado de trabalho formal vai sendo adiado, independência financeira 

comprometida e a realização de seus sonhos e planos de vida vão sendo deixados de 

lado.  

A estrutura de equipamentos públicos existente pouco colabora para facilitar a 

vida e autonomia das mulheres. O número de creches e escolas em tempo integral 
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ainda é insuficiente. O transporte público, pouco eficiente, faz com que aquelas que 

decidem entrar no mercado de trabalho percam muito tempo no deslocamento de 

casa para o trabalho e vice-versa, fator que dificulta a conciliação do trabalho com os 

horários de entrada e saída dos filhos na escola/creche. 

Tabela 15. Proporção de pessoas de 15 a 29 anos do Distrito Federal que não trabalham nem 

estudam, por sexo e raça/cor, segundo horas semanais dedicadas ao trabalho doméstico, 

2013: 

Faixa de horas semanais 

dedicadas ao trabalho 

doméstico 

Pessoas de 15 a 29 anos que não trabalham nem estudam (%) 

Masculino  Feminino  

Negro Não negro Negro Não negro 

1h a 14 horas 82,4 82,4 25,8 38,1 

Mais de 14h a 29 horas 15,7 8,8 19,1 25,0 

Mais de 29h a 44 horas  2,0 8,8 32,7 21,4 

Mais de 44h a 59 horas ,0 ,0 13,6 3,6 

Mais de 59 horas  ,0 ,0 8,8 11,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Considerando a representatividade de mulheres entre os jovens que “não 

trabalham nem estudam”, uma questão fundamental a ser observada é a proporção 

de mulheres que teve filhos. As mulheres jovens negras são as que mais tiveram filhos 

(55,6%), contra 37,6% das jovens não negras. A maternidade precoce é um elemento 

que, se somado aos afazeres domésticos, à insuficiência de equipamentos públicos e à 

falta de responsabilidade dos homens pelos cuidados dos filhos, pode comprometer 

profundamente a trajetória da mulher no mundo dos estudos e do trabalho – Figura 

22.  

Figura 22. Proporção de mulheres entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que não 

trabalham nem estudam que já teve filhos segundo raça/cor, 2013:  
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

Um dos fatores que podem agravar a situação de vulnerabilidade das mulheres 

jovens e impactar em sua saída precoce da escola ou do mercado de trabalho é a 

gravidez. Os dados das PNADs 2012 e 2013 indicam que à medida que aumenta a faixa 

etária, aumenta a proporção de mulheres jovens que declararam ter filhos. Contudo, 
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entre 2012 e 2013, houve crescimento acentuado de jovens mães na faixa de 15 a 17 

anos e um pequeno decréscimo na faixa de 25 a 29 anos.  

Os dados evidenciam um aumento expressivo de gravidez na adolescência 

entre as jovens que “não trabalham nem estudam” do Distrito Federal de um ano a 

outro. Conforme se apresenta no Figura 23, entre 2012 e 2013, na faixa de 15 a 17 

anos, houve um crescimento de 18,4 pontos percentuais na proporção de jovens que 

declararam ter filhos, passando de 15,4% (580 jovens) para 34,8% (2.394 jovens). Esse 

crescimento foi mais acentuado do que o identificado na população total de mulheres 

jovens na mesma faixa etária, que passou 1,8%, em 2012 para 7%, em 2013. Ao 

contrário, na faixa etária imediatamente posterior, houve uma pequena queda de 

41,1% para 37,9% na proporção de jovens “nem-nem” que se declararam mães. – 

Figura 23.  

Figura 23. Proporção de mulheres entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que não 

trabalham nem estudam que e já teve filhos segundo recortes etários específicos, 2012 e 2013:  
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2012 e 2013. 

Segundo a raça/cor e às faixas etárias, há mais jovens negras que declararam já 

terem filhos, superando os percentuais encontrados para o total das jovens que “não 

trabalham nem estudam”. A exceção encontra-se na faixa etária de 15 a 17 anos na 

qual as jovens não negras têm uma representatividade um pouco maior.   

Na faixa etária de 15 a 17 anos, 37,5% das jovens não negras declararam ter 

filhos, contra 33,4% das não negras. Nas duas faixas de idade subsequentes 

encontram-se a maior representatividade das jovens negras. No recorte de 18 a 24 

anos, a diferença entre as jovens negras e não negras chega a 22,2 pontos percentuais. 

Entre 25 e 29 anos, 70% das jovens negras já tiveram filhos, contra 55,6% das jovens 

não negras – Figura 24.  
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Figura 24. Proporção de mulheres entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que não 

trabalham nem estudam e já teve filhos segundo raça/cor e recortes etários, 2013:  
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 
 

 

Quanto ao acesso e uso das tecnologias, foram destacados dois recursos 

tecnológicos bastante difundidos, mas que ainda não estão ao alcance de muitos 

jovens que “não trabalham nem estudam”: o acesso à internet e a posse de celular 

para uso pessoal.  

Acerca da internet, identifica-se que as mulheres e homens jovens não negros 

têm mais acesso a esse recurso, 85% e 85,9%, respectivamente. Os jovens negros têm 

menos acesso à internet, registrando-se proporções de 79,5% de jovens negros e 

apenas 74,4% de jovens negras – Figura 25.  

Figura 25. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que usaram 

a internet nos últimos três meses, por sexo e raça/cor, 2013:  
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 
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Quanto à posse de celular, os homens jovens negros (79,5%) e as mulheres 

jovens não negras (85%) são os que menos dispõem desse recurso. Em contraposição, 

mais de 90% dos homens jovens não negros e das jovens negras possuem celular para 

uso pessoal. O acesso à informação, às redes sociais e o contato imediato permitido 

pelo celular são recursos bastante utilizados pelos jovens na atualidade. Por isso, não 

ter acesso a esses recursos se torna mais um fator de exclusão. 

Figura 26. Proporção de pessoas entre 15 e 29 anos residentes no Distrito Federal que tem 

celular para uso pessoal, por sexo e raça/cor, 2013: 
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, 2013. 

 

 

Sumário dos dados: 

 Nesta parte do estudo, identificou-se que um grande contingente de jovens do 

Distrito Federal, 116.685 mil jovens encontram-se fora da escola e do mercado de 

trabalho. Na faixa etária de 15 a 17 anos são 11.669 jovens; de 18 e 24 anos, 

59.234 mil jovens e, de 25 a 29 anos, 45.782 mil jovens.  

 A grande maioria dos jovens na condição de “nem-nem” é representada por 

mulheres, entre as quais 63,2% são negras e entre estas 71,7% moram em 

domicílios cujo rendimento mensal per capita vai de “sem rendimentos a 1 salário 

mínimo”.  

 Um terço dos homens jovens não negros moram em domicílios com renda mais 

elevada, chegando a “mais de 5 salários mínimos”. Motivo pelo qual é precipitado 

afirmar que todos os jovens “nem-nem” estejam em situação de vulnerabilidade 

social.  

 Há percentuais elevados de jovens com ensino médio e superior completo, com 

maiores proporções de homens e mulheres não negras com esses níveis de 

instrução. Maiores proporções de jovens negros declararam terem concluído o 

ensino médio completo, seguidos por aqueles que afirmaram ter o fundamental 

incompleto. O mesmo foi verificado entre as jovens negras. 

 Quanto à faixa etária em que se começou a trabalhar, identifica-se uma proporção 

significativa de jovens, tanto homens como mulheres, que declararam ter 
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começado a trabalhar na faixa de 10 a 14 anos, sendo maior a proporção de 

homens nessa situação. Destaca-se que 2,7% das jovens negras começaram a 

trabalhar ainda na infância, na faixa de até 9 anos de idade. Conforme destacam 

outros estudos, o homem jovem começa a trabalhar mais cedo do que a mulher, 

principalmente porque a responsabilidade com o trabalho tem um grande peso de 

afirmação da sua masculinidade. Por outro lado, as meninas que ingressam no 

mercado de trabalho ainda na infância, geralmente o fazem pelas portas do 

trabalho doméstico.   

 Quanto à condição na família, as mulheres estão em menor proporção na condição 

de “filho”, e um percentual importante delas está na condição de “pessoa de 

referência” da família ou na condição de “cônjuge”, a qual é majoritariamente 

encontrada entre as mulheres jovens negras.  

 A maioria, tanto de jovens negros como de negras, mora no domicílio por motivos 

financeiros. No entanto, 100% dos jovens negros demonstraram a intenção de se 

mudar do domicílio, o que não foi observado entre as jovens negras, fato que pode 

demonstrar uma maior dificuldade em se romper vínculos, uma vez que grande 

parte delas se encontra na condição de “cônjuge” e “pessoa de referência” da 

família.  

 As desigualdades de gênero são evidentes entre os jovens na condição de “nem-

nem”. As mulheres, independentemente da cor, são as que mais se dedicam aos 

afazeres domésticos e despendem grande parte do seu tempo nesse tipo de 

atividade. Os homens jovens que se dedicam aos afazeres domésticos, a maior 

proporção despende de 1 a 14 horas a esse tipo de serviço.  

 Em relação à maternidade, as mulheres jovens negras são as que mais tiveram 

filhos (55,6%), contra 37,6% das jovens não negras. A prevalência de jovens mães 

negras encontra-se nas faixas de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos. A exceção está na 

faixa etária de 15 a 17 anos na qual as jovens não negras têm uma 

representatividade um pouco maior. O fator maternidade compromete, 

sobremaneira, a conciliação dos estudos com a criação dos filhos e sobrecarrega 

principalmente a mulher. Há que se ressaltar que a PNAD não coleta o dado sobre 

homens que são pais, informação que poderia ser relevante para comparar o 

comportamento de homens e mulheres jovens diante da paternidade e 

maternidade. 

 Identifica-se que os jovens que “não trabalham nem estudam” é um grupo 

bastante heterogêneo, no qual se destacam desigualdades de gênero e étnico-

raciais. 

 Identifica-se a maior vulnerabilidade das jovens negras “nem-nem”, pois estão em 

domicílios de mais baixa renda, assim como os homens jovens negros apresentam 

menores níveis de escolaridade, a maioria delas tem filhos, aparecem em grandes 
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proporções na condição de “cônjuge” ou “pessoa de referência” na família e 

dedicam muitas horas semanais aos afazeres domésticos.   

 Verifica-se que uma proporção significativa dos homens jovens não negros vive em 

domicílios com renda mais elevada, estão na condição de filhos e têm ensino 

superior completo. É possível que entre os jovens “nem-nem” muitos estejam fora 

do mercado de trabalho por opção, estudando para vestibular e/ou concurso 

público11. Podem estar, portanto, em uma situação de desemprego voluntário, 

avaliando o melhor momento de retornar ao mercado de trabalho.   

 

                                                           
11 A PNAD não considera como estudante aqueles que estão se preparando para concursos e não capta, entre 
aqueles que não estão estudando, se o último nível de instrução foi a pós-graduação, por exemplo. Dados esses 
importantes para um melhor mapeamento dos jovens “nem-nem”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A juventude, comumente, é vista como uma fase transitória entre a infância e a 

vida adulta. Mesmo sendo difícil delimitar o momento exato em que ocorre essa 

mudança, a saída da casa dos pais e a entrada no mercado de trabalho são alguns dos 

fatores que podem servir como uma proxy de identificação deste momento de 

transição. Os principais elementos para se verificar se um jovem entrou na vida adulta 

são aqueles que proporcionam graus de autonomia ao indivíduo. É na juventude que o 

indivíduo consolida a formação de sua identidade e forma, muitas vezes, as bases que 

nortearão os rumos de sua vida adulta.  

Mesmo sabendo que a transição para a vida adulta não pode ser mensurada 

por variáveis dicotômicas, uma vez que o indivíduo pode percorrer trajetos diversos, 

elas são importantes, pois podem fornecer indicativos sobre a “inclusão” ou não deste 

indivíduo em estruturas formais da sociedade. A análise de dados fornecidos pelo IBGE 

por meio da PNAD contribuiu para essa investida.  

Neste estudo, evidenciou-se a diversidade dos jovens de 15 a 29 anos 

residentes no Distrito Federal. O estabelecimento de um recorte etário é 

completamente arbitrário e pode esconder desigualdades que pouco se evidenciam ao 

se observar os dados mais gerais. Embora os estudos quantitativos não permitam 

examinar a subjetividade juvenil, os dados ora apresentados forneceram pistas sobre 

como se estruturam as posições sociais dos jovens segundo o gênero, raça, geração e 

classe social.  

O estudo permitiu identificar que 25,1% da população residente no DF é 

representada por jovens na faixa de 15 a 29 anos. A maior parte deste segmento tem 

entre 18 e 24 anos. Identificou-se redução na proporção de jovens negros, dado que 

merece acompanhamento, uma vez que a tendência observada era de aumento ao 

longo das últimas PNADs, o que se confirmou no Censo 2010. A proporção de homens 

e mulheres nessa faixa etária é bastante equilibrada, com uma leve predominância de 

mulheres, 50,9%. 

Em relação à renda, apenas 3,5% dos jovens do DF vivem em domicílios em 

situação de pobreza ou extrema pobreza. A maior parte está em domicílios com renda 

mensal per capita que varia de “meio a 2 salários mínimos”. Em relação ao nível de 

escolaridade, apenas 30,1% dos jovens têm ensino médio completo ou equivalente e 

13,3% têm o nível Superior completo. A universalização do ensino médio, cuja oferta 

se tornou obrigatória a partir de 2009 é um caminho a ser seguido pelos gestores 

educacionais. Mas paralelo a isso, a Educação tem um desafio a ser enfrentado, 

sobretudo, em relação aos jovens que têm apenas o fundamental completo ou 
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incompleto que somam 23%. Nesse caso, são importantes ações de redução da 

evasão, do abandono e da reprovação.  

Em relação às mulheres jovens com filhos, identificou-se redução na proporção 

geral, de 31% para 27,1%, mas ao mesmo tempo houve aumento de jovens mães 

adolescentes na faixa de 15 a 17 anos, de 1,8% para 7%. Este dado é preocupante, 

primeiro, por questões relacionadas à forma como as jovens estão iniciando a 

descoberta da sexualidade, sem prevenção, o que expõe tanto as mulheres como os 

homens jovens à contração de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), como o 

HIV-Aids; segundo, porque a responsabilidade sobre a gravidez na adolescência recai, 

majoritariamente, sobre as meninas, fato que potencializa o abandono e evasão 

escolar.  

Poucos são os estudos sobre os impactos da gravidez na adolescência para os 

homens jovens, porém Almeida e Hardy (2007) constatam que o trabalho é uma forma 

de afirmação da masculinidade. Ao se tornarem pais, muitos homens jovens, ao invés 

de se sentirem compelidos a partilhar as responsabilidades dos cuidados das crianças, 

se sentem obrigados a buscar trabalho, pois esse é o papel a eles atribuído desde a 

infância, o de provedor. Nesse sentido, há que se discutir e ressignificar as relações de 

gênero desde a infância, de modo que meninos e meninas sejam ensinados a assumir 

de forma compartilhada as responsabilidades relativas aos cuidados, aos afazeres 

domésticos, ao trabalho fora do lar, à maternidade e à paternidade.  

Reforçando as desigualdades, identificou-se que a maioria dos jovens que “só 

trabalham” são homens e aqueles que “só estudam” são mulheres. Estudos têm 

demonstrado que em função das clivagens de gênero e racial, os homens jovens 

negros ingressam mais precocemente no mercado de trabalho. Ingressar mais cedo no 

mercado de trabalho pode implicar em desvantagens competitivas, uma vez que a 

tendência é que assuma postos mais precários e informais, com menores salários e 

mais horas de dedicação. 

As mulheres são maioria entre aqueles que só estudam, principalmente as 

jovens não negras, mas são as primeiras a abandonar os estudos para sustentar a rede 

de cuidados. Embora nos últimos anos observa-se a maior escolarização das mulheres, 

a busca por postos de trabalho e melhores remunerações, as ações de enfrentamento 

à violência contra as mulheres, ainda há muito a ser alcançado nessa seara. Faz-se 

necessário intensificar esforços para a conquista da igualdade no mercado de trabalho, 

ações que incentivem o compartilhamento de responsabilidades entre homens e 

mulheres, ações curriculares nas escolas que proporcionem, entre as crianças e jovens, 

a reflexão sobre as desigualdades, as diferenças e os papeis construídos com base nas 

relações de gênero.  
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Em relação aos homens jovens negros e não negros e às mulheres não negras, 

as jovens negras são menos representadas entre aqueles que “só trabalham” (34,9%) e 

entre aqueles que “estudam e trabalham” (12,8%), porém apresentam a maior 

proporção (23,7%) entre os jovens que “não trabalham nem estudam”.  

Destaca-se que, mesmo dentro da condição de “nem-nem” os homens jovens 

não negros apresentam maiores vantagens em relação aos negros e em relação às 

mulheres. Quase um terço dos homens jovens não negros mora em domicílios com 

renda mais elevada, chegando a mais de 5 salários mínimos; mais de 80% deles estão 

na condição de filho, portanto, assumindo poucas responsabilidades familiares, são os 

que menos se dedicam aos afazeres domésticos, depois das mulheres jovens não 

negras apresentam a maior proporção entre aqueles com ensino médio completo e 

maior proporção entre aqueles com nível superior completo, 21,9%. Considerando 

esses extremos, são necessários estudos qualitativos que possam aprofundar quem 

são os jovens “nem-nem” e a subjetividade que está por trás dessa condição.  

Identifica-se a maior vulnerabilidade da mulher jovem negra, pois entre as 

jovens “nem-nem” apresentam maior proporção entre aquelas que têm filhos, têm os 

menores níveis de escolaridade e se encontram em domicílios de mais baixa renda e 

estão mais representadas na condição de cônjuge e de pessoa de referência da família. 

Sob essas jovens operam sistemas de subordinação de gênero, raça, geração e classe, 

o que lhes impõe um lugar social de maior vulnerabilidade em relação aos demais 

segmentos de jovens.  

Os jovens “nem-nem” são um segmento marcado, principalmente pela 

vulnerabilidade social das mulheres jovens negras, seja pela sua condição de renda, de 

exclusão do sistema educacional, do mercado de trabalho e por questões de gênero. 

Associados a essa gama de fatores encontram-se os mecanismos operacionais do 

racismo que impactam de forma contundente a vida da mulher jovem negra, uma 

situação que traz e deixa heranças de uma trajetória sem oportunidades e à margem 

da rede de proteção social e direitos.      
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