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Mais de 70% dos jovens que não estudam nem trabalham são
mulheres
29/11/2013 - 10h05

Nacional

Flávia Villela
Repórter da Agência Brasil

Rio de Janeiro - Um em cada cinco jovens brasileiros de 15 a 29 anos não trabalhava nem frequentava a
escola em 2012, sendo que cerca de 70% eram mulheres. Os números são resultado da Síntese de
Indicadores Sociais – Uma Análise das Condições de Vida dos Brasileiros, divulgada hoje (29) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo, chamado de nem-nem, reúne 9,6 milhões de pessoas e
era maior entre os jovens de 18 a 24 anos de idade (23,4%). No subgrupo de 15 a 17 anos, a proporção foi
9,4%.

Entre as mulheres nem-nem, 58,4% tinham pelo menos um filho. A proporção cresce com a idade: 30% das
meninas com idade entre 15 e 17 anos, 51,6% entre 18 a 24 anos e 74,1% do grupo entre 25 e 29 anos.

Aos 19 anos, Thayane dos Santos é mãe de Carlos, de 2 anos. Ela mora na casa da mãe dela com mais dois
irmãos. A jovem terminou o ensino médio, mas não estuda nem trabalha. “Não tenho quem fique com ele
[Carlos], porque minha mãe trabalha e meus irmãos estudam. Não há creche pública perto de casa e os
trabalhos que encontrei pagavam pouco e não daria para eu pagar alguém para cuidar dele”, explicou
Thayane, ao contar que teve uma oportunidade de trabalhar em casa de família e em uma loja, mas recusou
por causa do filho.

De acordo com a coordenadora-geral da pesquisa, Ana Lúcia Saboia, não é possível atestar uma causa direta
entre ter filho e não trabalhar nem estudar. “Precisamos ter uma estrutura melhor de creches, por exemplo.
Nós mulheres sabemos como é difícil conciliar trabalho com filho”, comentou ela.

Entre as pessoas de 15 a 17 anos de idade que não frequentavam escola e não trabalhavam, 56,7% não
tinham o ensino fundamental completo, embora devessem estar cursando o ensino médio, segundo as
recomendações do Ministério da Educação.

Em relação as pessoas de 18 a 24 anos, que deveriam ter ao menos o ensino médio completo, somente
47,4% das que não trabalhavam e não estudavam tinham completado esse nível de ensino. A maioria
(52,6%) tinha o ensino médio incompleto.

Segundo os pesquisdores, a situação é preocupante para as pessoas de 25 a 29 anos que não trabalhavam e
não estudavam, uma vez que 51,5% tinham ensino médio incompleto, 39,2% completo e 9,3% ensino
superior incompleto ou completo.

Segundo o IBGE, entre as mulheres de 15 a 17 anos que não tinham filho, 88,1% estudavam e somente
28,5% das que tinham um filho ou mais estudavam. Um total de 68,7% delas não estudavam nem
completaram o ensino médio.

No grupo de mulheres de 18 a 24 anos de idade, 40,9% daquelas que não tinham filho ainda estudavam,
13,4% não estudavam e tinham até o ensino médio incompleto, 45,6% não estudavam e tinham pelo menos
o ensino médio completo.

No mesmo grupo etário, entre aquelas que tinham filho, somente 10% estudavam, 56,7% não estudavam e
tinham até o ensino médio incompleto, 33,3% não estudavam e tinham pelo menos o ensino médio completo.
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