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Gráfico 1 – Distribuição da população feminina de 15 a 19 anos por Rendimento  
Domiciliar Per Capita. Brasil, 2010. (%) 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Tabulação própria. 
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OBJETIVO 
 

Vários campos de conhecimento nas áreas das Ciências Humanas e Sociais têm se dedicado em 
tempos mais recentes ao estudo da adolescência e juventude voltando-se para a análise dos eventos 
considerados importantes para a transição para a vida adulta. A formação escolar, a capacitação e 
inserção profissional, a vida sexual e reprodutiva e as características da família de origem são 
aspectos explorados pelos estudos com intuito de avaliar em que condições sociais adolescentes e 
jovens estão chegando à vida adulta. 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um breve perfil sociodemográfico da população feminina 
de 15 a 19 anos por Grandes Regiões destacando escolaridade, posição no domicílio, tipo de família 
em que estão inseridas, inserção no mercado de trabalho e experiência de conjugalidade e 
maternidade, captadas pelo Censo Brasileiro de 2010. 

 

METODOLOGIA 
 

Foram realizadas análises estatísticas descritivas simples, com dados da amostra do Censo 
Demográfico de 2010. Foi feita a leitura detalhada das notas metodológicas para conhecimento dos 
conteúdos das variáveis presentes no questionário. Vale ressaltar que devido ao grande volume de 
dados, o IBGE disponibiliza um banco de microdados da amostra para cada Estado Brasileiro e Distrito 
Federal. O procedimento adotado foi o de trabalhar conforme essa estrutura, realizando análises 
separadas por Estados e posteriormente agregados segundo Grande Região. 

 

RESULTADOS 

De maneira geral, pode-se dizer que as 
jovens brasileiras de 15 a 19 anos, no ano 
de 2010, eram em sua maioria mulheres 
urbanas, negras (compreendem pretas e 
pardas), filhas da pessoa responsável 
pelo domicílio em que residiam 
(responsável + cônjuge ou só do 
responsável), solteiras, sem filhos e que 
estavam frequentando a escola. Além 
disso, a maioria era não 
economicamente ativa e o rendimento 
domiciliar per capita estava na faixa de ¼ 
de salário mínimo até 1 salário mínimo 
[Gráfico 1]. 

Quanto à composição de cor/raça há diferenças marcantes entre as regiões Norte e Nordeste e Sul. 
Enquanto esta última detém a maior proporção de mulheres de 15-19 anos brancas (75,9%) e a 
menor proporção de negras entre as cinco regiões (23,3%), as regiões Norte e Nordeste concentram 
as maiores proporções de negras (74% e 70,3%, respectivamente) e, por consequência, as menores 
proporções de brancas (22,8% e 27,9%, respectivamente). A Região Norte possui a maior proporção 
de adolescentes indígenas entre as cinco regiões do país (1,9%).  

Como se esperava, as adolescentes 
solteiras são maioria em todas as 
regiões, com destaque para o 
Sudeste [Tabela 1]. O que chama a 
atenção é a grande proporção de 
mulheres unidas consensualmente, 
principalmente no Norte, mas  
também relevante nas demais 
regiões. O Sudeste se destaca por 
apresentar a menor proporção de 
adolescentes em união consensual. 

A proporção de adolescentes que residem em área rural é maior no Norte e Nordeste do país, com 
24,6% e 28,0%, respectivamente. Nas demais regiões a concentração de domicílios na área urbana é 
muito elevada. 

Tabela 1. Distribuição da população feminina de 15 a 19 anos por estado conjugal. 
Grandes Regiões, 2010. (%) 

Estado Conjugal* NORTE NORDESTE SUDESTE      SUL 
CENTRO-

OESTE 
TOTAL 

Casada 3,0 3,5 3,2 4,0 4,4 291.848 

Unida consensualmente 16,8 13,2 8,3 13,9 12,8 985.224 

Separada/viúva/divorciada 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 13.428 

Separada não judicialmente 5,0 4,5 2,7 3,2 3,7 304.811 

Solteira 75,0 78,7 85,6 78,8 78,9 6.833.869 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

Total 816.648 2.555.119 3.268.462 1.160.515 628.436 8.429.180 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Tabulação própria. 

*A variável “Estado Conjugal” foi derivada da combinação das variáveis de estado civil e condição de convivência 
conjugal. 

Palavras-chave:  Domicílios  – Banco de Dados – Família. 

Gráfico 3 – Distribuição da população feminina de 15 a 19 anos por Rendimento 
Domiciliar Per Capita. Grandes Regiões, 2010. (%) 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Tabulação própria. 
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Mais de 40% em todas as regiões estão na condição de filha da pessoa responsável pelo domicílio (mais 
o cônjuge). O que chama a atenção é que em torno de 20% dos casos trata-se de jovens filhas apenas do 
responsável pelo domicílio, ou seja, não há menção ao eventual parentesco com o cônjuge do 
responsável pelo domicílio. Isto nos leva a deduzir que o responsável vive em união subsequente a uma 
primeira ou, ainda, que é pai/mãe solteiro/a. 

O dado chama atenção pelo fato de que se 
espera que, nessa idade, a maioria já esteja 
cursando o ensino médio. O atraso escolar – 
embora estimado apenas parcialmente por 
este indicador – é claramente maior nas 
regiões Norte e Nordeste do que nas 
demais. Sudeste, Sul e Centro-Oeste têm 
maiores proporções de adolescentes com 
ensino médio completo ou superior 
incompleto [Tabela 2]. 

Em torno de 68% frequentavam a escola, enquanto cerca de 31% não frequentavam por algum motivo. 
Um dado que se destaca é a grande proporção de mulheres de 15-19 anos sem instrução ou com 
fundamental incompleto, principalmente no Norte e Nordeste (42,8% e 38,7%, respectivamente). 
 

A experiência de maternidade na adolescência 
aparece em menos de 18% das jovens em todas  
as regiões, sendo o Sudeste aquela com a menor 
proporção (9,5%), enquanto o Norte ostenta a 
maior concentração (17,8%) [Gráfico 2]. 

Considerando o gradiente de 
rendimento domiciliar per capita, as 
mulheres de 15-19 anos das regiões 
Sudeste, Sul e Centro-Oeste tendem a 
destacar-se por viverem em domicílios 
com rendimentos superiores aos que 
vivem as jovens das regiões Norte e 
Nordeste. Ainda que a categoria “sem 
rendimento” seja pouco expressiva em 
todas as regiões, no Norte e Nordeste 
encontram-se as maiores proporções 
de domicílios com rendimento per 
capita de até ½ salário mínimo apenas 
[Gráfico 3]. 

As regiões Norte e Nordeste possuem as 
maiores concentrações de mulheres de 15-19 
anos que não estavam trabalhando e nem 
estavam à procura de emprego. De forma 
geral, Norte e Nordeste se caracterizam 
enquanto regiões de menor inserção das 
adolescentes no mercado de trabalho, 
quando comparadas ao Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste [Gráfico 4]. 

CONCLUSÃO 

Ao observar o perfil das adolescentes por Grandes Regiões, os indicadores mostram que as 
desigualdades regionais ainda persistem e que continuam a viver em condições mais favoráveis aquelas 
jovens residentes nas regiões mais desenvolvidas do país (Sudeste, Sul e Centro-Oeste).  
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Tabela 2. Distribuição da população feminina de 15 a 19 anos por nível de escolaridade. 
Grandes Regiões, 2010. (%) 

Nível de Instrução NORTE NORDESTE SUDESTE SUL 
CENTRO-

OESTE 
TOTAL 

Sem instrução e 
fundamental incompleto 

42,8 38,7 24,7 24,2 26,5 2.593.047 

Fundamental completo e 
médio incompleto 

40,9 43,3 49,3 48,8 47,0 3.913.424 

Médio completo e superior 
incompleto 

14,0 15,9 23,1 24,9 23,4 1.711.632 

Não determinado 2,3 2,1 2,9 2,1 3,1 211.077 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

Total 816.648 2.555.119 3.268.462 1.160.515 628.436 8.429.180 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Tabulação própria. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Tabulação própria. 

Gráfico 2 – Distribuição da população feminina de 15 a 19 anos por filhos 

nascidos vivos. Grandes Regiões, 2010. (%) 
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Gráfico 4 – Distribuição da população feminina de 15 a 19 anos por Condição de Atividade e 
Ocupação. Grandes Regiões, 2010. (%) 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Tabulação própria. 
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