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Em queda de 20%, parcela de jovens que 
não estudam nem trabalham chega a 540 mil

Escolaridade e freqüência à escola

A conclusão da escolarização é um dos fatores 

tradicionalmente associados ao início da vida adulta, além 

da entrada no mercado de trabalho, a emancipação da 

família de origem e a constituição de uma nova unidade 

familiar, os dois últimos, objetos do Informe Urbano nº 21. 

Já este Informe, com base, principalmente, nos dados de 

escolaridade, matrículas e freqüência à escola (Censos 

Demográficos 2000 e 2010 do IBGE e Censos Escolares 

MEC/ Inep) relativos à população jovem (15-29 anos) da 

cidade de São Paulo, levanta aspectos do término do 

período de escolarização relacionados com a transição à 

vida adulta.

Os dados sobre o grau de instrução, mostrados nas Tabelas 

1 e 2, indicam o nível médio, tornado progressivamente 

   

        

        

        

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

Total 2.961.820 2.907.462

   

     574.366 506.046

    

   1.440.918 1.326.854

    

       946.536 1.074.561

   

S/ instrução e fund. 

incompleto
        940.249 582.394

         

       221.861 157.286

       

         395.502 236.315

          

          322.885 188.794

         

Fundamental completo e 

médio incompleto
        929.162 782.558

         
       336.299 294.877

       
         393.990 304.420

          
          198.873 183.262

         

Subtotal: médio completo 

c/ ou s/ nível superior
     1.086.393       1.480.151          14.584          30.324          648.292           759.012           423.517          690.813 

Médio completo e superior 

incompleto
        924.862 1.113.853               14.584 29.434                   606.374 649.124                     303.904 435.294          

Superior completo         161.531 366.298                  -   890            41.918 109.888           119.613 255.519

Não determinado             6.016 62.358            1.622 23.559             3.133 27.107               1.261 11.692

25 a 29 anos
Nível de Instrução

Total 15 a 17 anos 18 a 24 anos

* No Censo Demográfico de 2000, o IBGE classificava a população conforme “anos de estudo”, em função da série e do grau que a pessoa estava freqüentando ou havia 

freqüentado, considerando a última série concluída com aprovação. Em 2010, os dados sobre escolaridade foram divulgados sem a correspondência com “anos de estudo” 

considerando o curso e série/ ano que cada morador estava freqüentando ou o nível de curso mais elevado que havia freqüentado. Para que a informação de escolaridade de 

2010 pudesse ser comparada com a de 2000, o IBGE procedeu a um processo de harmonização entre os dados, conforme metodologia especialmente criada para este fim, 

resultando no "nível de instrução harmonizado".
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obrigatório até 2016 

59/2009 (BRASIL, 2009), como a etapa da educação básica 

em que se concentram os grandes problemas de acesso e 

permanência da população jovem (cf. COSTA e OLIVEIRA, 

2014). No ano 2000, por exemplo, apenas 45% da 

população entre 18 e 24 anos (648.292 pessoas) havia 

concluído o ensino médio, percentual que subiu para 

57,2% (759.012 pessoas), em 2010.

Os distritos com os maiores percentuais da população de 

18 a 24 anos com ensino médio completo (com ou sem 

nível superior) eram em 2010: Vila Mariana (82,4%),  

Saúde (83,4%), Perdizes (83,5%), Itaim-Bibi (83,6%),
Jardim Paulista (84,2%), Moema (85,5%) e Consolação, 

sendo que neste último, 92,4% dos jovens da faixa etária 

haviam concluído este nível de ensino. Por outro lado, 

Perus (43,3%), Brasilândia (43,2%), Jardim Ângela (42,9%),   

pela Emenda Constitucional n. 

Tabela 1 - 
*

População jovem por faixa etária e nível de instrução . Município de São Paulo. 2000 e 2010.

Fonte: IBGE - Censos 2000 e 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo
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Fonte: IBGE - Censo de 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo

Mapa 1 - Proporção da População de 18 a 24 anos 

com ensino médio completo - 2010. Município de SP.

Tabela 2 - 
*

Proporção da população jovem por faixa etária e nível de instrução . MSP. 2000 e 2010.

Fonte: IBGE - Censos 2000 e 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo

* No Censo Demográfico de 2000, o IBGE classificava a população conforme “anos de estudo”, em função da série e do grau que a pessoa estava freqüentando ou havia 

freqüentado, considerando a última série concluída com aprovação. Em 2010, os dados sobre escolaridade foram divulgados sem a correspondência com “anos de estudo” 

considerando o curso e série/ano que cada morador estava freqüentando ou o nível de curso mais elevado que havia freqüentado. Para que a informação de escolaridade de 

2010 pudesse ser comparada com a de 2000, o IBGE procedeu a um processo de harmonização entre os dados, conforme metodologia especialmente criada para este fim, 

resultando no "nível de instrução harmonizado".

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

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

S/ instrução e fund. 

incompleto                31,7 20,0                          38,6 31,1                           27,4 17,8                              34,1 17,6              

Fundamental completo e 

médio incompleto
               31,4 26,9                          58,6 58,3                           27,3 22,9                              21,0 17,1

Subtotal: médio completo c/ 

ou s/ nível superior
               36,7 50,9

             
               2,5 6,0

               
             45,0 57,2

             
                44,7 64,3

Médio completo e superior 

incompleto
               31,2 38,3

             
               2,5 5,8

               
             42,1 48,9

             
                32,1 40,5

Superior completo                  5,5 12,6
             

                 -   0,2
               

               2,9 8,3
               

                12,6 23,8

Não determinado                  0,2 2,1                0,3 4,7                0,2 2,0                   0,1 1,1

       25 a 29 anos
Nível de Instrução

Total 15 a 17 anos      18 a 24 anos

( em % )

Cidade Tiradentes (42,5%), Vila Andrade (42,3%) e 

Parelheiros (40,7%), todos na periferia da cidade, são 

distritos onde menos de 44% da população de 18 a 24 anos 

havia concluído o nível médio de ensino, como mostra o 

Mapa 1 ao lado.

Os dados indicam que, embora tenha havido uma 

significativa elevação do nível de instrução dos jovens no 

período inter-Censos, em 2010 a universalização do ensino 

médio ainda estava muito longe de ser alcançada (cf. 

COSTA e OLIVEIRA, 2014). Esse fato pode ser detectado 

pelas baixas taxas de freqüência líquida à escola de nível 

médio, em que estavam matriculados apenas 60,6% dos 

jovens entre 15 e 17 anos, com o grupo de mulheres em 

vantagem (Tabela 3 a seguir).

Os distritos da Sé e Vila Andrade eram aqueles onde menos 

da metade (até 46%) dos jovens entre 15 e 17 anos 

estavam freqüentando o nível médio. 

Já as maiores taxas de freqüência líquida encontravam-se 

nos distritos de Alto de Pinheiros, Butantã, Consolação, 

Pinheiros, Santana e Santo Amaro, sendo que neste último 

a taxa alcançou 82,9% , conforme Mapa 2 a seguir.

Distrito

Percentual com ensino médio 

completo - 2010. 

Até 44,0

De 44,1 a 51,0

De 51,1 a 59,0

De 59,1 a 68,0

De 68,1 a 81,0

De 88,1 a mais
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Fonte: IBGE - Censo de 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo

Tabela 3 - População de 15 a 24 anos, por frequência

escolar líquida e gênero. Município de São Paulo - 2010.

Também eram baixas as taxas de freqüência bruta à escola 

(em qualquer nível de ensino): 85,4% entre os jovens de 15 

a 17 anos, 36% entre aqueles de 18 a 24 anos e 20% na faixa 

de 25 a 29 anos, com uma participação maior, entre 0,3 e 1 

ponto percentual, das mulheres em relação aos homens 

(Tabela 4 abaixo). As menores taxas de freqüência bruta à 

escola, entre os jovens de 15 e 17 anos, encontravam-se na 

região central da cidade e nos distritos mais periféricos: Sé 

(67,5%), Bom Retiro (73,8%), Vila Andrade (75,8%), 

Morumbi (77,6%), Vila Maria (77,8%) (Mapa 3). Em 

números absolutos, os maiores contingentes de jovens 

entre 15 e 17 anos que não estavam freqüentando escola à 

época do Censo 2010 encontravam-se na periferia da 

cidade: Jardim Ângela (2.825 jovens), Grajaú (2.818), 

Sapopemba (2.440), Cidade Ademar (2.419), Jardim São 

Luís (2.349),  Itaim Paulista  (2.176),  de acordo com o 

Mapa 4 a seguir.

Mapa 2 -  Taxas de

População de 15 a 17 anos. Município de São Paulo - 2010.

Freqüência líquida à escola da

Fonte: IBGE - Censo de 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo

  Total    Homens Mulheres

60,6 58,0 63,2

18,5 17,0 20,0

         Taxa de Freqüência líquida (%)

brasileiro, em relação ao total de pessoas da mesma faixa etária.

que freqüenta escola na série adequada, conforme a adequação série-idade do sistema educacional

 Proporção de pessoas de uma determinada faixa etáriaTaxa de freqüência escolar líquida :

: inclui Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia.Superior de graduação

: inclui Regular do ensino médio e Educação de jovens e adultos do ensino médio.Ensino médio

Grupo de idade e Nível de ensino 

correspondente

15 a 17 anos, no nível médio

18 a 24 anos, no nível superior

Distrito

 

Taxa de frequência líquida (%)

Até 46,0

De 46,1 a 53,0

De 53,1 a 60,0

De 60,1 a 67,5

De 67,6 a 77,0

De 77,1 a mais

Por outro lado, Barra Funda (96,2%), Itaim Bibi (95,6%), 

Pinheiros (94,9%) e Perdizes (94,7%), distritos no interior 

do centro expandido da cidade, detinham as maiores taxas 

de freqüência bruta à escola entre a população de 15 a 17 

anos (Mapa 3 a seguir).

Tabela 4 - População jovem e frequência bruta à escola, por faixa etária e gênero. Município de São Paulo - 2010.

Taxa de freqüência escolar bruta : Proporção de pessoas de uma determinada faixa etária que frequenta escola em relação ao total de 

pessoas da mesma faixa etária.

N.A. %

Total 2.907.462 1.125.256 38,7 1.782.206

Masculino 1.429.004 550.548 38,5 878.457

Feminino 1.478.458 574.708 38,9 903.749

15 a 17 anos 506.046 431.936 85,4 74.111

Masculino 253.221 215.871 85,2 37.351

Feminino 252.825 216.065 85,5 36.760

18 a 24 anos 1.326.854 478.024 36,0 848.831

Masculino 656.407 233.313 35,5 423.094

Feminino 670.448 244.711 36,5 425.737

25 a 29 anos 1.074.561 215.296 20,0 859.265

Masculino 519.376 101.364 19,5 418.012

Feminino 555.185 113.932 20,5 441.253

Não freqüenta a escolaFaixa etária e gênero Total
Freqüenta a escola

Fonte: IBGE - Censo de 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo
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Certamente, uma gama variada de fatores, internos e 

externos à instituição escolar, concorre para explicar essa 

lacuna no acesso e permanência na escola de nível médio. 

Cabe lembrar, entre outros, a falta de motivação dos 

jovens para estudar numa escola que já não transmite um 

conhecimento reconhecido como legítimo (SOUZA, 2003) 

e que fornece um certificado que já não é garantia de 

ingresso no mercado de trabalho nem de ascensão social 

(KRAWCZYK, 2009, 2011).

Ao mesmo tempo, há uma demanda crescente da 

sociedade por escolarização, tanto do ponto de vista da 

garantia dos direitos individuais, de formação humana, 

quanto da competição num mercado de trabalho que 

exige níveis cada vez maiores de certificação em virtude da 

desvalorização dos diplomas decorrentes da expansão do 

ensino (cf. KRAWCZYK, 2011). 

Esse fenômeno ocorre também na educação superior, cujo 

número de matrículas vem se expandindo, como reflexo 
2

da política do governo federal para o setor . Entre 2000 e 

2012, o número de matrículas em cursos de graduação 

O aumento do número de jovens com ensino médio 

completo, entre 2000 e 2010, ocorreu sem que tivesse 

havido aumento de matrículas no mesmo período. Pelo 

contrário, o número de matrículas nesse nível de ensino 

veio caindo desde o ano 2001, registrando ligeira elevação 

apenas a partir de 2011, conforme Gráfico 1 a seguir. 

Fatores demográficos podem ter contribuído para a queda 

de matrículas no nível médio, uma vez que a população 

jovem sofreu diminuição, absoluta e relativa, na década de 

2000, como já se observou no Informe Urbano nº 21. Além 

da diminuição da população jovem, também a diminuição 

do número de concluintes no ensino fundamental, a 

redução da distorção idade/ série no próprio ensino médio 

e o aumento das matrículas no ensino médio na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) são 

fatores que podem ser levantados para explicar a redução 
1

das matrículas no nível médio regular .

Chama também a atenção o fato de que o número de 

matrículas tenha caído mesmo com 14,6% (74.111) dos 

jovens entre 15 e 17 anos fora da escola e apenas 60,6% 

m a t r i c u l a d o s  n o  n í v e l  m é d i o ,  e m  2 0 1 0 .  

Mapa 3 -  Taxas de

População de 15 a 17 anos. Município de São Paulo - 2010.

Freqüência bruta à escola da

Fonte: IBGE - Censo de 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo

Distrito

 

Taxa de freqüência bruta (%)

Mapa 4 - População de 15 a 17 anos que não freqüenta 

à escola. Município de São Paulo - 2010.

Fonte: IBGE - Censo de 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo

Até 75,0

De 75,1 a 81,0

De 81,1 a 85,0

De 85,1 a 89,0

De 89,1 a 94,0

De 94,1 a mais

Distrito

 

Participação dos Jovens que não 

freqüentam escola na População 

de 15 a 17 anos(%)

População de 15 a 17 anos que 

não freqüenta a escola

32,4

22,4

16,7

14,0

11,4

5,5

3,7

2.825
2.176
1.424

969
586
286

1
 A expansão do número de matrículas no ensino médio no Brasil, durante a década de 90 até 2004, seguida por uma queda até 2007 e uma relativa estabilização até 

pelo menos 2010, é um fenômeno já estudado por vários autores, com destaque para Curi e Menezes Filho (2007), Corbucci (2009), Moraes e Alavarse (2011) e Costa e 
Oliveira (2014).
2
 Já existe ampla literatura sobre a política de educação superior no Brasil nos últimos anos, com destaque para: Carvalho (2011), Comim e Barbosa (2011), Barreyro (2008) 

e Haddad (2008).
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na modalidade presencial mais que dobrou na cidade de 

São Paulo, saindo de 314.989 em 2000, para chegar a 

635.839 em 2012, como mostra o Gráfico 2 abaixo.

Tamanha elevação do número de matrículas no nível 

superior, contudo, ainda não foi suficiente para incluir nem 

1/5 da população de 18 a 24 anos, cuja taxa líquida de 

freqüência é de 18,5%, com as mulheres registrando 3 

pontos percentuais a mais do que os homens (Tabela 3).

Gráfico 1 - Evolução das matrículas no nível médio. Município de São Paulo. 2000 a 2013.

Fonte: Censo Escolar - MEC/ Inep; Elaboração: SMUL/ Deinfo

Jovens que não estudam nem trabalham

O diagnóstico se agrava quando se detecta que quase 1/5 

dos jovens (18,6% da população de 15 a 29 anos; 541.837 

pessoas) não estava, à época do Censo 2010, nem 

estudando nem trabalhando (Tabela 5 a seguir) – são os 

chamados nem-nem. Este contingente de nem-nem, 

contudo, já é menor que o registrado no ano 2000 

(678.724; 22,9%). Ainda assim, um contingente de mais de  

Gráfico 2 - Evolução das matrículas em cursos de graduação presenciais. Município de São Paulo. 2000 a 2012.

Fonte: Censo Escolar - MEC/ Inep; Elaboração: SMUL/ Deinfo



meio milhão de jovens sem estudar e sem trabalhar 

certamente deve ser motivo de preocupação para os 

formuladores de políticas públicas.

A Síntese dos Indicadores Sociais 2013 do IBGE, com dados 

da PNAD 2012, aponta que, no Brasil, um contingente de 

9,6 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos, quase um 

quinto (19,6%) da faixa etária, não estuda nem trabalha. Os 

nem-nem estão presentes em vários países, mas, 

enquanto nos países europeus afetados pela crise, eles 

pertencem a uma classe média que não consegue se 

inserir, no Brasil, sua presença pode ser considerada um 

fenômeno da pobreza (FERRAZ et al., 2013). 

Tabela 5 - População jovem, frequência bruta à escola e situação de trabalho. Município de São Paulo - 2000 e 2010.

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000 e 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo

N.A. %

15 -29 2.961.820 1.215.992 659.656 407.448 678.724 22,9

15 - 17 574.366 28.422 397.325 86.677 61.943 10,8

18 - 24 1.440.918 598.047 232.017 241.468 369.386 25,6

25 - 29 946.536 589.523 30.314 79.303 247.395 26,1

15 -29 2.907.462 1.240.369 624.044 501.211 541.837 18,6

15 - 17 506.046 23.011 360.186 71.749 51.099 10,1

18 - 24 1.326.854 558.719 206.896 271.128 290.112 21,9

25 - 29 1.074.561 658.639 56.962 158.334 200.626 18,7

Ano
Trabalha e 

estuda

Não estuda nem trabalha
Total Só trabalha Só estuda

2010

2000

Faixa Etária

No Brasil, as proporções de jovens que não estudam nem 

trabalham são maiores nas famílias com os menores 

rendimentos (cf. CAMARANO e KANSO, 2012; CAMARANO 

et al., 2003, 2006; COSTA e ULYSSEA, 2014).

Na cidade de São Paulo, as maiores proporções de nem-

nem encontravam-se, tanto em 2000 quanto em 2010, nas 

periferias mais pobres, principalmente, das zonas leste e 

sul da cidade, com destaque para os distritos de 

Parelheiros, Lajeado, e Jardim Helena. Já os menores 

percentuais continuam localizando-se nos distritos de 

maiores rendimentos da população, tais como Itaim Bibi, 

Alto de Pinheiros, Consolação e Perdizes (Mapa 5 abaixo). 

Mapa 5 - Proporção da População de 15 a 29 anos que não estuda nem trabalha. Município de São Paulo - 2000 e 2010.

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000 e 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo
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2000 2010

População Jovem (15 a 29 anos) em %

Distrito

Subprefeitura

Até 13,5

De 13,6 a 18,0

De 18,1 a 22,5

De 22,6 a 27,0

De 27,1 a mais



As proporções de nem-nem entre a população jovem da 

cidade, portanto, parecem confirmar a associação entre 

baixa renda domiciliar e a situação de não trabalhar nem 

estudar.

No Brasil, a faixa etária com a maior proporção de nem-

nem (23,4%) é a de 18 a 24 anos (IBGE, 2013; LEAL, 2013). O 

mesmo ocorre em São Paulo (Tabela 5), onde o maior 

contingente de nem-nem (290.112 jovens; 21,9%) 

encontrava-se, em 2010, na faixa dos 18 aos 24 anos; na 

faixa seguinte, de 25 a 29 anos, a situação de nem-nem 

diminuía (200.626 jovens; 18,7%). 

Este dado representa uma alteração em relação ao ano 

2000, quando a faixa etária com a maior proporção de 

nem-nem era a de 25 a 29 anos (247.395; 26,1%). Costa e 

Ulyssea (2014) observam, a esse respeito, que a situação 

de nem-nem é mais relevante entre os jovens acima da 

idade escolar obrigatória e mais relacionada aos 

acontecimentos do mercado de trabalho.

Dos 9,6 milhões de nem-nem do Brasil, a maioria (70,3%) é 

mulher (IBGE, 2013; LEAL, 2013); na cidade de São Paulo, 

as mulheres também representavam a maioria (67,5% em 

2000 e 61,1% em 2010) (Tabela 6). A proporção de 

mulheres que não trabalha nem estuda aumenta à medida 

que avança a faixa etária, dado que sugere a permanência, 

para muitas jovens, dos papéis tradicionais de esposa e 

mãe, longe do mercado e da escola. Ser mulher e ter filhos 

(além da baixa escolaridade e da baixa renda familiar) são 

características fortemente associadas à propensão de ser 

nem-nem ,  conforme Costa e Ulyssea (2014).  

Entre os homens, acontece o oposto: à medida que a idade 

aumenta, diminui a proporção dos que não estudam nem 

trabalham (Tabela 6).

A situação de nem-nem, portanto, pode ser associada ao 

casamento e à maternidade, para uma parcela das 

mulheres. Mas também pode ser transitória, fruto da 

lacuna de tempo entre a saída da escola e a entrada no 

mercado de trabalho, caso daqueles que, tendo concluído 

o ensino médio, ainda não conseguiram o primeiro 

emprego nem entrar na faculdade. Pode ser também o 

caso daqueles que ainda não conseguiram uma segunda 

ocupação depois de deixar a primeira. Seja como for, a 

situação de nem-nem é tanto mais preocupante quanto 

maior o tempo em que o jovem nela se encontrar, 

dificultando sua volta aos bancos escolares e/ ou sua 

(re)inserção no mercado.

Por outro lado, é possível que muitos dos nem-nem não 

tenham conseguido concluir o ensino fundamental e 

sofram, por isso, maiores dificuldades de inserção no 

mercado de trabalho. Em 2012, no Brasil, 25,1% dos jovens 

com ensino fundamental incompleto não estavam 

e st u d a n d o  n e m  p a r t i c i p a n d o  d a  Po p u l a çã o  

Economicamente Ativa (PEA), conforme análise de Costa e 

Ulyssea (2014), com base nos dados da PNAD.

Seja como for, cabe estudar com maior profundidade esse 

grupo etário, excluído do sistema de ensino e do mercado 

de trabalho, justamente num momento crucial não só para 

as trajetórias profissionais futuras, mas para os próprios 

processos de integração social. 
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Tabela 6 - População jovem que não trabalha nem estuda, por faixa etária e gênero. Município de São Paulo.

2000 e 2010.

          N.A. %      N.A. % N.A. %

15 - 29 678.724 100 220.872 32,5 457.852 67,5

15 - 17 61.943 100 26.583 42,9 35.360 57,1

18 - 24 369.386 100 127.681 34,6 241.706 65,4

25 - 29 247.395 100 66.609 26,9 180.786 73,1

15 - 29 541.837 100 210.531 38,9 331.306 61,1

15 - 17 51.099 100 23.725 46,4 27.374 53,6

18 - 24 290.112 100 118.488 40,8 171.624 59,2

25 - 29 200.626 100 68.319 34,1 132.307 65,9

Faixa Etária
Total

2000

2010

Masculino Feminino
Ano

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 2000 e 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo



Informes Urbanos - 8

Do ponto de vista da transição para a vida adulta, 

fenômeno em foco nesta série de Informes Urbanos, cabe 

perguntar: que tipo de transição estará vivendo essa 

juventude pobre que abandona ou, melhor dizendo, é 

excluída precocemente da escola e não encontra 

oportunidades de trabalho? Que trajetórias de vida 

experimentarão essas pessoas? Ou seja, que 

possibilidades de vida adulta anuncia a situação de nem-

nem?

Finalmente, cabe registrar a existência de um contingente 

praticamente igual ao dos nem-nem, mas que estava na 

situação oposta: 407.448 (13,8%), em 2000, e 501.211 

(17,2%), em 2010, jovens trabalhavam e estudavam, a 

maioria deles (59,3% e 54,1%, respectivamente), na faixa 

de 18 a 24 anos de idade (Tabela 5). A combinação entre 

estudo e trabalho – relativamente mais freqüente entre os 

jovens residentes nas regiões mais consolidadas da cidade, 

conforme mostrado no Mapa 6 – pode estar associada a 

situações diversas. Uma delas é a dos jovens pobres para 

os quais são os rendimentos do trabalho que lhes 

permitem continuar estudando; outra é a do estagiário(a) 

ou daquele(a) que está ingressando no mercado na mesma 

área em que está concluindo a graduação; uma terceira 

possibilidade é a do empregado(a)  que se vê obrigado(a) a 

Mapa 6 - Participação dos que não estudam nem trabalham, e dos que estudam e trabalham na População Jovem.

Município de São Paulo  - 2010.

continuar os estudos diante das contínuas exigências de 

formação e atualização do mercado.

Portanto, assim como no caso do grupo dos excluídos 

(ainda que temporariamente) da escola e do mercado, os 

nem-nem, cabe uma investigação sobre esse outros meio 

milhão de jovens na situação oposta de inclusão, ou seja, 

aqueles que trabalham e estudam. Tal investigação poderá 

revelar diferentes modos de inserção social, cabendo 

destacar o caso daqueles que se vêem obrigados a vencer 

grandes distâncias pelo território da cidade e da região 

metropolitana para acumular longas jornadas em 

ocupações de baixos salários com uma escolarização de 

qualidade questionável.

Comentário final

Do ponto de vista da transição da juventude para a vida 

adulta, cabe indagar sobre, pelo menos, 3 situações, 

mesmo que temporárias para muitos, indicadas pelos 

dados:

  a saída precoce do sistema escolar, caso daqueles 

74.811 jovens entre 15 e 17 anos, que não estavam 

estudando em 2010;

Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 2010; Elaboração: SMUL/ Deinfo

Distrito

Não estudam e 
nem trabalham

Estudam e trabalham

População Jovem (15 a 29 anos) em %

Até 13,6

De 13,7 a 15,4

De 15,5 a 17,2

De 17,3 a 19,3

De 19,4 a 21,5

De 21,6 a mais
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  o caso dos nem-nem, isto é, dos 541.837 jovens entre 

15 a 29 anos que não estavam estudando nem trabalhando 

em 2010;

  e a combinação ou superposição escola/trabalho por 

parte de 501.211  jovens entre 15 e 29 anos.

Outros estudos (com destaque para PAIS, 2001 e 

CAMARANO, 2006) têm apontado mudanças nos 

processos tradicionais e unidirecionais de transição da 

juventude para a vida adulta, baseados na sucessão das 

etapas: saída da escola, entrada no mercado de trabalho, 

saída da família de origem, casamento e parentalidade. 

Tais estudos têm revelado trajetórias complexas, 

imprevisíveis, reversíveis e não-lineares, especialmente 

por parte dos jovens pobres. Sob esse ponto de vista, e 

considerando as 3 situações acima descritas, pode-se 

perguntar se também os jovens paulistanos,  

principalmente os pobres, não estariam vivendo outras 

formas de transição à vida adulta, criando, abandonando, 

antecipando, acumulando ou postergando etapas, até 

mesmo, “à espera” (cf. CAMARANO et al., 2006) de 

melhores oportunidades. Seja como for, cabe um estudo 

aprofundado sobre o assunto, que sirva como fundamento 

de políticas que garantam aos jovens da cidade de São 

Paulo modos de inserção na fase adulta em condições 

dignas de vida.
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