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POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO 
E MERCADO DE TRABALHO
Embora as mulheres jovens tenham, em média, mais anos de 
estudo que os homens, elas ainda participam menos da força de 
trabalho remunerado. São elas também as que mais acumulam 
horas de trabalho doméstico não remunerado. Acumulando traba-
lhos dentro e fora de casa, a consequência é uma jornada de 
trabalho maior semanal para as mulheres que para os homens.

SAÚDE SEXUAL 
E REPRODUTIVA
No Brasil, um em cada cinco bebês nasce de uma mãe com 
idade entre 10 e 19 anos. De cada três mulheres casadas com 
idade entre 20 e 24 anos, uma se casou antes de completar 18. 
Esses dados indicam desafios relacionados tanto ao acesso a 
serviços e insumos de saúde sexual e reprodutiva quanto à 
qualidade no atendimento.
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Taxa de participação no mercado de trabalho das pessoas 
com 16 anos ou mais de idade, por sexo e anos de estudo 
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Desses jovens, mais de 65% 
são mulheres, sendo que a 
maioria (54,1%) tinha ao 
menos 1 filho ou filha.
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Jornada média semanal de trabalho da população
ocupada de 16 anos ou mais de idade, por sexo (em horas*) 
(2015)

Mulheres

53,6 46,1

*Equivale à soma da
jornada despendida
no trabalho principal
e nos afazeres
domésticos.




