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Introdução  

 

No presente texto, compartilhamos alguns dados que caracterizam o perfil da 

população jovem de Fortaleza. As informações apresentadas têm como fonte principal o 

Censo Demográfico do IBGE/2010. Visam subsidiar o projeto EMDialogo que está 

sendo implementado em algumas escolas da rede pública estadual de ensino, em 

Fortaleza. Trata-se, pois, de um breve mapeamento das juventudes fortalezenses. 

As informações estão organizadas de forma didática, no formato de perguntas, 

para facilitar a leitura e discussão. 

 

Quantos são os/as jovens de Fortaleza? 

 

O Censo Demográfico realizado em 2010 apresenta uma população de 718.613 

pessoas no grupo etário de 15 a 29 anos de idade, representando 29,3% da população 

fortalezense e 28,8% do total de jovens do estado do Ceará. Essa população apresenta 

certa homogeneidade quanto ao gênero, sendo alterada quando observamos as faixas de 

idade de 20 e 25 anos, onde predomina o gênero feminino. 

 

Como se apresenta a cor ou a raça na população jovem? 

 

Os que se declararam pardos correspondem a 59%, seguidos pelos 35% que se 

declararam brancos e 4,4% se identificaram como negros. Esses dados são contestados 

pelo movimento negro do Ceará, que defende que a população negra é maior e a cada 

dia se expande, ao mesmo tempo em que se amplia a luta pela efetivação do 

reconhecimento e garantia de uma identidade positiva e pelo enfrentamento das 

desigualdades raciais.  

 

Como a população jovem de Fortaleza está distribuída espacialmente na cidade? 

                                                           
1
 Pedagogo, mestre e doutor em educação pela FACED/UFC. 
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O Censo Demográfico do IBGE/2010 apresenta que os jovens de Fortaleza estão 

distribuídos espacialmente, em sua maioria, em 10 bairros da cidade, listados na tabela 

abaixo: 

 

 

Fonte: IBGE/2010. 

 

Podemos observar que o Jangurussu, onde o Projeto EMDiálogo tem atuação, 

concentra 15.196 jovens, na sua maioria de 15 a 19 anos. 

 

Como se apresenta a escolaridade dos/das jovens de Fortaleza? 

 

Do total de jovens de Fortaleza, ou seja, dos 718.613 jovens, apenas 37,2% são 

estudantes, enquanto  que 61% não estudavam, mas, segundo a pesquisa do IBGE/2010, 

já haviam estudado e concluído algum nível escolar. A pesquisa informa que existe um  

pequeno percentual de 1,9% de jovens que nunca frequentou a escola, apesar de 2,1% 

dos jovens terem afirmado que não sabem ler e escrever.  

Os dados revelam que, entre os que estudam,  69,7% possuem 15 a 19 anos,  

28,5% têm de 20 a 24 anos e 16,1% possuem de 25 a 29 anos. 

 

Como os/as estudantes estão distribuídos/as, segundo a modalidade de ensino? 

 

Na tabela abaixo, apresentamos a distribuição por modalidade de ensino: 
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MODALIDADE DE ENSINO PERCENTUAL DE JOVENS 

Ensino Fundamental Regular 18,2% 

EJA-Fundamental 4,2% 

Ensino Médio Regular 38,9% 

EJA-Médio 7,2% 

Superior 28,7% 

Especialização 1,3% 

Mestrado 0,4% 

Doutorado 0,2% 

Fonte: IBGE/2010 

 

Um dado que chama a atenção é que, dos que concluíram o ensino médio (81%), 

apenas 11% seguiram os estudos fazendo uma graduação ou pós-graduação. Mas 70% 

haviam interrompido os estudos após o ensino médio. 

 

Como é a inserção dos/das jovens no mercado de trabalho? 

 

A população economicamente ativa, ou seja, aquela que está trabalhando ou 

procurando emprego, chega a 61%, na sua maioria do sexo masculino. Os jovens 

economicamente ativos, situados nas faixas de 15 a 19 anos, chegam a 34%; e os que 

estão entre 25 a 29 anos, esse percentual chega a 78,1%.  

 

Como os/as jovens alocam seu tempo em relação ao estudo e ao trabalho? 

 

Os dados mostram que 56,1% dos jovens que se declararam economicamente 

inativos, ou seja, fora do  mercado de trabalho, são estudantes. Chama a atenção o fato 

de que 43,9%  dos jovens que não estão na PEA não declararam estar estudando. O 

quadro abaixo mostra, de forma detalhada,  a alocação do tempo dos jovens entre estudo 

e trabalho: 
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 Fonte: IBGE/2010. 

 

Como se vê, a maior parte dos jovens emprega seu tempo “apenas trabalhando”, 

principalmente nos grupos de 20-24 anos e 25-29 anos. Chama a atenção, porém, o 

percentual de jovens na faixa de 25-29 anos que nem estuda nem trabalha (23,1%). 

 

Como é a situação familiar, de renda e pobreza dos/das jovens de Fortaleza? 

 

Os dados do IBGE/2010 revelam a seguinte situação, quanto à situação familiar? 

 

 16,4% se declararam como responsáveis pelo domicílio entrevistado, sendo que 

14,4% se declararam casados; 

 28,4%, obviamente com maioria entre os jovens que se situam na faixa de 25 a 

29 anos, são chefes de domicílios;  

 

Tem-se que a maioria dos jovens (49,1%) fortalezenses são filhos do 

responsável do domicílio, sendo que entre os que possuem de 15 a 19 anos, esse 

percentual é de 67,8%, e entre os de 25 a 29 anos, essa proporção chega a ser de 32,5%. 

No que se refere à renda e à situação de pobreza, os dados mostram que 57,8% 

dos jovens de Fortaleza são pobres, isto é, vivem em famílias cuja renda per capita não 

ultrapassa R$ 140,00. Os que vivem em famílias em situação de extrema pobreza 

(menos de R$ 70,00 per capita) chegam a 27,3%. No total, 85,1% dos jovens de 

Fortaleza vivem em famílias e domicílios cuja renda média é de até dois salários 

mínimos. 
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