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RESUMO   

  

  

THAMIRYS,  Silva  Alves.   Migração  e  mobilidade  intergeracional  de  educação  no            
Brasil .  2020.  98  f.  Dissertação  (Mestrado)  –  Escola  Paulista  de  Política,  Economia  e               
Negócios,   Universidade   Federal   de   São   Paulo,   São   Paulo,   2020.   

  

  

O  objetivo  desta  pesquisa  é  analisar  a  mobilidade  intergeracional  de  educação  no              

Brasil  segundo  a  condição  de  migração.  Pretende-se  verificar  as  mudanças  no   status              

educacional  dos  indivíduos,  dado  o   status  de  seus  pais,  com  ênfase  nas  diferenças  observadas                

entre  filhos  de  migrantes  e  de  nativos.  Especial  atenção  é  conferida  à  análise  da  mobilidade                 

educacional  dos  filhos  de  indivíduos  que  migraram  do  Nordeste  para  o  Sudeste  entre  as                

décadas  de  1950  e  1980,  tendo  em  vista  a  importância  desse  fluxo  migratória  na  história                 

recente  do  país.  Os  dados  utilizados  são  provenientes  das  edições  de  1996  e  de  2014  da                  

Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  (PNAD/IBGE),  que  contaram  com            

suplementos  de  mobilidade  sócio-ocupacional.  Deve-se  levar  em  consideração  que  entre  esses             

anos  o  país  apresentou  uma  expansão  da  escolarização,  sendo,  assim,  relevante  a  verificação               

da  mobilidade  educacional  à  luz  de  dados  mais  recentes.  Trabalha-se  com  a  premissa,  advinda                

da  revisão  de  literatura  sobre  o  tema,  de  que  famílias  migrantes  têm  maior  grau  de  mobilidade                  

educacional  quando  comparadas  às  famílias  nativas  das  regiões  de  origem  e  de  destino.  A                

metodologia  do  estudo  divide-se  em  três  partes:  a  estimação  do  grau  de  persistência               

intergeracional  de  educação,  mediante  um  modelo  de  regressão  linear;  a  construção  de              

matrizes  de  transição  de  Markov;  e  o  ajuste  de  um  modelo  logit  ordenado  para  os  níveis  de                   

escolaridade   alcançados   pelos   indivíduos.   

  

Palavras-chave:  Mobilidade  Intergeracional.  Educação.  Migração.  Matrizes  de  Transição  de           

Markov.   Logit   Ordenado.    
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ABSTRACT   

  

  

THAMIRYS,  Silva  Alves.   Migration  and  intergenerational  educational  Mobility  in           
Brazil .  2020.  95  f.  Dissertation  (Master  degree)  -  Paulista  School  of  Politics,  Economics  and                
Business,   of   the   Federal   University   of   São   Paulo,   Osasco,   2020.   

  

  

The  objective  of  this  research  is  to  analyze  the  intergenerational  educational  mobility              

in  Brazil  according  to  the  condition  of  migration.  It  is  intended  to  verify  changes  in  the                  

educational  status  of  individuals,  given  parental  education  status,  with  an  emphasis  on  the               

differences  observed  between  migrants'  and  natives'  children.  Special  attention  is  given  to  the               

analysis  of  the  educational  mobility  of  the  children  of  individuals  who  migrated  from  the                

Northeast  to  the  Southeast  between  the  1950s  and  1980s,  considering  the  importance  of  this                

migratory  flow  in  the  recent  history  of  the  country.  The  data  to  be  used  come  from  National                   

Household  Sample  Survey  (PNAD/IBGE)  of  1996  and  2014,  which  included            

socio-occupational  mobility  supplementary  information.  It  should  be  noted  that  between  these             

years  the  country  has  shown  an  expansion  of  schooling,  thus,  it  is  relevant  to  verify                 

educational  mobility  through  more  recent  data.  We  work  with  the  premise,  arising  from  the                

literature  review,  that  migrant  families  are  more  often  upwardly  mobile  when  compared  to               

native  families  in  the  regions  of  origin  and  destination.  The  methodology  of  the  study  is                 

divided  into  three  parts:  the  use  of  Markov  transition  matrices;  the  estimation  of               

intergenerational  persistence  of  education,  using  a  linear  regression  model;  and  the  adjustment              

of   an   ordered   logit   model   for   schooling   levels.   

  

Palavras-chave:  Intergenerational  Mobility.  Education.  Migration.  Markov  Transition         

Matrices.   Ordered   Logit   Model.     
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1. INTRODUÇÃO   

Os  trabalhos  sobre  mobilidade  social  estudam  a  mudança  de  posição  dos  indivíduos              

dentro  da  estrutura  hierárquica  de  uma  sociedade.  A  análise  da  mobilidade  educacional,  por               

seu  turno,  busca  entender  a  mudança  de  posição  de  uma  pessoa,  ou  de  um  grupo                 

socioeconômico,   dentro   dos   estratos   educacionais.   

A  mobilidade  intergeracional  de  educação  pode  ser  definida  como  a  mudança  do              

status  educacional  de  um  filho  em  relação  ao   status  educacional  de  seus  pais.  Sendo  assim,                 

quanto  mais  forte  for  a  influência  das  características  dos  pais  sobre  os  seus  filhos,  mais                 

persistente  será  a  repetição  de  características  e  menor  será  a  mobilidade  intergeracional.  Os               

efeitos  negativos  da  baixa  mobilidade  intergeracional  de  educação  estão  relacionados  com  a              

perpetuação  da  desigualdade  dentro  de  uma  sociedade.  A  teoria  do   background  educacional              

estabelece  uma  relação  entre  a  mobilidade  intergeracional  de  educação  –  ou  a  falta  desta  –  e  a                   

desigualdade  social  (PASCHOAL,  2008).  Uma  sociedade  com  alta  mobilidade  intergeracional            

de  educação  caminharia  mais  rapidamente  contra  a  desigualdade  que  uma  sociedade  com              

baixa   mobilidade.   

O  ciclo  intergeracional  de  pobreza  impede  que  uma  família  pobre  reúna  os  recursos               

necessários  para  manter  seus  filhos  na  escola  básica  ou,  mais  à  frente,  nos  níveis  mais  altos  da                   

escolarização,  como  é  o  caso  do  ensino  superior  (BINDER;  WOODRUFF,  2002).  A  baixa               

mobilidade  intergeracional  de  renda  e  de  educação,  ademais,  é  uma  das  causas  da  alta                

desigualdade  no  Brasil,  pois  se  o   status  dos  pais  é  o  principal  determinante  do  avanço  dos                  

filhos,  tem-se  que  filhos  de  pais  ricos  tendem  à  riqueza,  ao  passo  que  filhos  de  pais  pobres                   

estão   fadados   mais   facilmente   à   pobreza   (LAM,   1999).   

Assim,  a  baixa  mobilidade  intergeracional  de  educação  no  Brasil  dificulta  a  quebra  do               

ciclo  intergeracional  de  pobreza,  que,  por  sua  vez,  contribui  para  a  manutenção  dos  altos                

níveis  de  desigualdade,  e,  consequentemente,  para  o  menor  nível  de  bem-estar  geral  da               

sociedade.   

No  período  recente  no  Brasil  houve  evidências  de  um  processo  de  mobilidade              

educacional  ascendente.  Entre  os  anos  de  1996  e  2014  houve  uma  sensível  mudança  no                

quadro  da  oferta  de  educação  no  Brasil,  sobretudo  do  ensino  superior,  que  recebeu  políticas                

públicas  pró-expansão  tanto  no  ensino  público  quanto  no  privado.  A  título  de  exemplo,  entre                
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os  anos  de  2003  e  2014  o  número  de  matrículas  no  ensino  superior  aumentou  96,5% 1 .  A                  

escolaridade   média   da   população   saltou   de   5   para   7,4 2    anos   de   estudo   entre   1996   e   2014.     

A  trajetória  educacional  de  uma  pessoa  está  intimamente  relacionada  ao  ambiente  e  às               

oportunidades  que  a  cercaram.  A  construção  desse  ambiente,  sobretudo  nos  primeiros  anos  de               

vida,  é  relacionada  à  estrutura  familiar.  Para  Silva  e  Hasenbalg  (2000)  há  três  dimensões  da                 

estrutura  familiar  que  são  determinantes  na  vida  escolar  de  um  indivíduo:  o  capital               

econômico,  ligado  ao  aporte  financeiro  destinado  à  educação  dos  filhos;  o  capital  cultural  da                

família,  que  pode  propiciar  um  ambiente  mais  adequado  ao  aprendizado;  e  a  estrutura  dos                

arranjos  familiares,  que  pode  facilitar  ou  prejudicar  a  interação  dos  indivíduos  na  estrutura               

social.   

Já  a  estrutura  de  oportunidades  configura  o  conjunto  de  possibilidades  e  de  chances  de                

acesso  a  recursos  que  levam  ao  êxito  nas  escolhas  educacionais  e  profissionais.  Para  muitas                

famílias,  a  decisão  de  migrar  adquire  o  significado  de  oportunidade  e  de  acesso  a  recursos  que                  

em   sua   região   de   origem   não   seriam   alcançáveis.   

A  literatura  sobre  mobilidade  intergeracional  de  educação  no  Brasil  apresenta  três             

principais  conclusões:  o  país  tem  uma  alta  persistência  educacional  entre  as  gerações;  apesar               

da  alta  persistência,  é  identificado  um  processo  de  mobilidade  ascendente;  e  o  grau  de                

mobilidade  é  distinto  entre  os  diferentes  recortes  populacionais,  como  raça,  região  e  estrutura               

familiar.  Com  relação  à  mobilidade  educacional  segundo  a  condição  de  migração,  a  literatura               

internacional  relata  que  filhos  de  migrantes,  por  terem  melhores  oportunidades  educacionais  e              

um  ambiente  mais  propício  ao  acúmulo  de  capital  humano,  tendem  a  registrar  maior               

mobilidade  educacional  com  relação  aos  filhos  de  não  migrantes.  Na  literatura  nacional  a               

principal  referência  é  Sousa  (2012),  que  utiliza  os  dados  do  Censo  demográfico  de  2000,                

encontrando  evidências  de  mobilidade  educacional  ascendente  para  os  filhos  de  famílias             

migrantes   em   relação   às   não   migrantes.   

Dentre  os  movimentos  migratórios  nacionais,  o  ocorrido  do  Nordeste  para  o  Sudeste              

entre  as  décadas  de  1950  e  1980  configura  um  dos  mais  complexos  e  determinantes  para  a                  

economia  regional  do  país,  tendo  em  vista  os  fatores  expulsivos  da  região  nordestina,  como  a                 

estiagem  e  suas  consequências  socioeconômicas,  e  os  atrativos  do  Sudeste,  como  as              

oportunidades  de  emprego  e  o  maior  amparo  de  infraestrutura  de  educação  e  saúde.  As                

implicações  econômicas  e  sociais  desse  movimento  já  foram  amplamente  discutidas  na             

1  Notas   estatísticas   do   Censo   da   Educação   Superior   2014   (INEP/MEC).   
2  IBGE/PNAD.   
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literatura,  uma  vez  que  o  saldo  migratório  do  período  é  muito  significativo.  Porém,  sob  o                 

prisma  da  mobilidade  intergeracional  de  educação,  identifica-se  uma  lacuna  na  discussão.             

Assim,  neste  trabalho  enfatiza-se  o  fluxo  migratório  do  Nordeste  ao  Sudeste  entre  as  décadas                

de  1950  e  1980.  O  objetivo  é  estudar  a  mobilidade  intergeracional  de  educação  dos  filhos                 

desses  migrantes.  Para  tal,  considera-se  filho  de  migrante  o  indivíduo  que  nasceu  na  região                

Nordeste  e  que  aos  15  anos  residia  na  região  Sudeste.  Foram  empregadas  três  metodologias                

de  análise:  as  matrizes  de  transição  de  Markov;  a  estimação  do  coeficiente  de  persistência                

intergeracional  de  educação;  e  um  modelo  de  escolha  qualitatita  (o  logit  ordenado)  para  os                

níveis  de  escolaridade.  Os  dados  utilizados  foram  extraídos  da  Pesquisa  Nacional  por              

Amostra  de  Domicílios  de  1996  e  de  2014,  que  contaram  com  suplementos  de  mobilidade                

sócio-ocupacional.   

O  trabalho  está  estruturado  em  mais  quatro  seções.  A  próxima  traz  uma  revisão  da                

literatura,  sendo  subdividida  nas  subseções  Mobilidade  Intergeracional  de  Educação,  Oferta            

Educacional  no  Brasil,  Mobilidade  Educacional  segundo  a  condição  de  Migração  e  uma  breve               

descrição  do  recorte  temporal  de  Migração  adotado  no  trabalho.  A  terceira  seção  apresenta  as                

metodologias  e  a  descrição  das  amostras.  A  quarta  seção  discute  os  resultados  das  três                

abordagens  adotadas.  A  última  seção  realiza  um  sumário  dos  principais  resultados             

encontrados   e   tece   as   considerações   finais   do   estudo.     
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2. REVISÃO   DA   LITERATURA   

Os  estudos  sobre  mobilidade  social  frequentemente  consideram  três  variáveis-chave           

para  análise:  a  ocupação,  a  escolaridade  e  a  renda  dos  indivíduos.  A  mobilidade               

intergeracional  é  caracterizada  pela  mudança  no   status  dos  filhos,  em  relação  ao   status  da                

geração  anterior,  os  pais.  Os  estudos  comparando  a  mobilidade  social  entre  as  gerações               

buscam  verificar  o  grau  de  mudança  no   status  ocupacional,  no  nível  educacional  e  no  nível  de                  

renda  ―  ou,  ainda,  em  alguma  variável  resultante  da  combinação  desses  atributos.  Quando  o                

status  da  geração  mais  nova  supera  o  da  anterior,  considera-se  que  há  um  processo  de                 

mobilidade   ascendente.   

A  importância  dos  estudos  sobre  a  mobilidade  educacional  encontra-se  na  premissa  de              

que  a  escolarização  é  o  eixo  fundamental  da  acumulação  de  capital  humano.  Sendo  assim,                

uma  população  mais  educada  leva  a  um  país  com  maior  nível  de  desenvolvimento  econômico                

e   social.   

Conforme  Sousa  (2012),  a  teoria  econômica  sustenta  que  o  ritmo  de  acumulação  do               

capital  humano  influencia  a  distribuição  de  renda.  O  maior  nível  educacional  dos              

trabalhadores  tornaria  mais  fácil  a  absorção  de  novas  tecnologias,  afetando  a  produtividade  do               

trabalho  e,  consequentemente,  o  nível  de  renda.  Denota-se,  portanto,  a  relevância  dos  estudos               

sobre  mobilidade  educacional,  uma  vez  que  permitiriam  identificar  o  grau  de  evolução              

educacional  intergeracional  e,  portanto,  captariam  a  evolução  do  investimento  em  capital             

humano.   

Longo  (2015)  ressalta  a  importância  da  decisão  familiar  de  investir  na  educação  dos               

filhos,  já  que  o  bem-estar  das  gerações  mais  jovens  depende  das  oportunidades  educacionais               

oferecidas  pelos  pais  desde  a  infância.  A  autora  destaca,  ainda,  que  a  mobilidade  social                

transcende  as  conquistas  educacionais  e  possíveis  melhorias  ocupacionais.  Há  uma  dimensão             

social,  não  captada  pelos  dados,  que  é  a  aquisição  de  uma  visão  de  mundo  e  de  um status                    

social  diferentes  dos  pais.  Ou  seja,  atribui-se  à  mobilidade  educacional  dimensões             

econômicas,   que   são   o   objeto   de   estudo   deste   trabalho,   e   dimensões   sociais.   

Paschoal  (2008)  evidencia  a  influência  do   background  dos  indivíduos  sobre  a             

mobilidade  intergeracional.  O   background  está  relacionado  com  a  “bagagem”  geracional.            

Sendo  assim,  quanto  maior  for  a  influência  das  características  dos  pais  sobre  os  filhos,  menor                 

será  a  mobilidade  intergeracional.  Estabelece-se  uma  relação  entre  a  mobilidade            

intergeracional  ―  ou  a  falta  desta  ―  e  a  desigualdade  social.  Uma  sociedade  com  alta                 
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mobilidade  caminharia  contra  a  desigualdade  mais  rapidamente  que  uma  sociedade  com  baixa              

mobilidade.   

A  baixa  mobilidade  intergeracional  de  renda  e  de  educação  seria,  portanto,  uma  das               

causas  do  alto  grau  de  desigualdade  no  Brasil  (LAM,  1999).  Se  o   status  dos  pais  é  o  principal                    

determinante  do  grau  de  avanço  educacional  ou  de  renda  dos  filhos,  tem-se  que  filhos  de  pais                  

ricos  tenderão  a  deter  um   status  compatível  ao  de  seus  pais,  enquanto  os  filhos  de  pobres                  

estariam  fadados  aos  mais  inferiores  graus  de  educação  e  de  rendimentos.  Dada  a  grande                

persistência  intergeracional,  os  níveis  de  desigualdade  social  seriam  mantidos  de  geração  em              

geração.   

Binder  e  Woodruff  (2002)  desenvolveram  um  detalhado  estudo  voltado  para  a  relação              

entre  desigualdade  e  mobilidade  intergeracional  de  educação  no  México,  já  que  uma              

distribuição  desigual  da  renda  criaria  obstáculos  ao  desenvolvimento  econômico,  por  meio  da              

limitação  do  investimento  em  capital  humano.  Essa  limitação,  por  sua  vez,  teria  efeitos  de                

longo  prazo  tanto  para  o  indivíduo  que  deixou  de  receber  este  investimento  quanto  para  a                 

economia.  Os  autores  trazem  uma  discussão  sobre  o  ciclo  gerado  entre  desigualdade  e  a  alta                

persistência  intergeracional  de  educação:  uma  família  pobre  não  consegue  reunir  recursos             

necessários  para  enviar  seus  filhos  para  a  escola  –  ou  conseguir  mantê-los  nos  níveis  mais                 

altos  de  educação,  como  no  ensino  superior  –  e,  dessa  forma,  a  desigualdade  de  renda                 

mantém-se,  em  um  movimento  geracional  e  repetitivo.  Sendo  assim,  já  que  a  relação  entre                

desigualdade  e  educação  é  tão  forte,  Binder  e  Woodruff  (2002)  sugerem  que  a  ampliação  do                 

nível  educacional  seria  a  melhor  maneira  de  se  alcançar  a  redução  da  desigualdade.  Nesse                

trabalho  são  usados  dados  de  indivíduos  e  suas  famílias  de  origem,  incluindo  a  educação  e                 

ocupação  dos  pais,  para  adultos  nascidos  entre  1925  e  1971.  Nem  todos  os  resultados                

encontrados  seguem  a  mesma  direção.  Desde  a  década  de  1950  foi  constatado  um  crescimento                

acentuado  da  mobilidade  intergeracional  de  educação  no  México.  Até  mesmo  para  as  famílias               

urbanas  mais  pobres,  as  taxas  de  conclusão  da  escola  primária  passam  de  60%  para  mais  90%                  

entre  o  período  de  abrangência  de  dados  da  pesquisa.  Entretanto,  para  a  coorte  mais  jovem,                 

dos  nascidos  entre  1965  e  1971,  foi  encontrada  uma  reversão  da  mobilidade  intergeracional  de                

educação.  Há  também  o  pouco  progresso  nas  taxas  de  conclusão  de  níveis  de  ensino  superior                 

e   pós-secundário   para   os   indivíduos   nascidos   após   1954   (BINDER;   WOODRUFF,   2002).   

Os  autores  atribuem  a  reversão  da  mobilidade  a  duas  hipóteses  principais:  a  crise               

econômica  de  1980  e  as  barreiras  institucionais  que  impediram  a  expansão  continuada  da               

educação,  sendo  a  última  bastante  problemática,  pois  revela  uma  limitação  profunda  e              

sistêmica,  com  implicações  de  longo  prazo.  Relacionando  desigualdade  de  renda  e  a              
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escolarização,  os  autores  argumentam  que  a  queda  na  desigualdade  nos  anos  de  escolaridade               

não  é  uma  condição  suficiente  para  reduzir  a  desigualdade  de  renda.  Isso  está  vinculado  ao                 

fato  de  que  o  aumento  da  cobertura  da  educação  básica  não  garante  um  aumento  no  volume                  

de  estudantes  que  continuarão  a  melhorar  seu  nível  de  escolaridade.  Como  exemplo,  os               

autores  reforçam  que  as  taxas  de  entrada  no  nível  básico  de  educação  são  semelhantes  entre  os                  

países  da  América  Latina  e  do  Leste  Asiático,  mas  em  se  tratando  de  taxas  de  conclusão  dos                   

níveis  educacionais,  a  América  Latina  registra  números  bem  mais  baixos.  Sendo  assim,  é               

possível  que  o  aumento  da  escolaridade  seja  decorrente  dos  ganhos  na  parte  inferior  da                

distribuição  e  não  necessariamente  em  mais  matrículas  no  ensino  mais  avançado.  A  partir  do                

momento  que  a  educação  básica  vira  a  norma,  a  oferta  de  trabalhadores  com  o  nível                 

educacional  básico  se  expande,  e  o  retorno  relativo  à  escolarização  cairá  para  este  grupo.                

Ferreira  e  Veloso  (2003)  mostram  que  o  grau  de  mobilidade  educacional  intergeracional  no               

Brasil  é  menor  que  o  observado  nos  países  desenvolvidos,  reforçando  a  premissa  de  que                

países  desiguais  tendem  a  uma  menor  mobilidade  intergeracional.  O  trabalho  também             

demonstra  que  o  grau  de  persistência  educacional  brasileiro  é  maior  do  que  o  observado  em                 

outros   países   em   desenvolvimento,   como   México   e   Peru.   

Pode-se  considerar  que  existe  um  alto  grau  de  persistência  intergeracional  quando  há              

uma  significativa  transmissão  de   statu s  social  entre  as  gerações.  Os  trabalhos  para  o  caso                

brasileiro  revelam  uma  grande  persistência  educacional  intergeracional,  além  do           

enrijecimento  dessa  persistência  em  recortes  como  racial  e  entre  regiões,  como  será              

demonstrado   na   próxima   seção.   

2.1. Evidências   do   grau   de   mobilidade   educacional   intergeracional   no   Brasil   

A  literatura  apresenta  evidências  de  persistência  intergeracional  de  educação  no  Brasil,             

embora  seu  grau  tenha  diminuído,  segundo  os  trabalhos  que  apresentam  a  comparação  entre              

diferentes   anos   ou   coortes.   

Mahlmeister  et  al.  (2017)  revisitam  o  tema,  comparando  os  dados  das  PNAD  de  1996                

e  de  2014.  Por  meio  de  uma  estimação  por  mínimos  quadrados  da  escolaridade  dos  filhos  em                  

função  da  escolaridade  dos  pais,  os  autores  chegam  a  um  grau  de  persistência  educacional,                

aferida  pelo  coeficiente  de  regressão,  de  0,49  para  2014.  Para  o  ano  de  1996  esse  valor  se                   

encontrava  em  0,68,  o  que  mostra  que,  embora  elevada,  a  persistência  educacional  vem               

diminuindo  ao  longo  do  tempo  no  país.  Essa  constatação  é  endossada  pela  análise  de  coortes,                 

que  mostra  que,  quanto  mais  jovem  a  coorte  de  nascimento,  menor  é  a  probabilidade  de  filhos                  
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de  pais  sem  escolaridade  reproduzirem  o   status  educacional  de  seus  pais.  O  aumento  da                

mobilidade  entre  as  faixas  mais  baixas  de  escolaridade  do  pai  contrasta,  porém,  com  o                

agravamento  da  persistência  para  as  faixas  mais  escolarizadas,  em  que  os  pais  detêm  o  ensino                 

superior,   ao   se   compararem   os   dados   de   1996   e   de   2014.   

A  mobilidade  educacional  também  tem  sido  estudada  sob  recortes  específicos,            

proporcionando  conclusões  para  alguns  grupos  amostrais  separadamente.  A  título  de  exemplo,             

há  evidência  de  uma  maior  mobilidade  para  filhos  que  residem  com  os  pais  na  vida  adulta  que                   

para  filhos  que  são  chefes  ou  cônjuges  nos  domicílios  pesquisados  (RAMALHO;  NETTO              

JÚNIOR,  2018).  Para  um  recorte  de  raça,  a  literatura  aponta  que  a  persistência  de  baixa                 

escolaridade  é  mais  alta  para  negros  (RAMALHO;  NETTO  JÚNIOR,  2018,            

MAHLMEISTER  et  al.,  2017).  No  que  tange  às  diferenças  regionais,  observam-se             

desvantagens  de  oportunidades  acumuladas  para  o  Nordeste,  em  decorrência  da  maior             

incidência  de  pobreza,  baixa  educação  e  desigualdade  de  renda  nessa  região  (RAMALHO;              

NETTO  JÚNIOR,  2018,  MAHLMEISTER  et  al.,  2017).  Como  consequência,  a  persistência             

intergeracional  de  educação  no  Nordeste  é  maior  que  no  Sudeste:  o  filho  de  um  pai  analfabeto                  

que  vive  no  Nordeste  tem  entre  44,9%  e  64,6%  de  chance  de  permanecer  analfabeto,  ao  passo                  

que  se  o  mesmo  vivesse  no  Sudeste,  a  chance  estaria  entre  12,2%  e  32%  (RAMALHO;                 

NETTO  JÚNIOR,  2018).  Na  comparação  entre  os  anos  de  1996  e  2014,  porém,  observa-se                

que  a  defasagem  entre  essas  duas  regiões  já  foi  mais  pronunciada  (MAHLMEISTER  et  al.,                

2017).   

Há,  ainda,  estudos  que  enfatizam  a  inter-relação  entre  mobilidade  educacional,  de             

renda  e  ocupacional.  Netto  Júnior,  Ramalho  e  Silva  (2013),  por  exemplo,  mostram  a               

influência  da  educação  dos  pais  sobre  a  situação  de  trabalho  dos  filhos.  Quanto  maior  a                 

escolarização  dos  pais,  menor  é  a  chance  de  o  filho  tornar-se  empregado  doméstico,               

empregado  sem  carteira  assinada  ou  autônomo.  Ou  seja,  há  uma  tendência  de  alocação  de                

filhos  de  pais  pouco  instruídos  no  setor  informal.  Os  autores  concluem,  ainda,  que  a                

mobilidade   de   renda   é   pouco   provável   sem   a   mobilidade   educacional.   

Dado  o  histórico  aqui  apresentado  para  a  temática  da  mobilidade  educacional             

intergeracional,  pode-se  apresentar  uma  síntese  dividida  em  três  componentes:  o  primeiro,  de              

que  o  Brasil  apresenta  uma  alta  persistência  educacional  entre  as  gerações;  o  segundo,  de  que                 

apesar  da  ainda  alta  persistência,  o  grau  de  mobilidade  educacional  vem  crescendo  ao  longo                

do  tempo;  e,  por  fim,  o  grau  de  mobilidade  é  distinto  entre  os  diferentes  grupos  populacionais.                  

Para  os  recortes  de  raça,  região  e  até  de  estrutura  familiar,  há  diferentes  graus  de  persistência  e                   

mudança   ao   longo   dos   anos.   
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2.2. Oferta   Escolar:   do   ensino   básico   ao   superior   entre   os   anos   de   1996   e   2014   

No  período  de  abrangência  desta  pesquisa  o  Brasil  passou  por  significativas  mudanças              

do  ponto  de  vista  da  oferta  educacional,  sobretudo  para  o  ensino  superior,  que  concentrou                

importantes  programas  de  acesso  e  financiamento  responsáveis  pela  ampliação  do  perfil             

socioeconômico   do   universitário   brasileiro.   

Iniciando  a  análise  com  a  oferta  de  educação  básica  no  Brasil,  são  apresentados  nas                

Figuras  1  e  2  os  dados  de  matrículas  nos  ensinos  fundamental  e  médio,  por  região  geográfica  .                   

Para  o  ensino  fundamental  é  possível  observar  que  o  número  de  matrículas  cresceu               

continuamente  até  o  ano  de  1999,  quando  atingiu  36,1  milhões  de  alunos,  sendo  mais  de  um                  

terço  deles  pertencentes  ao  Sudeste  do  país.  A  partir  de  2000  o  número  total  de  matrículas                  

passou  a  cair  continuamente,  atingindo  28,6  milhões  de  matrículas  ao  final  da  série,  em                

decorrência  da  mudança  no  perfil  demográfico  da  população  e  da  queda  na  taxa  de                

fecundidade,  que  segundo  o  Censo  demográfico  do  IBGE  caiu  de  2,89  em  1991,  para  2,38  em                  

2000   e   1,9   em   2010.   

  
Figura   1.   Número   de   matrículas   no   Ensino   Fundamental   (em   milhões),   por   região   geográfica,   Brasil,   1996-2014.   

  
Fonte:   Censo   Escolar   da   Educação   Básica   (Inep/MEC).   Elaboração   própria.   

    

  



/

21   
  

Figura   2.   Número   de   matrículas   no   Ensino   Médio   (em   milhões)   por   região   geográfica,   Brasil,   1996-2014.   

  
Fonte:   Censo   Escolar   da   Educação   Básica   (Inep/MEC).   Elaboração   própria.   

  

Cardoso  e  Souza  (2004)  demonstram,  por  meio  dos  dados  das  PNADs  de  1992  a  2001                 

e  do  Censo  demográfico  de  2000,  a  relação  entre  o  crescimento  da  frequência  escolar  e  a                  

implementação  de  programas  condicionais  de  transferência  de  renda,  tais  como  o  Programa              

para  Erradicação  do  Trabalho  Infantil  (PETI) 3 ;  os  programas  municipais  Bolsa-Escola 4  (início             

em  1996);  o  Programa  de  Garantia  de  Renda  Mínima  do  Ministério  da  Educação               

(1999-2000);   e   o   Programa   Federal   Bolsa-Escola   (início   em   2001).   

Analisando  os  dados  relativos  a  crianças  de  10  a  15  anos  de  idade  em  situação  de                  

vulnerabilidade  econômica,  Cardoso  e  Souza  (2004)  apontam  que  esses  programas  de             

transferência  de  renda  exerceram  um  impacto  significativo  sobre  o  crescimento  da  frequência              

escolar.  Os  resultados  foram  os  mesmos  para  meninas  e  meninos,  mostraram-se  robustos  para               

as  amostras  adotadas  e  sugerem  que  as  transferências  de  renda  mudaram  a  alocação  de  tempo                 

das  crianças  entre  escola  e  trabalho:  diminuíram  a  incidência  de  crianças  que  apenas               

3  De  acordo  com  Cardoso  e  Souza  (2004)  o  objetivo  do  programa  era  erradicar  as  piores  formas  de                    

trabalho  infantil,  promovendo  o  pagamento  em  dinheiro  para  famílias  com  �ilhos  entre  7  e  14  anos  de                   

idade,  através  da  requisição  de  frequência  escolar  mínima  de  80%.  Teve  início  no  Mato  Grosso  do  Sul  em                    

1996.  Em  1999  o  programa  alcançou  166  municípios  em  oito  estados,  bene�iciando  cerca  de  131.000                 

crianças   (aproximadamente   10%   do   total   de   crianças   em   situação   de   trabalho   infantil).   
4  Programa  de  assistência  social  voltado  para  famílias  em  situação  de  pobreza,  que  oferecia                

subsídios  em  dinheiro  para  famílias  com  �ilhos  entre  7  e  14  anos  de  idade.  Em  2002  o  programa  já  tinha                      

atingido   mais   de   5.500   municípios   e   promoveu   assistência   a   mais   de   5   milhões   de   crianças.   
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trabalham  ou  que  não  trabalham  nem  estudam  e  aumentaram  a  incidência  de  crianças  que                

apenas  estudam  ou  que  trabalham  e  estudam.  Ainda  assim,  os  autores  não  encontraram  um                

impacto  significativo  dos  programas  de  transferência  condicional  de  renda  na  redução  do              

trabalho  infantil,  possivelmente  porque  o  valor  financeiro  era  muito  pequeno  para  criar  um               

incentivo   suficiente   para   as   famílias   renunciarem   à   renda   do   trabalho   de   suas   crianças.   

Analisando  o  efeito  do  Programa  Bolsa  Família  (PBF) 5  sobre  o  desempenho  médio  das               

escolas  brasileiras,  Camargo  e  Pazello  (2014)  também  identificam  uma  correlação  positiva             

entre  o  programa  de  transferência  de  renda  e  a  frequência  escolar  dos  alunos  beneficiados                

pelo  programa.  Por  meio  dos  dados  do  Censo  escolar  de  2008,  da  pesquisa  de                

Acompanhamento  da  Frequência  Escolar  dos  beneficiários  do  Programa  Bolsa  Família  de             

2008  e  da  Prova  Brasil  de  2009,  os  autores  buscaram  relacionar  o  desempenho  médio  por                 

escola  dos  alunos  de  quarta  série  em  2009  com  a  proporção  de  alunos  participantes  do  Bolsa                  

Família  em  2008.  Os  resultados  mostraram  que  a  elevação  da  proporção  de  alunos               

beneficiados  reduz,  em  média,  a  taxa  de  abandono.  Apesar  do  resultado  positivo  na  frequência                

escolar,  não  foi  possível  identificar  uma  evidência  estatisticamente  robusta  com  relação  às              

taxas   de   aprovação   e   exames   de   proficiência.   

Camargo  e  Pazello  (2014)  apresentam  características  educacionais  importantes  para           

entender  o  perfil  do  aluno  que  recebe  essa  transferência  condicional  de  renda:  a  proporção  dos                 

alunos  participantes  do  PBF  na  escola  é  negativamente  correlacionada  com  a  proficiência  em               

matemática  e  português  dos  alunos,  ou  seja,  à  medida  que  cresce  a  proporção  de  alunos                 

beneficiados  na  escola,  cai  a  nota  média  nos  exames  de  proficiência.  Outras  evidências               

relevantes  encontradas  foram  que  escolas  com  porcentagem  de  beneficiários  maior,  em  média,              

possuem  menor  taxa  de  aprovação,  maior  taxa  de  abandono  escolar,  pior  infraestrutura,  são               

escolas  menores,  têm  maior  chance  de  serem  localizadas  na  área  rural  e  possuem  uma                

proporção   menor   de   mães   com   maior   grau   de   escolaridade.   

Camargo  e  Pazello  (2014)  trazem  em  seus  resultados  que  o  aumento  de  um  p.  p.  na                  

proporção  de  alunos  beneficiados  pelo  PBF  em  uma  escola  reduz,  em  média,  em  0,012  p.  p.  a                   

taxa  de  abandono  escolar.  De  acordo  com  os  autores,  seria  a  condicionalidade  de  frequência                

5   Entrou  em  vigor  em  2004,  concedendo  bene�ícios  para  famílias  em  situação  de  pobreza  ou                 

pobreza  extrema  compostas  por  crianças  entre  0  e  17  anos  ou  gestantes.  O  valor  do  bene�ício  depende  da                    

composição  familiar  e  da  situação  socioeconômica  e  o  recebimento  é  atrelado  ao  cumprimento  das                

condições  de  acordo  com  a  composição  familiar.  Para  crianças  em  idade  escolar  é  exigida  a  matrícula  e                   

frequência   escolar   mínima   de   85%   do   ano   letivo   (CAMARGO;   PAZELLO,   2014).   
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escolar  do  programa  que  faria  com  que  um  menor  número  de  crianças  concretizasse  o                

abandono   escolar.   

Uma  importante  contribuição  dessa  literatura  é  a  constatação  de  que  as  escolas  com               

maior  porcentagem  de  alunos  inseridos  no  PBF  detêm  notas  piores  tanto  em  2001  quanto  em                

2009,  além  de  piores  condições  de  infraestrutura,  ficando  clara  a  necessidade  de  atenção               

especial   por   parte   dos   gestores   de   políticas   públicas.   

Em  outro  trabalho  sobre  o  efeito  do  PBF  sobre  a  frequência  escolar  dos  alunos                

beneficiários,  Melo  e  Duarte  (2010)  estudam  especificamente  o  caso  da  agricultura  familiar              

do  Nordeste  do  Brasil,  por  meio  de  dados  primários  de  pesquisa  de  campo  e  de  dados                  

secundários  provenientes  da  PNAD  de  2005.  O  objetivo  era  o  de  avaliar  o  impacto  do                 

programa  de  transferência  condicionada  Bolsa  Família  sobre  a  frequência  escolar  de  crianças              

e  adolescentes  de  cinco  a  14  anos  de  idade,  na  agricultura  familiar  dos  estados  de                 

Pernambuco,   Ceará,   Sergipe   e   Paraíba.   

O  meio  rural  do  Nordeste  distingue-se  desfavoravelmente  das  demais  regiões  do  país              

em  termos  de  desenvolvimento  social.  Do  ponto  de  vista  educacional,  o  Nordeste  possuía,  em                

2006,  de  acordo  com  a  PNAD,  uma  média  de  2,5  anos  de  estudo  para  a  população  com  25                    

anos  ou  mais  de  idade,  contra  3,5  anos  no  caso  da  população  rural  do  Brasil  e  6,7  anos  para                     

todo  o  país,  considerando  o  mesmo  recorte  etário.  Ou  seja,  a  defasagem  dessa  região  com                 

relação  ao  Brasil  como  um  todo  chegava  a  4,2  anos  de  estudo  e,  segundo  os  autores,  piorou                   

nos   últimos   anos,   uma   vez   que   era   de   3,7   anos   em   1997   (MELO;   DUARTE,   2010).   

Os  atrasos  do  passado,  que  ainda  repercutiam  em  2006,  ajudam  a  entender  esse               

desenvolvimento  educacional  abaixo  da  média  nacional.  Por  exemplo,  por  meio  dos             

microdados  da  PNAD  de  1995  é  possível  identificar  que  enquanto  menos  de  75%  das  crianças                 

e  adolescentes  de  5  a  14  anos  de  idade  frequentavam  a  escola  no  meio  rural  nordestino,  no                   

meio   metropolitano   esse   percentual   superava   os   90%   (MELO;   DUARTE,   2010).   

Há  também  de  se  considerar  as  especificidades  envolvidas  no  investimento  em  capital              

humano  das  famílias  do  meio  rural  brasileiro,  sobretudo  os  da  agricultura  familiar,  que  Melo  e                 

Duarte  (2010)  utilizam  para  fundamentar  sua  pesquisa.  A  primeira  evidência  citada  é  a  da                

ausência  da  crença  na  importância  da  educação  formal  como  condicionante  produtivo,  latente              

ao  menos  no  passado  recente.  Em  seguida  é  citada  a  alta  persistência  intergeracional  da                

informação  e  do  conhecimento  dentro  da  agricultura  familiar.  Para  a  agricultura  familiar,  há  a                

evidência  de  que  tendem  a  ficar  no  campo  os  filhos  menos  escolarizados.  E,  fundamental  para                 

o  entendimento  deste  trabalho,  há  a  evidência  de  que  a  restrição  de  renda  não  parece  ser  a                   

explicação  mais  relevante  para  o  baixo  investimento  em  capital  humano  das  famílias              
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agrícolas,  embora  o  fator  de  restrição  de  renda  pareça  ser  mais  limitante  para  o  incremento                 

educacional   de   crianças   e   adolescentes   caso   o   objetivo   destes   seja   a   migração.   

A  principal  contribuição  do  trabalho  de  Melo  e  Duarte  (2010)  está  na  estimativa  de                

que,  de  forma  geral,  o  PBF  aumenta  a  frequência  escolar  no  intervalo  de  5,4  a  5,9  p.  p.,  em                     

linha  com  a  estimativa  encontrada  por  Cardoso  e  Souza  (2004)  para  o  Brasil  como  um  todo.                  

Mas,  diferentemente  desses  autores,  foi  encontrada  também  uma  importante  diferença  por             

sexo  quanto  ao  impacto  do  PBF  sobre  a  frequência  escolar  das  crianças  e  adolescentes  ligados                 

à  agricultura  familiar  no  Nordeste.  O  efeito  positivo  sobre  a  frequência  escolar  é  encontrado                

apenas  para  indivíduos  do  sexo  feminino,  não  tendo  assim  eficácia  para  os  do  sexo  masculino.                 

Os  autores  justificam  que,  tendo  especificamente  em  vista  o  ambiente  da  agricultura  familiar,               

esse  resultado  está  de  acordo  com  os  diferentes  custos  de  oportunidade  envolvidos  na               

formação  escolar  de  crianças  e  adolescentes  de  diferentes  sexos.  Sendo  assim,  os  autores               

concluem  que  é  possível  que  os  valores  de  transferência  do  PBF  sejam  insuficientes  para                

diminuir  o  tempo  gasto  no  trabalho  de  crianças  e  adolescentes  do  sexo  masculino  no  ambiente                 

da   agricultura   familiar   do   meio   rural   nordestino.   

Melo  e  Duarte  (2010)  sugerem,  ainda,  que  dada  a  importância  do  braço  do  jovem  do                 

sexo  masculino  nas  atividades  agrícolas  do  Nordeste,  é  possível  que  o  aumento  do  valor  das                 

transferências  de  renda  não  seja  suficiente  para  alocar  adequadamente  o  tempo  desses  jovens               

nas  funções  relativas  à  educação  formal.  Adicionalmente,  os  autores  inferem  que  sozinhos  os               

programas  de  transferência  condicional  de  renda  podem  não  ser  suficientes  para  quebrar  a               

persistência  intergeracional  de  pobreza  educacional  da  região  rural  do  Nordeste,            

necessitando-se  assim  avaliar  se  as  políticas  para  a  introdução  de  novas  tecnologias  intensivas               

em  capital  humano  e  de  maior  integração  ao  mercado  promoveriam  o  desenvolvimento  social               

dessa   região.   

Partindo  para  a  análise  do  Ensino  Superior,  o  primeiro  ponto  a  ser  destacado  é  o                

considerável  crescimento  do  número  de  matrículas  no  período  estudado.  Por  meio  dos  dados               

do  Censo  da  Educação  Superior  (Inep/MEC),  apresentados  na  Figura  3,  é  possível  observar  o                

total   de   matrículas   em   cursos   de   graduação   presenciais,   de   1996   a   2014.     
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Figura  3.  Número  de  matrículas  em  cursos  de  graduação  presenciais  (em  milhões),  por  região  geográfica,  Brasil,                  
1996-2014.   

  
Fonte:   Censo   Escolar   da   Educação   Básica   (Inep/MEC).   Elaboração   própria.   

  

O  número  de  matrículas  em  cursos  de  graduação  presenciais  cresceu  mais  de  340%  de                

1996  a  2014,  de  1,87  para  6,49  milhões.  Quase  metade  dessas  matrículas,  aproximadamente               

47%,  estavam  concentradas  na  região  Sudeste  do  país  em  2014.  A  região  que  apresentou  o                 

maior  crescimento  proporcional  foi  o  Nordeste,  que  multiplicou  por  4,9  vezes  o  número  de                

matrículas   de   1996   a   2014,   de   280   mil   para   1,38   milhões.   

Segundo  os  dados  do  Ministério  da  Educação  (MEC),  de  2001  a  2014  a  taxa  bruta  de                  

matrículas  no  ensino  superior 6  duplicou,  de  15,1%  para  32,1%,  ao  passo  que  a  taxa  líquida 7                 

foi   de   8,9%   para   17,4%.   

Segundo  Oliveira  (2017)  em  2012  o  número  de  matrículas  no  sistema  de  ensino               

superior  aumentou  22,5%.  Esse  forte  crescimento  está  relacionado  com  as  mudanças  no              

Fundo  de  Financiamento  Estudantil  (Fies)  e  com  a  diminuição  das  taxas  de  juros  de                

financiamento   do   ensino   superior   privado.   

6  Relaciona  o  total  de  matriculados  no  ensino  superior,  sem  exceção  de  idade,  com  a  população                  

total   de   jovens   de   18   a   24   anos   de   idade.   
7  Relaciona  o  total  de  jovens  de  18  a  24  anos  de  idade  matriculados  no  ensino  superior  com  o  total                      

de   jovens   nessa   faixa   etária   da   população.   
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Na  Figura  4  é  possível  observar  a  evolução  das  matrículas  em  cursos  de  graduação                

presenciais   segundo   tipo   de   instituição   de   ensino   (pública   ou   privada).   

  
Figura  4.  Número  de  matrículas  em  cursos  de  graduação  presenciais  (em  milhões),  segundo  tipo  de  instituição,                  
Brasil,   1996-2014.   

  
Fonte:   Censo   da   Educação   Superior   (Inep/MEC).   Elaboração   própria.   

  

A  esfera  privada  do  ensino  superior  apresentou  um  crescimento  no  número  de              

matrículas  mais  acelerado:  de  1,13  milhões  para  4,66  milhões,  ou  411%  entre  os  anos  de  1996                  

e  2014,  respondendo,  no  último  ano,  por  aproximadamente  72%  do  total  de  matrículas  em                

graduações  presenciais.  De  acordo  com  Oliveira  (2017),  desde  2004  o  ritmo  de  crescimento               

de  matrículas  nas  instituições  de  ensino  superior  privadas  tem  se  reduzido,  quando  comparado               

ao  pico  registrado  entre  os  anos  de  1998  e  2003,  em  decorrência  da  saturação  do  mercado                  

privado  de  ensino  superior  e  da  implantação,  em  2004,  do  Sistema  Nacional  de  Avaliação  da                 

Educação  Superior  (Sinaes),  que  tem  a  função  de  avaliar  instituições,  cursos  e  o  desempenho                

de   estudantes,   impondo,   dessa   forma,   critérios   mais   rigorosos   por   parte   do   MEC.   

Entretanto,  foi  entre  os  anos  de  2009  e  2011  que  a  participação  das  Instituições  de                 

Ensino  Superior  (IES)  públicas  voltou  a  subir,  em  decorrência  do  Programa  de  Apoio  aos                

Planos  de  Expansão  e  Reestruturação  das  Universidades  Federais  (Reuni),  de  2007,             

determinante   para   a   expansão   do   número   de   matrículas   nas   IES   federais   (OLIVEIRA,   2017).   

Em  2008,  conforme  os  dados  da  Figura  4,  a  relação  entre  matrículas  em  cursos  de                 

graduação  presenciais  de  instituições  públicas  sobre  o  total  de  matrículas  era  de  25,1%,               

passando   para   26,4%   em   2009   e   atingindo   29%   em   2012.   
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Apesar  da  considerável  expansão  das  matrículas  dentro  do  período  de  análise,  é              

necessário  destacar  o  quanto  o  acesso  ao  ensino  superior  no  Brasil  permaneceu  relativamente               

elitizado.  Segundo  os  critérios  de  classificação  propostos  por  Trow  (2005),  há  três  fases  de                

evolução:  a  primeira  é  o  sistema  de  elite,  quando  a  taxa  líquida  de  matrícula  é  de  até  15%;  a                     

segunda  é  o  sistema  de  massas,  quando  a  taxa  líquida  está  entre  16  e  50%,  embora  seja                   

considerada  consolidado  apenas  quando  alcança  os  30%;  e  o  sistema  de  acesso  universal,               

quando  a  taxa  líquida  é  superior  a  50%.  Segundo  os  dados  do  MEC,  apenas  em  2012  é  que  a                     

taxa  líquida  superou  o  limiar  dos  15%,  estando  assim  o  Brasil  em  um  estágio  embrionário  do                  

sistema   de   massas,   distante   do   consolidado.   

Para  Marques,  Ximenes  e  Ugino  (2018),  as  políticas  públicas  voltadas  ao  ensino              

superior  entre  os  anos  de  2003  e  2016  foram  marcadas  pela  ambiguidade,  uma  vez  que,  por                  

um  lado,  a  educação  superior  pública  experimentou  um  avanço  sem  precedentes,  de  rápido               

crescimento  de  vagas  gratuitas  para  estudantes  de  escola  pública,  estudantes  de  baixa  renda  e                

autodeclarados  pretos,  pardos  e  indígenas.  Os  autores  apresentam  os  dados  sobre  a  expansão               

das  universidades  públicas:  dentro  do  período  citado  foram  criadas  18  universidades  federais,              

totalizado  63  em  2014.  Além  disso,  houve  a  ampliação  das  já  existentes,  por  meio  do  Reuni,                  

que  objetivava  a  otimização  da  oferta  e  a  interiorização  com  a  criação  de  novos   campi                 

universitários,  que  dobraram  nesse  período  alcançando  o  total  de  331  no  país.  Deve-se  citar                

ainda   a   consolidação   do   sistema   de   cotas   sociais   e   raciais   nas   instituições   federais   de   ensino.  

Por  outro  lado,  houve  o  desenvolvimento  do  setor  privado,  lucrativo  e  de  baixa               

qualidade,  que  ganhou  corpo  e  influência  sobre  a  política  educacional.  Sob  favoráveis              

condições  políticas,  o  setor  privado  de  ensino  superior  prosperou,  resultando  na  formação  de               

um  oligopólio  dos  mais  lucrativos  no  mercado  de  ações.  Foi  a  capitalização  desses  grupos  que                 

permitiu  a  concentração  de  mercado,  por  meio  de  fusões  e  aquisições  e  da  eliminação  de                 

setores  de  ensino  tradicionais,  fazendo  com  que  em  2013  os  três  principais  grupos               

educacionais  concentrassem  23,4%  de  toda  a  oferta  do  setor  privado.  A  ação  estatal  para  a                 

formação  do  mercado  consumidor  se  materializou  em  programas  como  o  Fies 8  (em  2014,  35%               

8  Criado  em  1999  como  um  empréstimo  subsidiado  aos  estudantes,  praticando  taxas  de  juros                

abaixo  das  do  mercado.  Reformulado  em  2010,  com  alongamento  do  prazo  de  amortização  e  carência  e                  

descontos   para   determinadas   carreiras.   
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das  matrículas  em  instituições  privadas  eram  financiadas  por  este  programa)  e  o  Programa               

Universidade   para   Todos   (Prouni 9 )   (MARQUES;   XIMENES;   UGINO,   2018).   

Pinto  (2016)  faz  uma  análise  sobre  a  destinação  de  recursos  públicos,  direta  ou               

indiretamente,  ao  setor  privado  de  ensino  no  Brasil.  Sobre  o  ensino  superior  vale  destacar  a                 

renúncia  fiscal  relativa  ao  Prouni,  que  cresceu  de  R$  578  milhões  (0,01%  do  PIB)  para  R$                  

1,125  bilhões  (0,02%  do  PIB)  entre  os  anos  de  2010  e  2014.  Com  relação  ao  Fies,  entre  2010                    

e  2014  houve  uma  disparada  no  número  de  contratos,  de  72  mil  para  732  mil.  Além  disso,  o                    

valor  destinado  pelo  MEC  saltou  de  R$  1,6  bilhões  (0,04%  do  PIB)  para  R$  12  bilhões                  

(0,22%   do   PIB)   no   mesmo   período.   

Para  Sguissardi  (2015),  a  expansão  da  educação  superior  também  teve  um  caráter  dual:               

de  um  lado  ela  é  para  a  elite,  de  alta  qualificação  e  para  poucos,  ao  passo  que  de  outro  lado  é                       

para  as  massas,  de  baixa  qualificação  e  para  muitos,  colocando  em  dúvida  a  pretendida                

democratização  do  acesso.  O  autor  ainda  apresenta  a  hipótese  de  que  o  Brasil  experimentou                

um   intenso   processo   de   transformação   de   um   direito   em   mercadoria.   

Outra  pontuação  pertinente  de  Sguissardi  (2015)  é  o  de  que  a  verdadeira              

democratização  do  Ensino  Superior  deveria  levar  em  consideração  a  frequência,  o  sucesso              

acadêmico  e  a  conclusão  dos  cursos  de  graduação.  O  “aluno  novo”,  que  faz  a  alusão  ao  aluno                   

com  perfil  socioeconômico  mais  vulnerável,  consegue  ter  acesso  ao  ensino  superior,  mas              

encontra  inúmeras  dificuldades  para  manter-se  no  novo  ambiente  e  ainda  responder  às              

expectativas  de  sucesso  acadêmico,  o  que  o  torna,  simbolicamente,  “excluído”  após  ter  sido               

“incluído”.  Além  disso,  o  autor  questiona  a  democratização  do  poder  de  escolha  do  curso,                

carreira  ou  profissão,  pois  para  a  grande  maioria  ainda  não  existe  uma  escolha,  mas  uma                 

adaptação  às  condições  que  o  candidato  julga  condizentes  com  sua  realidade  e  a  consequente                

escolha   por   um   curso   que   representa   para   ele   menor   risco   de   exclusão.   

2.3. Mobilidade   educacional   segundo   condição   de   migração   

A  dinâmica  migratória  representa  um  dos  principais  temas  das  discussões  de             

desenvolvimento  regional  e  crescimento  econômico.  Temas  relevantes  no  âmbito  econômico,            

como  o  processo  de  urbanização,  o  desenvolvimento  produtivo  e  as  relações  no  mercado  de                

trabalho,   estão   correlacionados   com   os   processos   de   deslocamento   populacional.   

9  Criado  em  2004,  fornecendo  incentivos  �iscais  às  instituições  que  ofertassem  bolsas  integrais  e                

parciais  a  estudantes  oriundos  de  escolas  públicas  inseridos  em  uma  faixa  de  renda  familiar  mensal  per                  

capita.   
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O  Brasil  vivenciou  importantes  fluxos  migratórios,  sobretudo  em  nível  inter-regional,            

a  partir  da  década  de  1950.  Como  consequência,  a  proporção  de  pessoas  não  residentes  em                 

seu  estado  de  origem  cresceu  de  9,86%  em  1950  para  14,97%  em  1980,  fechando  2000  em                  

15,33% 10 .   

O  mais  importante  fluxo  migratório  inter-regional  do  país  tem  sido  a  migração              

Nordeste-Sudeste.  O  principal  motivador  dessa  migração  é  a  busca  por  inserção  no  mercado               

de  trabalho  do  Sudeste.  Apesar  da  gradual  redução  desse  fluxo,  se  comparados  os  dados                

censitários  de  2000  e  2010,  destaca-se  sua  relevância  histórica  e  implicações             

socioeconômicas.  Da  população  total  residente  no  Sudeste,  os  nordestinos  correspondiam  a             

9,35%   em   2000   e   a   7,92%   em   2010   e   (SUDENE,   2017).   

Estudos  têm  mostrado  que,  controlados  fatores  observáveis,  o  migrante  ganha  mais  por             

hora  trabalhada  do  que  o  não  migrante,  ou  seja,  existe  um  efeito  não  observado,  associado  à                  

condição  de  migrante,  que  impacta  positivamente  o  desempenho  no  mercado  de  trabalho.  Para               

o  Brasil,  esse  efeito  foi  constatado  por  Santos  Júnior,  Menezes-Filho  e  Ferreira  (2005).  A                

seleção  positiva  dos  migrantes  estaria  associada  ao  fato  de  serem,  em  média,  mais  aptos,                

ambiciosos,   agressivos,   motivados   ou   empreendedores   do   que   os   não   migrantes.   

Na  literatura  internacional,  há  evidências  de  que  a  condição  de  migração  também              

exerce  um  efeito  no  grau  de  mobilidade  educacional  intergeracional,  com  maior  mobilidade              

sendo  observada  entre  os  filhos  de  migrantes.  Lam  e  Liu  (2017),  em  estudo  sobre  a                 

mobilidade  educacional  em  Hong  Kong,  demonstram  que  filhos  de  migrantes  possuem  uma              

mobilidade  muito  superior  dentro  do  sistema  educacional,  superando  o  grau  de  mobilidade  de               

filhos  de  pais  nascidos  em  Hong  Kong.  Os  filhos  de  migrantes  também  possuem  maior                

mobilidade  em  termos  de  acesso  à  educação  universitária  do  que  os  filhos  de  pais  nativos                 

nesse  país.  Oberdabernig  e  Scheneebaum  (2017)  constatam  que  pais  migrantes  possuem             

menor  nível  de  escolaridade  que  pais  nativos  em  muitos  países  europeus,  mas  seus  filhos  são                 

muitas  vezes  capazes  de  superar  o  nível  educacional  de  seus  pais  e  até  mesmo  aproximar-se                 

do  nível  alcançado  pelos  filhos  de  nativos.  A  explicação  para  esses  resultados  estaria  no  fato                 

de  que,  ao  migrar,  a  família  teria  melhores  oportunidades  educacionais,  já  que  os  locais  de                 

destino  forneceriam  melhores  serviços  públicos,  quando  comparados  aos  locais  de  origem.             

Além  disso,  o  grupo  de  migrantes  possuiria  melhores  características  não  observáveis  que  o  de                

não  migrantes.  Por  fim,  a  mudança  de  ambiente  beneficiaria  a  acumulação  de  capital  humano                

10  Dados   dos   Censos   demográ�icos   do   IBGE.   

  



/

30   
  

dos  filhos,  já  que  efeitos  externos  passariam  a  diminuir  o  efeito  da  educação  dos  pais  na                  

educação   dos   filhos.   

Schneebaum,  Rumplmaier  e  Altzinger  (2015)  analisam  a  interação  entre  gênero  e  o              

background  familiar  de  migração  sob  a  mobilidade  intergeracional  de  educação.  Para  tal,              

empregam  análises  econométricas  uni  e  multivariadas  por  meio  dos  dados  da  pesquisa              

estatística  da  União  Europeia  de  2011 11 ,  sobre  a  renda  e  as  condições  de  vida  na  Áustria.  Para                   

avaliar  os  efeitos  do   backgroud  migratório,  os  autores  analisam  três  grupos:  os  austríacos               

nativos,  os  migrantes 12  de  primeira  geração  –  ou  seja,  os  que  tomaram  a  decisão  de  migrar  -  e                    

os  migrantes  de  segunda  geração  -  aqueles  que  nasceram  na  Áustria,  mas  são  filhos  de                 

migrantes.  Assim  como  os  migrantes,  as  mulheres  em  média  são  menos  escolarizadas  que  os                

nativos.  Desse  modo,  os  autores  levantam  como  hipótese  inicial  que  a  mulher  migrante               

enfrentaria  uma  persistência  intergeracional  mais  forte,  dado  que  ela  passaria  por  uma  dupla               

desvantagem  nos  resultados  educacionais.  Além  disso,  os  migrantes  poderiam  ser  mais             

dependentes  da  realização  educacional  dos  pais,  devido  ao  enfrentamento  de  barreiras  sociais              

como  diferenças  culturais  e  de  idioma,  que  dificultam  o  sucesso  escolar  e  de  treinamento,               

além  da  exclusão  de  informações  relacionadas  a  programas  escolares,  que  o  migrante  que  não                

domina   a   língua   local   perderia   naturalmente.   

Com  relação  ao  gênero,  os  autores  levantam  que,  no  contexto  do  país  estudado,  os                

homens  historicamente  recebem  mais  recursos  de  seus  pais  para  prosseguirem  com  os              

estudos,  seja  porque  os  pais  esperam  retornos  econômicos  da  educação  dos  filhos  homens,               

seja  porque  os  tradicionais  papéis  de  gênero  diziam  que  as  mulheres  não  precisariam  ou  não                 

deveriam  avançar  na  educação  formal,  sobretudo  para  o  universo  de  dados  da  pesquisa,  que                

abrangeu  pessoas  nascidas  entre  as  décadas  de  1950  e  1980  (SCHNEEBAUM;             

RUMPLMAIER;  ALTZINGER,  2015).  Além  disso,  a  escolaridade  de  uma  criança  pode  estar              

fortemente  relacionada  à  escolaridade  da  mãe,  quando  se  trata  de  uma  filha  do  sexo  feminino,                 

e  relacionada  à  escolaridade  do  pai,  quando  se  trata  de  um  filho  do  sexo  masculino,  uma  vez                   

que  é  provável  que  as  crianças  construam  sua  própria  identidade  com  base  no  progenitor  do                 

mesmo  sexo.  Sendo  assim,  o  grau  “normal”  de  escolaridade  que  homens  e  mulheres  devem                

ter  seria  altamente  relacionado  com  os  papéis  de  gênero  ensinados  pelos  pais  e  pela  sociedade                 

em  geral.  As  filhas  de  mães  com  alta  escolaridade  teriam  maior  probabilidade  de  serem                

11  Na  época  da  pesquisa  em  2011  os  entrevistados  tinham  entre  25  e  59  anos  de  idade,  o  que                     

signi�ica   que   eles   nasceram   entre   os   anos   de   1951   e   1986.   
12  A   amostra   de   migrantes   inclui   apenas   os   advindos   de   países   fora   da   União   Europeia.   
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altamente  educadas,  pois  possivelmente  foram  ensinadas  que  meninas  e  mulheres  podem  ser              

educadas.   

Por  sua  vez,  os  migrantes  são  em  média  menos  escolarizados  que  os  nativos,  para  o                 

caso  austríaco  relatado  no  estudo.  No  caso  em  que  a  população  de  migrantes  não  está  bem                 

integrada  na  sociedade  em  que  vive  é  possível  que  seu  nível  de  escolaridade  seja                

particularmente  dependente  da  escolaridade  dos  pais,  já  que  eles  não  teriam  acesso  aos               

recursos  da  sociedade  que  impulsionariam  seu  nível  escolar.  Portanto,  migrantes  e  filhos  de               

migrantes  dependeriam  mais  do  investimento  doméstico  na  educação,  ao  passo  que  os  nativos               

receberiam  também  o  benefício  dos  programas  públicos.  A  família  migrante  receberia  uma              

desvantagem  dupla:  pais  com  menor  nível  de  instrução  e  a  ausência  dos  efeitos               

impulsionadores  da  mobilidade  externos  à  família  (SCHNEEBAUM;  RUMPLMAIER;          

ALTZINGER,   2015).   

Os  resultados  encontrados  pelos  autores  vão  de  encontro  com  as  premissas  iniciais.  A               

persistência  intergeracional  de  educação  é  mais  forte  para  meninas  do  que  para  meninos.  Os                

homens  migrantes  possuem  a  maior  mobilidade  dentre  os  grupos  estudados,  enquanto  as              

mulheres  são  as  menos  móveis.  Contudo,  as  meninas  são  particularmente  beneficiadas  quando              

a  mãe  possui  ensino  superior.  Comparando  a  primeira  e  a  segunda  geração  é  possível  observar                 

que  os  migrantes  de  segunda  geração  puderam  se  beneficiar  por  nascer  e  crescer  no  sistema                 

educacional  austríaco,  pois  possuem  maior  mobilidade  quando  comparados  aos  migrantes  de             

primeira  geração.  As  mulheres  migrantes  de  segunda  geração,  ou  seja,  as  filhas  de  pais  que                 

tomaram  a  decisão  de  migrar,  são  o  grupo  com  a  menor  mobilidade  intergeracional  de                

educação,  acumulando  os  piores  resultados  educacionais.  Sendo  assim,  os  autores  destacam             

que  o  sucesso  educacional  dessas  mulheres  é  altamente  relacionado  com  o  sucesso              

educacional  de  seus  pais  migrantes,  que,  por  sua  vez,  em  média,  contam  com  baixos  níveis                 

educacionais  (SCHNEEBAUM;  RUMPLMAIER;  ALTZINGER,  2015).  Cumpre  destacar,  por          

fim,  a  evidência  encontrada  por  esses  autores  de  que  gênero  é  um  fator  mais  constrangedor  da                  

mobilidade  que  a  condição  de  migração:  homens  migrantes  de  segunda  geração  possuem              

maior   mobilidade   educacional   do   que   mulheres   nativas.   

Na  literatura  de  mobilidade  intergeracional  de  educação  em  países  da  América  Latina              

é  possível  destacar  o  trabalho  desenvolvido  por  Antman  (2011),  que  estuda  os  efeitos  de  curto                 

prazo  da  migração  de  pais  mexicanos  para  os  Estados  Unidos.  Os  principais  resultados               

revelam  que,  no  curto  prazo,  ter  um  pai  nos  Estados  Unidos  reduz  as  horas  de  estudo  dos                   

filhos  e  aumenta  o  número  de  horas  trabalhadas.  A  decomposição  da  amostra  por  idade  e  sexo                  

demonstra  que  esse  efeito  é  mais  forte  entre  meninos  de  12  a  15  anos  de  idade,  o  que  poderia                     
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ser  explicado  pelas  dificuldades  financeiras  enfrentadas  após  a  migração.  Caso  o  pai  não               

tenha  sucesso  imediato  na  procura  de  emprego  nos  Estados  Unidos,  se  houver  um  período  de                 

tempo  a  ser  despendido  em  viagens,  ou  se  a  procura  de  emprego  gerar  gastos,  no  curto  prazo  a                    

família  deste  migrante  terá  que  tirar  um  ou  mais  filhos  da  escola  e  o  direcionar  ao  trabalho,                   

para  compensar  a  perda  do  rendimento  do  pai.  Sendo  assim,  durante  o  primeiro  ano,  se  o                  

migrante  não  conseguir  enviar  dinheiro  à  família  ou  se  a  família  tiver  que  enviar  dinheiro  para                  

apoiar  o  migrante  no  exterior,  um  efeito  negativo  sobre  a  escolaridade  dos  filhos  pode  ser                 

gerado.   

Antman  (2011)  também  explora  a  questão  de  gênero.  Com  a  migração  do  pai,  a  chefia                 

da  família  é  transferida  para  a  mãe,  que  passa  a  tomar  decisões  sobre  o  consumo  e  o                   

investimento  da  família.  A  autora  traz  a  evidência  de  que,  tudo  o  mais  constante,  a  mulher                 

tende  a  investir  mais  recursos  na  educação  dos  filhos  e,  além  disso,  a  gastar  mais  com  a                   

educação   das   meninas.   

Antman  (2011)  discute  que  o  exemplo  paterno  de  migração  poderia  ensinar  aos  filhos               

que  a  educação  mexicana  não  é  bem  recompensada  nos  Estados  Unidos.  Há  estudos  que  já                 

demonstraram  que  o  retorno  à  educação  estrangeira  nos  EUA  é  relativamente  baixo              

(BRATSBERG;  RAGAN,  2002;  GONZALEZ,  2003;  FRIEDBERG,  2000).  Além  disso,           

Antman  (2011)  sugere  que  as  oportunidades  de  migração  podem  impactar  negativamente  os              

investimentos  educacionais  em  casa.  Este  seria  o  efeito  denominado  “ brain  gain/brain  drain”              

também  já  estudado  por  deBrauw  e  Giles  (2006),  que  encontraram  uma  relação  negativa  entre                

oportunidades   internas   de   migração   e   matrículas   no   ensino   médio   em   aldeias   rurais   chinesas.   

Em  outra  pesquisa,  Antman  (2012)  pressupõe  que  a  migração  dos  pais  não  afetaria  os                

resultados  educacionais  de  filhos  com  20  anos  ou  mais  de  idade,  uma  vez  que  estes  já  teriam                   

concluído  os  estudos.  No  entanto,  para  filhos  em  idade  escolar  haveria  a  possibilidade  do                

efeito  da  migração  paterna.  De  fato,  por  meio  da  metodologia  de  efeitos  fixos  a  autora                 

encontra  um  efeito  estatisticamente  significativo  da  migração  paterna  para  filhas  nos             

primeiros  anos  de  vida.  Para  as  meninas  com  menos  de  20  anos  de  idade  cujo  pai  migrou  do                    

México  aos  Estados  Unidos  há  um  aumento  da  escolaridade  igual  a  0,73  anos  comparado  aos                 

pais   que   migraram   apenas   quando   as   filhas   já   possuíam   20   anos   ou   mais   de   idade.   

Outra  contribuição  relevante  de  Antman  (2012)  é  a  de  que  não  foi  encontrado  um                

efeito  estatisticamente  significativo  da  migração  doméstica  dos  pais  mexicanos.  O  efeito  é              

significativo  apenas  para  os  pais  que  fizeram  uma  migração  internacional.  A  autora  conclui               

através  desse  resultado  que  a  ausência  do  pai  não  desempenha  um  papel  importante  na                

determinação   dos   resultados   educacionais   dos   filhos,   sejam   meninos   ou   meninas.   
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Os  resultados  de  Antman,  sobretudo  da  pesquisa  de  2012,  corroboram  o  fato  de  que  a                 

questão  financeira  tem  grande  força  -  se  não  a  maior  -  sobre  a  escolarização  dos  filhos  com                   

pais  em  situação  migratória.  No  caso  de  Antman  (2012),  são  as  remessas  adicionais  de  dólares                 

dos  pais  migrantes  nos  Estados  Unidos  que  permitiram  o  incremento  nos  anos  de  estudo  das                 

filhas.  Outra  justificativa  para  o  incremento  educacional  das  filhas  seria  a  mudança  na               

estrutura  familiar.  Com  a  migração  paterna,  abre-se  a  possibilidade  de  que  as  decisões               

familiares  sejam  tomadas  pelas  mulheres,  que,  por  sua  vez,  tendem  a  investir  na  educação  de                 

suas   filhas   os   dólares   adicionais   adquiridos   pelo   pai   migrante   no   exterior.   

Em  nível  nacional,  até  onde  se  sabe  apenas  Sousa  (2012)  voltou-se  para  essa  questão.                

A  autora  comparou  as  famílias  migrantes  e  não  migrantes  das  principais  regiões  de  destino  e                 

de  origem  da  migração  do  país,  concluindo  que  a  mobilidade  educacional  é  maior  para  o                 

grupo  de  migrantes.  Por  exemplo,  a  probabilidade  de  filhos  de  pais  analfabetos  permanecerem               

analfabetos  é  de  13,17%  para  famílias  não  migrantes  e  de  6,82%  para  as  migrantes.  Esses                 

resultados,  no  entanto,  baseiam-se  nos  dados  do  Censo  demográfico  de  2000.  Desde  então,  o                

país  vivenciou  um  importante  avanço  em  seus  índices  educacionais.  Quando  comparadas  as              

gerações  de  trabalhadores  brasileiros  das  últimas  décadas  (trabalhadores  brasileiros  nascidos            

entre  1931  e  1950   versus  trabalhadores  brasileiros  nascidos  entre  1951  e  1970),  percebe-se               

um  aumento  na  escolaridade  da  população  nacional,  evidenciado  tanto  pela  diminuição  do              

percentual  de  indivíduos  cujos  pais  nunca  frequentaram  a  escola,  que  passou  de  51,5%  para                

43,3%  de  uma  geração  para  a  outra,  como  pelo  aumento  no  percentual  de  indivíduos  cujos                 

pais  apresentam  níveis  educacionais  mais  elevados,  visto  que  o  percentual  de  trabalhadores              

cujos  pais  concluíram  pelo  menos  o  segundo  grau  aumentou  de  5,2%  para  7,1%  (SILVA                

JÚNIOR;  SAMPAIO,  2015).  Essa  informação  se  torna  relevante  quando  se  busca  analisar  o               

efeito  familiar  na  acumulação  de  capital  humano  dos  indivíduos  e  mensurar  a  transmissão               

intergeracional  de  educação.  Tal  aumento  da  escolarização  da  população  torna  necessário             

visitar  os  dados  mais  recentes  de  mobilidade  para  verificar  se  há  continuidade  das  tendências                

anteriormente   identificadas.   

2.4. Recorte   Migratório   

Este  trabalho  apresenta  contribuições  sobre  a  mobilidade  intergeracional  de  educação            

sob  um  enfoque  migratório  nacional.  Dedica-se  fundamentalmente  a  um  dos  principais             

movimentos,  a  migração  de  nordestinos  para  outras  regiões  brasileiras,  em  maior  volume  ao               

Sudeste   do   país,   entre   as   décadas   de   1950   e   1980.   
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Esse  processo  migratório  intensificado  a  partir  da  década  de  1950  ficou  conhecido              

como  o  êxodo  rural  nordestino,  um  processo  de  problemática  social,  dados  os  motivos  que  o                 

ocasionaram.  Há  uma  divisão  entre  fatores  de  expulsão  da  região  nordestina  e  fatores  de                

atração   para   novas   regiões.   

Segundo  Fontes  (2002)  entre  as  décadas  de  1950  e  1970  a  capital  paulista,  região  que                 

reunia  muitos  fatores  atrativos,  triplicou  em  tamanho,  sendo  que  a  população  de  origem               

nordestina  cresceu  10  vezes.  Como  resultado,  o  Censo  de  1970  apontava  São  Paulo  como  a                 

região  metropolitana  com  a  maior  concentração  de  população  migrante.  O  mesmo  censo              

indicava  que  quase  70%  da  população  economicamente  ativa  da  cidade  havia  passado  por               

algum   tipo   de   experiência   migratória.   

Ainda  segundo  Fontes  (2002),  estima-se  que  38  milhões  de  pessoas  saíram  do  campo               

entre  as  décadas  de  1950  e  1980,  o  que  alterou  o  perfil  socioeconômico  brasileiro.  Os                 

trabalhadores  oriundos  do  Nordeste  compunham  a  maioria  dos  recém-chegados  em  São             

Paulo,  empregando-se  nos  mais  variados  ramos  da  indústria  e  dos  serviços.  São  Paulo  figurou                

como  a  principal  região  de  destino  por  conta  das  expectativas  de  se  encontrar  emprego  de                 

forma  relativamente  fácil  e  com  melhor  remuneração.  Além  das  oportunidades  salariais,  havia              

a  expectativa  de  recebimento  dos  direitos  trabalhistas,  comumente  ausentes  nas  relações  de              

trabalho   da   zona   rural.   

Fontes  (2002)  aponta  a  transformação  social  decorrente  desse  movimento  migratório            

entre  as  décadas  de  1950  a  1980  de  nordestinos  para  as  grandes  cidades  industriais  do                 

Centro-Sul  brasileiro.  Para  o  migrante,  tomar  a  decisão  de  sair  de  seu  local  de  origem  em                  

busca  de  regiões  economicamente  mais  dinâmicas  significava,  além  da  melhor  remuneração,  a              

possibilidade  de  escapar  da  sujeição  e  exploração  a  que  estavam  submetidos  nas  áreas  rurais.                

Isto  significa  que  esse  movimento  migratório  colaborou  para  a  dissolução  dos  grandes              

poderes   dos   proprietários   rurais   nordestinos.   

Outro  fator  de  atração  dos  migrantes  nordestinos  ao  Sudeste,  principalmente  para  a              

região  metropolitana  de  São  Paulo,  é  a  série  de  benefícios  urbanos,  sobretudo  nas  áreas  de                 

saúde  e  educação.  Fontes  (2002)  apresenta  o  relato  de  uma  mãe  de  família  migrante                

entrevistada  no  início  da  década  de  1950,  que,  em  resumo,  destaca  que  em  seu  local  de                  

origem  (Bahia)  havia  a  dificuldade  de  fornecer  uma  boa  educação  aos  filhos,  inclusive  pela                

distância   da   escola   para   a   residência.   

A  economia  agrícola  do  Nordeste,  caracterizada  por  uma  estrutura  predominantemente            

latifundiária  e  de  baixa  produtividade,  mostrou-se,  após  a  década  de  1950,  incapaz  de               

acompanhar  o  desenvolvimento  econômico  do  Centro-Sul  do  país.  Os  trabalhadores  do  campo              
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tinham  dificuldade  de  acesso  à  terra,  o  que  comprometia  a  renda  e  induzia  as  famílias  a                  

migrar.  Some-se  a  isso  as  elevadas  taxas  de  crescimento  vegetativo,  que  mais  uma  vez                

reforçavam   a   decisão   de   migração   (FONTES,   2002).   

Além  dos  componentes  de  fundo  socioeconômico,  também  os  componentes  climáticos            

serviram  como  fator  de  expulsão  do  nordestino.  As  prolongadas  estiagens  induziram  as              

decisões  de  migração,  já  que  eram  um  fator  limitante  que  afetava  a  segurança  alimentar  e  a                  

sobrevivência   das   famílias.   

Segundo  Ferraz  (2012),  entre  as  décadas  de  1950  a  1980  foram  registrados  seis               

períodos  de  secas.  Em  especial,  a  década  de  1950  é  conhecida  como  a  “madrasta  do                 

Nordeste”,  conforme  o  autor  denomina,  tendo  em  vista  as  estiagens  continuadas.  Entre  os               

anos  de  1951  e  1953  houve  uma  seca  prolongada  e  cercada  de  tensões  políticas,  dada  a                  

demora  na  resposta  de  auxílio  do  governo  aos  atingidos  pela  estiagem.  Um  evento  histórico                

importante  iniciado  nesta  seca  é  o  transporte  de  nordestinos  nos  caminhões  “pau-de-arara”.              

Foi  através  deste  transporte  precário  que  milhares  de  nordestinos  flagelados  foram             

transportados.   

Outra  seca  relatada  por  Ferraz  (2012)  é  a  do  ano  de  1958,  que  atingiu  grandes                 

proporções  em  um  raio  de  500  mil  km 2 ,  tornando  o  transporte  de  nordestinos  em  caminhões                 

“pau-de-arara”  comum  e  inevitável.  Segundo  as  estatísticas  do  Departamento  de  Imigração  e              

Colonização  do  Estado  de  São  Paulo,  entre  os  anos  de  1952  e  1961  foram  registrados                 

1.140.065  migrantes,  destacando-se  como  os  anos  de  maior  fluxo  migratório  1952,  em  meio  a                

grande  estiagem  prolongada,  e  os  anos  de  1958  e  1959,  com  101.788  e  120.968  migrantes,                 

respectivamente  (FERRAZ,  2012).  Outras  secas  importantes  listadas  por  esse  autor  foram  as              

de   1966,   1970,   1976   e   a   seca   prolongada   entre   os   anos   de   1979   e   1982.   

Em  suma,  pode-se  concluir  que  fatores  atrativos  como  emprego,  salários  mais             

elevados,  direitos  trabalhistas  e  infraestrutura  de  saúde  e  de  educação  estimularam  as              

migrações  rumo  ao  Centro-Sul  do  país,  principalmente  para  o  estado  de  São  Paulo.  Há                

também  fatores  expulsivos,  como  as  secas  e  suas  consequências  socioeconômicas,  que             

pressionaram  as  famílias  nordestinas  em  busca  de  novas  oportunidades.  A  união  desses  dois               

fatores  formou  um  dos  principais  movimentos  migratórios  do  país,  que  em  muito  contribuiu               

com  a  dinâmica  urbana  brasileira.  Em  vista  de  sua  importância,  este  trabalho  confere-lhe               

especial  ênfase:  estuda-se  a  mobilidade  intergeracional  de  educação  dos  filhos  de  indivíduos              

que  migraram  do  Nordeste  para  o  Sudeste  entre  1950  e  1981,  ano  do  auge  da  seca  que  teve                    

início  em  1979.  Como  alternativa  metodológica,  em  face  da  limitação  de  dados  disponíveis  na                

PNAD,  considerou-se  como  filho  de  migrante  o  indivíduo  que  possuía  como  grande  região  de                
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nascimento  o  Nordeste  e  que,  aos  15  anos  de  idade,  residia  no  Sudeste.  Dessa  forma,                 

presume-se  que  o  processo  de  tomada  de  decisão  sobre  a  mudança  de  região  de  residência                 

provavelmente   foi   tomado   por   seus   pais   ou   responsáveis.     
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3. METODOLOGIA   

Para  a  realização  deste  trabalho  foram  utilizados  os  dados  das  edições  de  1996  e  de                 

2014  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  (PNAD),  realizada  pelo  Instituto              

Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE)  até  2015  e  descontinuada  após  esse  período 13 .  A                

PNAD  era  uma  pesquisa  anual  baseada  em  uma  amostra  probabilística  de  domicílios,  que               

investigava  diversas  características  socioeconômicas,  como  educação,  trabalho  e  rendimento,           

além  de  características  gerais  da  população,  como  idade,  sexo,  cor,  composição  da  família  e                

do   domicílio,   migração,   fecundidade   etc.   

A  partir  de  2004  a  pesquisa  passou  a  abranger  todo  o  país,  já  que  anteriormente  não                  

eram  coletadas  as  informações  das  áreas  rurais  de  Rondônia,  Acre,  Amazonas,  Roraima,  Pará               

e  Amapá.  Assim,  neste  trabalho,  sempre  que  os  dados  das  edições  de  1996  e  de  2014  são                   

comparados,  as  informações  referentes  a  2014  são  filtradas  de  modo  a  representar  a  cobertura                

geográfica   da   pesquisa   existente   até   2003.   

As  edições  de  1996  e  de  2014  da  PNAD  contaram,  excepcionalmente,  com  um               

suplemento  sócio-ocupacional  aplicado  a  uma  parcela  da  amostra  original  da  pesquisa  com  a               

finalidade  de  captar  informações  relativas  à  mobilidade  intra  e  intergeracional  dos  indivíduos.              

Para  1996  as  informações  foram  captadas  para  indivíduos  com  15  anos  ou  mais  de  idade  que                  

eram  a  pessoa  de  referência  ou  o  cônjuge  no  domicílio.  Para  2014  as  informações  foram                 

obtidas   aleatoriamente   para   uma   subamostra   de   moradores   de   16   anos   ou   mais   de   idade.  

No  suplemento  de  1996  foram  incluídas  perguntas  sobre  o  nível  de  instrução  e  a                

ocupação  do  pai  e  da  mãe  dos  indivíduos  entrevistados.  Em  2014,  essas  perguntas  foram                

refinadas  de  maneira  a  reportar-se  não  necessariamente  aos  progenitores,  mas  ao  homem  e  à                

mulher  responsáveis  pela  criação  do  entrevistado  e  que  com  ele  residiam  quando  tinha  15               

anos   de   idade.   Essas   são   informações   chave   para   o   desenvolvimento   deste   estudo.   

A  estratégia  metodológica  a  ser  adotada  divide-se  em  três  partes:  a  estimação  de  um                

modelo  de  regressão  linear  para  o  cálculo  do  coeficiente  de  grau  de  persistência               

intergeracional  de  educação;  a  construção  de  matrizes  de  transição  de  Markov;  e,  por  fim,  o                 

ajuste   de   um   modelo   de   escolha   qualitativa,   o   logit   ordenado.   

13  A  PNAD  foi  substituída  pela  PNAD  Contínua,  que  apresenta  diferenças  importantes  em  relação  à                 

PNAD   quanto   ao   plano   amostral,   à   periodicidade   e   às   informações   investigadas.   
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3.1. Coeficiente   de   persistência   intergeracional   de   educação   

O  modelo  de  regressão  linear  que  representa  a  equação  de  transmissão  educacional  é               

apresentado  na  sequência.  O  coeficiente   fornece  uma  medida  do  grau  de  persistência       β         

intergeracional  de  educação.  Assim,  quanto  maior  seu  valor,  menor  será  o  grau  de  mobilidade                

intergeracional   (RAMALHO;   NETTO   JUNIOR,   2018).   

                                                                                       (1)  S θSi
f = α + β i

p + X i + εi  

em  que   é  o  nível  de  instrução  do  filho  adulto,   é  o  nível  de  escolaridade  do  pai,    é    Si
f          Si

p         X i   

um  vetor-linha  de  características  socioeconômicas  e  regionais ,   e   são  coeficientes,   é         α   β    θ   

um  vetor-coluna  de  parâmetros  e    é  um  termo  aleatório  normalmente  distribuído  e  com       εi          

variância     constante.   

O  modelo  foi  estimado  pelo  método  dos  mínimos  quadrados,  ponderando-se  cada             

indivíduo  por  seu  fator  de  expansão,  fornecido  juntamente  com  os  microdados  da  pesquisa.  É                

forçoso  admitir  que  o  modelo  padece  da  omissão  de  variáveis  relevantes  para  a  determinação                

do  nível  de  escolaridade  dos  indivíduos,  em  razão  da  indisponibilidade  de  informações.  A               

título  de  exemplo,  cumpre  mencionar  o  acesso  ao  crédito.  Conforme  mostram  Lochner  e               

Monge-Naranjo  (2012),  o  acesso  ao  crédito  pode  ser  um  fator  importante  para  as  decisões  de                 

investimento  em  educação.  Os  autores  relatam  que  a  restrição  ao  crédito  pode  trazer               

distorções  sobre  o  consumo,  lazer  dos  alunos  e  investimentos  iniciais  nas  crianças,  que               

costumam  ser  mais  difundidas  e  prejudiciais  do  que  as  restrições  ao  crédito  nas  idades                

universitárias.  Cabe  ainda  ressaltar  que  as  restrições  de  crédito  afetam  o  grau  de  mobilidade                

social,   a   evolução   da   distribuição   de   renda,   o   produto   agregado   e   o   bem   estar   geral.   

Attanasio  e  Kaufmann  (2009)  também  encontram  evidências  da  importância  do  acesso             

ao  crédito  nas  decisões  em  cursar  o  ensino  médio  e  superior,  apresentando  resultados  que                

sugerem  que  a  restrição  ao  crédito  constitui  um  obstáculo  importante  para  os  mexicanos               

pobres   obterem   ensino   superior,   reforçando   a   profunda   desigualdade   da   educação   no   México.   

Além  do  acesso  ao  crédito,  outros  fatores  podem  ser  relevantes  para  a  determinação  do                

nível  de  escolaridade,  a  exemplo  da  habilidade  individual,  dos  atributos  cognitivos  e  de               

fatores  socioemocionais.  Conforme  apresentado  por  Aviles  et  al.  (2005),  crianças  e            

adolescentes  com  problemas  de  saúde  mental  e  bem-estar  emocional  correm  o  risco  de               

apresentar  dificuldade  escolar  e,  consequentemente,  resultados  negativos.  Crianças  e           

adolescentes  expostos  a  abusos,  negligência  e  violência  comunitária  correm  o  risco  de              

percorrer  caminhos  que  levam  às  dificuldades  socioemocionais.  Tais  limitações  têm  o             
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potencial  de  impactar  negativamente  a  capacidade  de  o  jovem  negociar  seus  papéis  como               

aluno,   resultando   em   dificuldades   acadêmicas.   

Portanto,  há  variáveis  não  controladas  relevantes  para  a  determinação  da  educação.             

Caso  esses  fatores  estejam  correlacionados  com  uma  ou  mais  variáveis  explanatórias  do              

modelo,  podem  levar  ao  problema  da  endogeneidade,  que  acarreta  a  obtenção  de  estimativas               

viesadas  dos  parâmetros.  Em  vista  dessa  limitação,  a  magnitude  dos  coeficientes  deve  ser               

analisada  com  cautela.  Admitindo  que  um  eventual  viés  ocasionado  pela  omissão  de              

explicativas  relevantes  não  tenha  sofrido  alteração  em  seu  sentido  ou  magnitude  entre  1996  e                

2014,  a  comparação  intertemporal  das  estimativas  obtidas  traz  informação  valiosa  sobre  o              

comportamento   da   persistência   intergeracional   de   educação   no   período   em   questão.   

Para  a  elaboração  do  modelo  de  regressão  linear  foram  necessárias  algumas             

transformações   e   criações   de   variáveis,   a   partir   dos   dados   originais   da   PNAD.   

A  variável  dependente  adotada  no  modelo  foi  a  escolaridade  autodeclarada  pelos             

indivíduos  que  responderam  ao  suplemento  de  mobilidade.  Assim,  foram  excluídos  os             

indivíduos  cuja  escolaridade  era  “não  determinada  e  sem  declaração”.  Cumpre,  ainda,  notar              

que  para  melhor  caracterizar  a  escolaridade  dos  indivíduos  com  15  anos  ou  mais  de  estudo  foi                  

utilizada  como  apoio  a  variável  nível  de  instrução,  que  traz  a  informação  sobre  a  escolaridade                 

em  termos  de  ter  completado  ou  não  os  ciclos  escolares.  Para  o  indivíduo  com  15  anos  ou                   

mais  de  escolaridade  que  ao  ser  indagado  sobre  seu  nível  de  instrução  declarou  não  ter                 

completado  o  ensino  superior,  atribuíram-se  13  anos  de  escolaridade.  Para  os  que  declararam               

o   nível   de   instrução   superior   completo,   foi   atribuída   a   escolaridade   de   16   anos   de   estudo 14 .   

Para  uma  adequada  definição  do  nível  educacional  dos  filhos  foram  excluídos  da  base               

os  indivíduos  que  ainda  frequentam  a  escola,  já  que  para  estes  o  nível  de  escolaridade  ainda                  

não  está  determinado.  Também  foi  realizado  um  recorte  etário,  excluindo-se  da  base  os               

indivíduos  com  menos  de  25  anos  de  idade.  Conforme  Neidhöfer,  Serrano  e  Gasparini  (2018),                

esse  procedimento  de  limite  etário  garante  que  os  indivíduos  tenham  uma  maior  probabilidade               

de  ter  completado  sua  carreira  educacional,  o  que  evitaria  estimativas  tendenciosas.  Foram              

ainda  excluídos  da  base  os  indivíduos  que  na  data  da  pesquisa  ainda  frequentavam  a  escola,                 

uma  vez  que  para  eles  o  nível  de  escolaridade  ainda  não  está  definido.  Uma  discussão  acerca                  

dos  impactos  de  tais  exclusões  sobre  o  tamanho  final  da  amostra,  bem  como  sobre  a  possível                  

introdução   de   viés   nas   estimativas,   é   apresentada   na   seção   4.1.   

Uma  discussão  inevitável  quando  se  estimam  equações  de  transmissão  educacional  diz             

respeito  a  qual  escolaridade  adotar  (a  do  pai  ou  a  da  mãe?)  como  variável  explicativa.  É                  

14  Metodologia   semelhante   foi   adotada   por   Mahlmeister   et   al.   (2017).   
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necessário  destacar  que  há  efeitos  diretos  e  indiretos  nos  processos  geradores  da  persistência               

intergeracional  de  educação.  Entre  os  efeitos  diretos  relacionados  à  educação  de  um  filho               

estão  a  presença,  o  auxílio  e  a  supervisão  ao  longo  da  vida  escolar.  Entre  os  efeitos  indiretos                   

podem  ser  listados  aqueles  relacionados  à  renda  da  família  e  as  condições  socioeconômicas               

que   influenciam   na   formação   educacional   dos   filhos.   

Em  seu  trabalho,  Longo  (2015)  restringe-se  ao  uso  da  variável  explicativa  escolaridade              

da  mãe  na  equação  de  transmissão  educacional.  A  autora  justifica  essa  abordagem  ao  destacar                

a  maior  influência  direta  da  escolaridade  da  mãe  sobre  a  educação  dos  filhos,  quando                

comparada  à  do  pai.  Esse  resultado  seria  explicado  pelo  fato  de,  na  sociedade  brasileira,  as                 

mães   envolverem-se   mais   diretamente   com   a   criação   dos   filhos   que   os   pais.   

Segundo  Beller  e  Hout  (2006),  os  vínculos  estabelecidos  pela  convivência  são  mais              

determinantes  para  a  formação  de  um  indivíduo  do  que  os  laços  de  consanguinidade.  Sendo                

assim,  pessoas  próximas  ao  convívio  influenciam  fortemente  nas  decisões  e  na  gama  de               

oportunidade  de  escolarização  de  pessoas  ainda  em  processo  de  formação.  Dado  que  as  mães,                

em  geral,  são  o  maior  elo  de  convivência  e  apoio  aos  filhos,  seria  a  mãe  também  a  principal                    

influenciadora   da   criação   do   indivíduo.   

Por  outro  lado,  há  os  efeitos  indiretos  na  formação  educacional  dos  filhos,  como  os                

relacionados  à  estrutura  socioeconômica  da  família.  Tais  efeitos  são  mais  influenciados  pelo              

pai,  já  que  o  número  de  famílias  chefiadas  por  homens  é  superior  ao  de  mulheres.  Segundo  os                   

dados  da  PNAD,  em  1996  75,7%  das  famílias  eram  chefiadas  por  homens.  Em  2014,  apesar                 

de  uma  redução  das  disparidades,  ainda  60,2%  das  famílias  eram  chefiadas  por  homens.               

Assim,  os  pais  teriam  maior  influência  na  tomada  de  decisões,  sob  um  ponto  de  vista                 

econômico  de  chefia  do  lar,  o  que  afetaria  as  decisões  quanto  à  formação  educacional  dos                 

filhos.   

A  maior  parte  da  literatura  que  faz  uso  da  equação  de  transmissão  educacional  traz  a                 

escolaridade  do  pai  como  determinante  da  escolaridade  do  filho,  conforme  se  pode  observar               

no   levantamento   bibliográfico   sintetizado   no   Quadro   1,   a   seguir.     
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Quadro   1.   Variável   explicativa   utilizada   na   equação   de   persistência   intergeracional   de   educação   

  

Nos  dois  trabalhos  que  apresentam  regressões  em  separado,  ora  considerando  como             

regressor  a  escolaridade  da  mãe,  ora  a  do  pai,  os  resultados  revelam  maior  persistência                

intergeracional  de  educação  quando  a  variável  explicativa  adotada  é  a  escolaridade  da  mãe.               

Paschoal  (2008),  utilizando  a  PNAD  de  1996,  encontrou  que  a  persistência  educacional  entre               

mães  e  filhos  é  maior  que  a  observada  entre  pais  e  filhos,  ou  seja,  há  uma  menor  mobilidade                    

quando  relacionada  à  escolaridade  da  mãe,  o  que,  segundo  a  autora,  significa  que  as  mães  têm                  

maiores  chances  de  influenciar  a  escolaridade  de  seus  filhos.  Tal  resultado  é  endossado  por                

Gonçalves  (2013).  O  autor  apresenta  em  suas  conclusões  que  o  efeito  da  escolaridade  da  mãe                

parece  mais  importante  que  o  efeito  da  escolaridade  do  pai,  o  que  indicaria  que  a  mulher  tem                   

um  papel  fundamental  na  criação  e  cuidados  dos  filhos.  Essa  informação  auxiliaria  até  mesmo                

na  elaboração  de  políticas  públicas  com  fins  de  maior  acesso  a  oportunidades  e  de  redução                 

das  desigualdades,  já  que  encontrariam  maior  eficiência  quando  focalizadas  em  mulheres  ou              

mães.   

Em  vista  da  revisão  de  literatura  de  caráter  metodológico  aqui  apresentada,  e  por  se                

considerar  que  um  estudo  adequado  de  mobilidade  deve  investigar  tanto  os  efeitos  diretos,               

como  os  indiretos  da  persistência  intergeracional  de  educação,  o  presente  trabalho  considerará              

tanto  a  escolaridade  do  pai  como  a  da  mãe  na  análise.  Em  seções  separadas  serão                 

apresentados  os  resultados  das  equações  de  persistência  intergeracional  ora  considerando            

como   variável   explicativa   a   escolaridade   do   pai,   ora   considerando   a   escolaridade   da   mãe.   

No  suplemento  de  mobilidade  social  da  PNAD  de  1996  o  nível  de  instrução  do  pai  e                  

da  mãe  é  captado  para  os  moradores  de  15  anos  ou  mais  de  idade  cuja  condição  no  domicílio                    

era  pessoa  de  referência  ou  cônjuge.  Foram  excluídos  indivíduos  que  não  sabiam  informar  a                

  

  

Escolaridade   
do   pai   

Escolaridade   
da   mãe   

Média   entre   
escolaridade   
do   pai   e   da   
mãe   

Máximo   entre   
escolaridade   
do   pai   e   da   
mãe   

Behrman,   Gaviria   e   Székely   (2001)         x   
Veloso   e   Ferreira   (2003)   x         
Hertz   et   al.   (2007)       x     
Paschoal   (2008)   x   x       
Gonçalves   (2013)   x   x       
Mahlmeister   et   al.   (2017)   x         
Neri   e   Bonomo   (2018)   x         
Ramalho   (2018)   x         

Fonte:   elaboração   própria.           
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escolaridade  de  seus  pais,  bem  como  aqueles  para  os  quais  a  questão  foi  ignorada  ou  não  era                   

aplicável.  Em  seguida  essas  variáveis,  captadas  em  termos  de  ciclos  escolares  concluídos,              

foram  convertidas  em  variáveis  quantitativas,  medidas  em  termos  de  anos  de  estudo              

concluídos  com  sucesso.  Para  tanto,  os  seguintes  critérios  foram  adotados:  quando  o(a)              

pai(mãe)  possuía  menos  de  1  ano  de  estudo  foi  atribuído  o  valor  zero  para  a  sua  escolaridade;                   

quando  completada  a  1 a ,  2 a  ou  3 a  série  do  ensino  fundamental  foram  atribuídos  2  anos  de                  

estudo;  quando  completada  a  4 a  série,  foram  atribuídos  4  anos  de  estudo;  quando  completada                

a  5 a ,  6 a  ou  7 a  série  do  fundamental  foram  atribuídos  6  anos  de  estudo;  quando  completada  a  8 a                    

série  do  fundamental  foram  determinados  8  anos  de  estudo;  para  o(a)  pai(mãe)  que  tinha  o                 

nível  de  escolaridade  do  ensino  médio  completo  foram  atribuídos  11  anos  de  estudo  quando                

completo  e  10  anos  quando  incompleto;  para  o  nível  de  ensino  superior  foram  atribuídos  16                 

anos  de  estudo  quando  completo  e  13  anos  quando  incompleto;  para  o  nível  de  mestrado  e                  

doutorado   também   foram   atribuídos   16   anos   de   estudo.   

O  suplemento  de  mobilidade  ocupacional  da  PNAD  de  2014  possui  uma  metodologia              

distinta  para  a  captação  da  escolaridade  dos  pais.  Em  razão  disso,  um  tratamento  diferente  foi                 

adotada  para  se  construir  a  variável  escolaridade  do(da)  pai(mãe)  em  termos  de  anos  de                

estudo.  Para  os  indivíduos  que  responderam  que  o(a)  pai(mãe)  tinha  o  maternal  (ou  jardim  de                 

infância)  ou  que  tinha  classe  de  alfabetização  foi  atribuído  zero  anos  de  estudo.  Para  os  que                  

declararam  que  o(a)  pai(mãe)  possuía  o  nível  de  alfabetização  de  jovens  e  adultos  foram                

atribuídos  4  anos  de  estudo  se  este  curso  não  havia  sido  concluído,  e  8  anos  de  estudo  quando                    

concluído.  O  nível  primário  (elementar)  recebeu  4  anos  de  estudo  quando  completo  e  2  anos                 

de  estudo  quando  incompleto.  Os  níveis  ginasial  (médio  1 o  ciclo)  e  ensino  fundamental  (ou  1 o                 

grau)  foram  agrupados,  uma  vez  que  se  referem  ao  mesmo  nível  educacional.  Esse  nível               

recebeu  8  anos  de  estudo  quando  concluído  e  6  anos  quando  não  concluído.  Já  os  níveis                  

científico,  clássico,  colegial,  normal  (médio  2 o  ciclo)  e  ensino  médio  (ou  2 o  grau)  também                

foram  agrupados,  pois  representam  o  ensino  médio.  Esse  nível  recebeu  11  anos  de  estudo                

quando  concluído  e  10  anos  quando  não  concluído.  O  nível  superior  de  graduação  recebeu  16                 

anos  de  estudo  quando  completo  e  13  anos  quando  incompleto.  Para  o  nível  de  mestrado  ou                  

doutorado   foram   atribuídos   também   16   anos   de   estudo.   

A  equação  de  persistência  educacional  estimada  também  contou  com  controles  para            

cor,   região   e   localização   do   domicílio,   conforme   listado   no   Quadro   2,   a   seguir.   

O  IBGE  apresenta  as  categorias  de  brancos,  amarelos,  negros,  pardos  e  indígenas  para               

cor/raça.  Foram  excluídos  da  amostra  os  indivíduos  autodeclarados  indígenas,  por  serem             

pouco  representativos  na  amostra.  Em  seguida,  criou-se  uma  variável  binária  que  assume  o               
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valor  um  para  pretos  e  pardos  (doravante  negros),  e  zero  no  caso  de  brancos  e  amarelos.  Os                   

amarelos  foram  agrupados  junto  com  os  brancos,  pois,  de  acordo  com  Ramos  (2007),  eles                

possuem  rendimentos  até  superiores  que  os  brancos,  sendo  que  seu  agrupamento  em  outros               

grupos   poderia   enviesar   as   análises   e   as   estimações   econométricas.   

Para  Quadros  e  Maia  (2010),  as  pessoas  ocupadas  da  cor  branca  ou  amarela  estão                

inseridas  nos  grupos  mais  altos  da  pirâmide  social,  como  os  empregadores  e  os               

colarinhos-brancos.  Brancos  e  amarelos  representam  três  quartos  dos  empregadores  nos            

estratos   superiores,   embora   sejam   apenas   51%   dos   ocupados.   

Ainda  de  acordo  com  Quadros  e  Maia  (2007),  na  base  da  pirâmide  social  estão  pretos,                 

pardos  e  indígenas,  concentrados  nos  grupos  associados  às  atividades  agrícolas  e  a  ocupações               

precárias  e  mal  remuneradas,  sem  carteira  de  trabalho  assinada.  Distinguindo  por  sexo,              

estariam  os  homens  negros  em  atividades  agrícolas  e  industriais  e  mulheres  negras  no               

emprego   doméstico   e   no   setor   de   serviços.   

A  região  de  residência  foi  captada  por  meio  de  variáveis   dummies  para  o  Norte,                

Nordeste,  Sul  e  Centro-Oeste,  adotando-se  o  Sudeste  como  categoria  de  referência.  A  situação               

censitária  do  domicílio  foi  controlada  por  meio  de  uma  variável   dummy  que  é  igual  a  um  em                   

caso   de   residência   em   área   rural,   e   zero   para   área   urbana.   

  
Quadro   2.   Variáveis   explanatórias   adotadas   na   equação   do   grau   de   persistência   educacional.   

  

Atributo   Variáveis   utilizadas   

Escolaridade   do(a)   pai(mãe)  O   número   de   anos   de   estudo,   podendo   variar   de   0   a   16.   

Idade   A   idade   declarada   pela   pessoa   e   seu   quadrado.   

Sexo   Uma  variável  binária  para  sexo,  que  assume  o  valor  1  para  indivíduo  do  sexo                
feminino,   e   0,   caso   masculino.   

Cor   Uma   variável   binária   igual   a   1   para   negros   e   0   para   brancos   e   amarelos.   

Localização   do   domicílio   Uma  variável  binária  igual  a  1  para  residentes  em  área  rural  e  0  para  área                 
urbana.   

Região   de   residência   Quatro  variáveis  binárias  destinadas  a  captar  se  o  indivíduo  reside  no  Norte,              
Nordeste,   Sudeste   (base),   Sul   ou   Centro-Oeste.   

Fonte:   Elaboração   própria   
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3.1.1. Captando  o  efeito  de  ser  filho  de  migrante  na  persistência  intergeracional             

de   educação   

Para  a  PNAD  de  2014,  também  é  estimada  uma  equação  de  persistência              

intergeracional  estendida,  que  inclui,  além  dos  controles  supracitados,  uma  variável   proxy  que              

visa  captar  a  condição  de  ser  filho  de  migrante.  Conforme  explicitado  na  seção  2.3,  o  enfoque                  

dado  é  no  movimento  migratório  que  se  deu  do  Nordeste  para  o  Sudeste,  razão  pela  qual  tal                   

proxy  é  uma  variável  binária  igual  a  um  para  o  indivíduo  nascido  no  Nordeste  que,  aos  15                   

anos  de  idade,  residia  no  Sudeste,  e  zero  caso  contrário.  Pressupõe-se  que  tendo  o  movimento                 

migratório  ocorrido  nessa  fase  do  ciclo  de  vida  do  indivíduo,  a  decisão  de  migrar  foi  tomada                  

por  seus  pais  ou  responsáveis,  o  que  tornaria  tal   proxy  um  indicador  da  condição  ser  filho  de                   

migrante.  A  construção  desse  indicador  requer  a  informação  sobre  o  local  de  residência  do                

entrevistado  quando  ele  possuía  15  anos  de  idade  ―  variável  disponível  no  suplemento  de                

mobilidade  da  PNAD  de  2014,  mas  não  no  de  1996.  Por  esse  motivo,  a  análise  do  efeito  de                    

ser  filho  de  migrante  sobre  a  persistência  intergeracional  de  educação  somente  foi  realizada               

com   os   dados   de   2014.   

Cumpre  notar,  adicionalmente,  que  o  movimento  migratório  do  Nordeste  para  o             

Sudeste  perdeu  importância  a  partir  da  década  de  1980.  Assim,  foi  adotado  um  recorte  que                 

capta  os  indivíduos  que  migraram  até  o  ano  de  1981  ―  auge  da  seca  que  teve  seu  início  em                     

1979.  Para  tanto,  consideraram-se  os  indivíduos  que  nasceram  pelo  menos  15  anos  antes,  ou                

seja,  até  1967.  Tais  indivíduos,  na  data  de  referência  da  PNAD  2014,  tinham  48  anos  ou  mais                   

de  idade.  Dessa  forma,  foram  estimadas  regressões  de  persistência  intergeracional  de             

educação  para  dois  grupos  etários:  os  com  48  anos  ou  mais  de  idade  e  os  com  menos  de  48                     

anos.   

3.2. Matrizes   de   Transição   de   Markov   

O  grau  de  persistência  intergeracional  de  educação  também  foi  aferido  por  meio  das               

matrizes  de  transição  de  Markov.  Tal  processo  se  baseia  na  propriedade  de  Markov  de  que  a                  

probabilidade  de  transição  para  um  estado  futuro  será  determinada  pela  probabilidade  do              

estado  corrente.  Sendo  assim,  é  justificada  a  utilização  desse  método,  já  que  se  assume  que  a                  

probabilidade   de   transição   do   filho   dependerá   apenas   da   probabilidade   de   transição   do   pai.   

Em  termos  formais,  Bickenbach  e  Bode  (2001)  explicam  que  a  cadeia  de  Markov  é  um                 

processo  estocástico  no  qual  a  probabilidade   de  uma  variável  aleatória   estar  em  um        pij      X     
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estado   no  período   depende  apenas  do  estado   em  que  ela  se  encontrava  no  período  j    t + 1      i        t 

,  sendo  que  não  importa  o  estado  em  períodos  anteriores.  Formaliza-se  tal  definição  mediante                

a   seguinte   equação:   

  

                                              (2)   P {X , , , }(0) = i0 … X (t )1 = it 1 X (t) = i  

  = P {X }(t) = i    

 = pij  

  

Tendo  a  variável   um  espaço  de  estado  discreto  e  sendo  o  processo  constante  ao     X             

longo   do   tempo,   a   cadeia   de   Markov   será   determinada   pela   matriz   de   transição   de   Markov:   

  

p ≥0,  Π = p  p   p  p  p   p   ⋱  p  p   p  [( 11 12   1N 21 22   2N .
..   .
..   .

..   N1 N2   NN )] ,   ij   ∑
N

j=1
pij = 1  

(3)   

  

em  que  as  entradas  da  matriz  são  não  negativas  e  suas  colunas  e  linhas  somam  1,  pois  os                    

elementos  são  probabilidades  condicionais  e  o  processo  tem  que  realizar  a  transição  para               

algum   estado.   

No  contexto  desta  pesquisa,  cada  elemento   da  matriz  de  transição  fornece  a        pij        

probabilidade  que  um  determinado  indivíduo  pertença  a  um  estrato  educacional  ,  dado  que            i    

seu  pai  pertencia  ao  estrato  educacional  .  Na  diagonal  principal  da  matriz  está  a        j         

probabilidade  de  os  filhos  permanecerem  no  mesmo  estrato  educacional  dos  pais,  ou  seja,               

terem   imobilidade   intergeracional.   

3.3. Modelo   de   escolha   qualitativa:   Logit   Ordenado   

A  terceira  e  última  estratégia  para  o  tratamento  dos  dados  foi  o  ajuste  de  um  modelo                  

de  escolha  qualitativa,  o  logit.  Nesse  modelo  tem-se  que  a  variável  dependente   é  o              Y    

logaritmo  da  razão  de  probabilidades,  a  qual  é  uma  função  linear  dos  regressores,  e  a  função                  

densidade   de   probabilidade   é   a   distribuição   logística   padrão   acumulada.   

A  escolha  do  modelo  logit,  usual  na  literatura  de  mobilidade  educacional,  é  justificada               

pelo  objetivo  de  estimar  a  probabilidade  de  o  indivíduo  mudar  para  outro  nível  educacional.                
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Tal  probabilidade  depende  de  características  sociodemográficas  do  indivíduo,  de  seu            

background    familiar   ―   como   a   educação   dos   pais   ―   e   da   localização   geográfica.   

O  modelo  a  ser  estimado  é  especificado  como  um  logit  ordenado,  já  que  a  variável                 

dependente  “estrato  educacional  do  filho”  assume  uma  ordenação  implícita,  conforme  se             

consideram  os  diferentes  níveis  de  escolaridade.  Tais  níveis  de  escolaridade  podem  assumir              

valores  discretos  ordenados  em  um  intervalo  de  0  a  .  Seguindo  a  exposição  de  Greene           j       

(2002,  p.  869),   é  a  variável  dependente  ordenada  com  valores  de  0  a  ,  ao  passo  que   é     yi            j     yi   

uma   variável   latente,   ou   seja,   não   observada.   O   modelo   estrutural   é   dado   por:   

  

,   em   que                                                                                                   (4)  βyi = x + ε  

 , se y ≤0y = 0    

 , se 0  y = 1   < y ≤ μ1  

 , se μ  y = 2   1 < y ≤ μ2  

 .
..  

 , se μ  y = J   J 1 ≤ y  

  

em  que  os    são  categorias  de  corte  desconhecidas  a  serem  estimadas  juntamente  com  .     μ            β  

Neste  estudo,  propõem-se   estratos  para  o  nível  educacional,  logo,  haverá   cortes  entre     j          j 1    

as   categorias.   

Assume-se  que  o  erro   segue  uma  distribuição  logística  padrão  acumulada.  Assim,  as      ε          

probabilidades   de     dado     serão   dadas   pelas   expressões   (5)   a   (8),   a   seguir:  yi x  

  

                                                                                             (5)   P (x )i = Λ β( xi )  

                                                                    (6)   P (x )i = Λ μ β( 1 xi ) Λ β( xi )  

                                                              (7)   P (x )i = Λ μ β( 2 xi ) Λ μ β( 1 xi )  

 .
..  

                                                                              (8)   P (x )i = 1 Λ μ β( j 1 xi )  

  

em  que   é  a  distribuição  logística  padrão  acumulada.  Para  que  as  probabilidades  sejam    Λ             

positivas   faz-se   necessário   que   .  0 < μ1 < μ2 < … < μj 1  
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Com  relação  aos  efeitos  marginais  dos  regressores,  estes  possuem  valores  diferentes            

dos   coeficientes,   já   que   o   modelo   é   não   linear,   sendo   obtidos   mediante   as   derivadas:   

  

                                                                                                   (9)   ∂xi
∂P (x )i = λ x β( i )β  

                                                                     (10)   ∂xi
∂P (x )i = λ[ β( xi ) λ μ β( 1 xi )]β  

 .
..  

                                                                                    (11)   ∂xi
∂P (x )i = λ[ μ β( j 1 xi )]β  

  

em   que     é   a   derivada   de   .   λ Λ   
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4. RESULTADOS   E   DISCUSSÃO   

4.1.   Estatísticas   Descritivas   da   amostra   

Antes  de  apresentar  os  resultados  deste  trabalho  se  faz  necessário  explicar  as  três               

distintas  amostras  utilizadas  em  cada  uma  de  suas  fases.  De  forma  geral,  a  amostra  A  tem                  

como  finalidade  comparar  os  graus  de  persistência  intergeracional  de  educação  nos  anos  de               

1996  e  2014.  A  amostra  B  é  dedicada  ao  estudo  da  persistência  intergeracional  de  educação                

entre  filhos  de  migrantes  e  de  não  migrantes.  A  amostra  C  tem  as  mesmas  características  da                  

B,  mas  é  subdividida  em  dois  grupos  etários,  com  o  fim  de  analisar  o  movimento  migratório                 

específico  do  Nordeste  ao  Sudeste  entre  as  décadas  de  1950  e  1980.  No  Quadro  3,  a  seguir,                   

são   apresentadas   as   características   e   as   seções   em   que   cada   uma   delas   é   empregada.   

  
Quadro   3.   Descrição   das   amostras   utilizadas   nas   análises   estatísticas.   

Fonte:   Elaboração   própria.   

  

Amostra   Características   
Seções   em   

que   é   
utilizada   

Número   de   
observações   

Amostra   expandida   

1996   2014   1996   2014   

A   

Contempla  os  maiores  de  25       
anos,  exclusive  residentes  na      
área  rural  da  antiga  região       
Norte,  pois  finalidade  é      
comparar  com  dados  de      
1996,  quando  a  PNAD  não       
cobria  essas  áreas.  Não      
incorpora  questão    
migratória.   

4.2   e   5.1   98.482   23.813   47.294.902   62.455.436   

B   

Contempla  os  maiores  de  25       
anos,  inclusive  residentes  na      
área  rural  da  antiga  região       
Norte,  pois  não  há  o  objetivo        
de  comparar  com  1996.  É       
usada  para  estudar  a      
persistência  intergeracional    
de  educação  entre  filhos  de       
migrantes  e  de  não      
migrantes.   

6.1   -   24.322   -   63.236.101   

C   

Corresponde  à  amostra  B      
subdividida  em  maiores  e      
menores  de  48  anos  de       
idade,  pois  finalidade  é      
comparar  a  mobilidade     
intergeracional  de  educação     
entre  filhos  de  indivíduos      
que  migraram  do  Nordeste      
para  o  Sudeste  entre  1950  e        
1980  e  os  demais      
indivíduos.   

5.2.   e   6.2   -   

48   anos   
ou   mais   
de   idade   
(10.999)   

e   
menores   

de   48   
anos   

(13.323)   

-   

48   anos   ou   
mais   de   
idade   

(34.720.66 
1)   e   

menores   de   
48   anos   

(28.515.44 
0)   
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Cumpre  notar,  conforme  previamente  destacado  na  seção  3.1,  que  essas  amostras             

foram  obtidas  após  a  exclusão  dos  indivíduos  que  não  sabiam  informar  a  escolaridade  de  seus                 

pais,  bem  como  aqueles  para  os  quais  essa  questão  foi  ignorada  ou  não  era  aplicável.                 

Adicionalmente,  foram  excluídos  os  indivíduos  que  ainda  frequentavam  a  escola,  já  que  para               

eles  o  nível  de  escolaridade  ainda  não  está  determinado.  Por  fim,  não  foram  considerados  na                 

análise  os  estrangeiros  e  aqueles  que  aos  15  anos  de  idade  residiam  no  exterior.  Tais  exclusões                  

implicaram  a  redução  da  amostra  original  à  aproximadamente  a  metade.  A  Tabela  1  traz                

estatísticas  descritivas  para  os  indivíduos  que  permaneceram  na  amostra  após  os  referidos              

ajustes  (para  o  caso  das  amostras  B  e  C)  e  para  aqueles  que  foram  excluídos,  bem  como  a                    

estatística  de  teste  e  o  p-valor  associados  à  hipótese  de  igualdade  de  médias  ou  proporções                 

entre  os  dois  subgrupos.  Rejeita-se  a  hipótese  de  igualdade  da  escolaridade  média,  bem  como                

a  assunção  de  que  a  proporção  de  negros  é  a  mesma  nos  dois  grupos.  Também  há  indícios,  ao                    

nível  de  significância  de  1%,  de  que  a  distribuição  dos  indivíduos  excluídos  nas  cinco  grandes                 

regiões   brasileiras   é   distinta   da   observada   entre   os   indivíduos   que   permaneceram   na   amostra.   

Em  linhas  gerais,  portanto,  os  indivíduos  excluídos  não  compõem  uma  parcela             

aleatória  da  amostra  original.  Trata-se  de  indivíduos  de  menor  escolaridade  e  entre  os  quais  os                 

negros,  residentes  no  Norte,  no  Nordeste  e  no  Centro-Oeste  são  mais  frequentes.  É  forçoso                

admitir  que  o  viés  introduzido  por  tais  exclusões  pode  afetar  os  resultados  encontrados  nesta                

pesquisa,  que,  assim,  devem  ser  analisados  com  cautela,  sem  que  se  perca  de  vista  essa                 

limitação.   

  
Tabela  1  –  Estatísticas  descritivas  para  os  indivíduos  que  compõem  a  amostra  final  da  pesquisa  e  para  os  que                     
foram   excluídos,   Brasil,   2014.   

Nota:   *exclusive   residentes   da   área   rural   da   antiga   região   Norte;   **   diz   respeito   ao   grupo   de   indivíduos   para   os   
quais   a   escolaridade   do   pai   e/ou   da   mãe   não   estava   disponível   ou   era   ignorada,   e/ou   que   ainda   frequentavam   
escola,   e/ou   que   haviam   nascido   fora   do   país   e/ou   aos   15   anos   de   idade   residiam   no   exterior.  
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   

  

  2014*   Teste   
  Excluídos**   Não   excluídos   F   P-valor   

Idade   (média)   47,09   47,05   0,05   81,74   
Escolaridade   (média)   7,36   8,44   359,28   0,00   
Mulheres   (%)   54,00   52,88   3,95   4,70   
Negros   (%)   57,86   46,43   411,73   0,00   
Domiciliados   em   área   rural   (%)   13,64   14,29   1,82   17,74   
Domiciliados   na   região           

Norte   (%)   8,80   5,69   136,39   0,00   
Nordeste   (%)   29,45   23,54   107,49   0,00   
Sudeste   (%)   40,83   47,36   94,35   0,00   
Sul   (%)   12,77   17,12   97,29   0,00   
Centro-Oeste   (%)   8,15   6,28   39,26   0,00   

Número   de   observações   24.170   24.322           
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Para  a  amostra  C,  que  é  subdividida  entre  os  indivíduos  menores  de  48  anos  de  idade  e                   

os   com   essa   idade   ou   mais   velhos,   são   apresentadas,   a   seguir,   algumas   estatísticas   descritivas.   

  
Tabela   2   -   Estatísticas   descritivas   da   Amostra   C,   Brasil,   2014.   

  

Os  menores  de  48  anos  de  idade  possuem  idade  média  de  35,65  anos,  ao  passo  que  os                   

indivíduos  com  48  anos  ou  mais  possuem,  em  média,  60,93  anos.  A  escolaridade  é,  em  média,                  

maior  para  os  menores  de  48  anos,  correspondendo  a  9,9  anos  de  estudo,  ao  passo  que  para  a                    

geração  mais  velha  esse  valor  é  de  6,7.  O  mesmo  comportamento  da  escolaridade  —  com                 

aumento  para  a  coorte  mais  jovem  —  é  verificado  para  os  pais  dos  indivíduos,  sendo  que  a                   

escolaridade  da  mãe  é  a  que  apresenta  o  maior  salto  entre  as  duas  subamostras.  Esses                 

resultados  refletem  a  expansão  da  escolarização  da  população  observada  a  partir  dos  anos               

1990  e  abordada  na  seção  2.2.  Esse  movimento  beneficiou  principalmente  a  população  mais               

jovem,   que   ainda   se   encontrava   fora   do   mercado   de   trabalho.   

A  porcentagem  de  indivíduos  que  autodeclaram  negros  entre  os  mais  velhos  é  de               

43,3%,  ao  passo  que  para  os  menores  de  48  anos  esse  valor  salta  para  49%.  Cabe  notar  que                    
  

  

Menores   
de   48   
anos   

48   anos   de   
idade   ou   

mais   
Teste   F   P-valor   

(%)   

Idade   (média)   35,65  60,93  35.277,99  0,00  
Escolaridade   (média)   9,87  6,71  1.553,17  0,00  
Escolaridade   do   pai   (média)   4,72  2,75  972,44  0,00  
Escolaridade   da   mãe   (média)   4,80  2,45  1.532,74  0,00  
Mulheres   (%)   51,27  54,83  20,92  0,00  
Negros   (%)   49,02  43,28  51,52  0,00  
Domiciliados   em   área   rural   (%)   13,26  15,54  16,66  0,00  
Domiciliados   na   região           

Norte   (%)   6,54  4,66  58,06  0,00  
Nordeste   (%)   24,08  22,89  3,20  7,39  
Sudeste   (%)   46,49  48,43  5,77  1,64  
Sul   (%)   16,08  18,38  17,54  0,00  
Centro-Oeste   (%)   6,81  5,64  17,18  0,00  

UF   nascimento   ≠   UF   de   residência   aos   15   anos           
Nascido   no   NE   e   residindo   no   SE   aos   15   anos   (%)   1,75  1,90  0,47  49,46  
Outros   (%)   4,28  4,10  0,35  55,21  

UF   de   nascimento   =   UF   de   residência   aos   15   anos           
NO   x   NO   (%)   5,38  3,21  92,77  0,00  
NE   x   NE   (%)   27,24  28,11  1,50  22,06  
SE   x   SE   (%)   40,82  41,45  0,63  42,63  
SUL   x   SUL   (%)   16,00  18,35  18,70  0,00  
CO   x   CO   (%)   4,54  2,88  61,96  0,00  

Número   de   observações   13.323  10.999    
Notas:  Além  dos  pesos  amostrais,  também  se  incorporou  às  estimações  a  estrutura  do  plano  amostral  da                  
PNAD   Contínua.   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.         
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entre  os  Censos  demográficos  de  2000  e  2010  houve  um  crescimento  importante  no               

percentual  da  população  que  se  identifica  como  preta  ou  parda,  de  44,66%  para  50,94%.                

Embora   as  taxas  de  fecundidade  sejam  maiores  para  mulheres  pretas  e  pardas  que  para  as                 

brancas,  esse  crescimento,  em  tão  curto  espaço  de  tempo,  é  atribuído  principalmente  ao               

aumento  das  pessoas  que  passaram  a  se  reconhecer  como  negras  (SOARES,  2008).  A               

diferença  nas  proporções  de  indivíduos  que  se  autodeclaram  negros  entre  os  maiores  e               

menores  de  48  anos  sugere  que  tal  movimento  de  autoafirmação  racial  tem  sido  mais                

importante   entre   os   mais   jovens.   

A  maior  proporção  de  mulheres  na  coorte  de  maiores  de  (ou  com)  48  anos  é  um                  

resultado  esperado,  em  vista  da  maior  expectativa  de  vida  feminina.  A  redução  da  proporção                

dos  domiciliados  em  área  rural  na  coorte  mais  jovem,  por  seu  turno,  é  reflexo  do  êxodo  rural,                   

que   no   Brasil   ocorreu   mais   intensamente   entre   1960   e   1990.   

Nota-se  não  haver  diferença  importante  na  proporção  total  de  indivíduos  que  migraram              

para  outra  região  do  país  até  os  15  anos  de  idade,  ao  se  compararem  os  dois  grupos  etários  de                    

interesse.   Além  disso,  apesar  de  os  resultados  sugerirem  uma  maior  proporção  de  indivíduos               

que  migraram  do  Nordeste  para  o  Sudeste  até  os  15  anos  de  idade  entre  os  maiores  de  48  anos                     

de  idade,  tal  diferença  não  é  estatisticamente  significativa,  o  que  pode  se  dever  ao  reduzido                 

tamanho  amostral,  que  não  permite  extrapolar  a  evidência  fornecida  pela  amostra  para  toda  a                

população.   
 

4.2. Matrizes   de   Transição   de   Markov   

Foram  utilizadas  as  matrizes  de  transição  de  Markov  para  a  análise  dos  movimentos               

intergeracionais  entre  os  diferentes  anos  de  escolaridade,  considerando  os  dados  das  PNAD  de               

1996   e   2014   (Amostra   A).   

Uma  matriz  de  transição  apresenta  dimensão   x  ,  em  que   é  o  número  de  estratos        k   k    k       

de  escolaridades  adotados.  De  forma  geral,  as  matrizes  de  mobilidade  classificam  as  pessoas               

de  acordo  com  seus  estratos  —  seja  ocupacional,  de  rendimentos  ou  escolaridade  —  em  dois                 

pontos  no  tempo,  sendo  o  primeiro  ponto  a  origem  e  o  segundo  o  destino,  segundo  Oliveira                  

(2018).   

Para  a  análise  da  mobilidade  intergeracional  a  variável  de  origem  é  usualmente  o               

status  do  pai  ou  da  mãe  e  a  variável  de  destino  o  status  atual  do  indivíduo.  Neste  trabalho  a                     

variável  de  origem,  inserida  nas  linhas,  é  a  escolaridade  do  pai  (ou  da  mãe),  ao  passo  que  a                    

variável  de  destino,  inserida  nas  colunas,  é  a  escolaridade  atual  do  filho.  Sendo  assim,  é                 
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possível  fazer  uma  análise  origem-destino  observando  a  mobilidade  educacional  dos  filhos             

em   relação   à   origem,   representada   pela   escolaridade   de   seu   (sua)   pai   (mãe).   

Na  diagonal  principal  da  matriz  de  transição  estão  localizados  os  indivíduos  que  não               

registraram  mobilidade  intergeracional  de  educação,  abaixo  dela  estão  os  indivíduos  que             

registraram  mobilidade  intergeracional  descendente  e,  acima,  os  que  vivenciaram  mobilidade            

ascendente.   

A  seguir,  nas  Tabelas  3  e  4,  são  apresentadas  as  matrizes  de  transição  utilizando  os                 

dados  da  PNAD  de  1996,  para  a  população  não  migrante  e  para  a  população  migrante,  sendo                  

considerado  migrante  o  indivíduo  cuja  região  de  nascimento  é  distinta  da  região  de  residência                

na  data  da  pesquisa.  A  origem  é  dada  pela  escolaridade  do  pai,  ao  passo  que  o  destino  é                    

expresso  pela  escolaridade  do  filho.  As  mesmas  matrizes,  tendo  como  origem  a  escolaridade               

da   mãe,   estão   disponíveis   no   anexo   deste   trabalho.     
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Tabela   3   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   Não   Migrante),   Brasil,   1996.   

Fonte:   Microdados   da   PNAD   1996.   Elaboração   própria.   
    

  

Escolaridade   do   
Pai   (em   anos)   

Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   

0   16,6%   9,7%   7,2%   4,0%   2,0%   0,5%   1,7%   0,2%   0,4%   42,4%   

  666950 
8   

391751 
5   

290772 
5   

160070 
4   

813642   208189   697128   89016   153945   17057372  

                      
2   3,0%   5,5%   6,5%   4,6%   2,9%   0,8%   3,4%   0,5%   1,1%   28,4%   

  121917 
2   

222019 
6   

262490 
7   

186568 
1   

118301 
4   

317832   134876 
7   

213150   428869   11421588  

                      
4   0,6%   1,2%   3,4%   2,9%   2,7%   0,9%   4,1%   1,0%   2,1%   18,8%   

  248622   486119   135170 
5   

116119 
7   

108229 
9   

361647   165382 
5   

400130   827705   7573249   

                      
6   0,1%   0,1%   0,2%   0,3%   0,2%   0,2%   0,5%   0,1%   0,3%   2,0%   

  23739   41971   71245   127284   97596   60920   216178   47352   104120   790405   
                      

8   0,1%   0,1%   0,1%   0,3%   0,4%   0,1%   0,8%   0,2%   0,6%   2,8%   
  24790   28692   56563   112604   154220   54518   338104   90679   252569   1112739   
                      

10   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,2%   0,0%   0,2%   0,5%   
  2280   5034   4985   15438   16245   11335   65143   17315   61498   199273   
                      

11   0,0%   0,1%   0,1%   0,2%   0,2%   0,1%   0,9%   0,3%   1,0%   2,9%   
  9293   23507   25900   63457   79081   56117   372847   121020   421432   1172654   
                      

13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,0%   0,1%   0,2%   
  0   2441   3449   5013   7692   5032   24730   11439   33588   93384   
                      

16   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,1%   0,1%   0,4%   0,2%   1,2%   2,1%   
  5266   7979   13219   28305   37862   21090   154387   83946   475533   827587   

                                          
  20,4%   16,7%   17,5%   12,4%   8,6%   2,7%   12,1%   2,7%   6,9%   100,0%   

Total   820267 
0   

673345 
4   

705969 
8   

497968 
3   

347165 
1   

109668 
0   

487110 
9   

107404 
7   

275925 
9   

40248251  

Total   de   indivíduos   =   40.248.251                   
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Tabela   4   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   Migrante),   Brasil,   1996.   

Fonte:   Microdados   da   PNAD   1996.   Elaboração   própria.   
  

Na  Tabela  3,  que  representa  a  população  não  migrante,  é  verificado  que  16,6%  dos                

indivíduos  não  apresentam  qualquer  nível  de  instrução  formal,  tal  como  seus  pais,  reforçando               

o  argumento  de  alta  persistência  intergeracional  de  educação,  sobretudo  para  filhos  de  pais               

com  baixa  escolaridade.  Na  Tabela  4,  que  representa  a  população  migrante,  é  verificado  que  a                 

porcentagem  de  filhos  sem  escolaridade  cujos  pais  também  não  possuíam  escolaridade  cai              

para  15,7%.  Entretanto,  é  identificado  que  a  porcentagem  dos  filhos  com  16  anos  de                

escolaridade  em  relação  ao  total  é  maior  para  a  população  não  migrante  (6,9%)  do  que  para  a                   

migrante   (5,4%).   

  

Escolaridade   
do   Pai   (em   

anos)   

Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   
0   15,7%   11,2%   8,7%   5,2%   3,1%   0,7%   1,9%   0,3%   0,4%   47,3%   

  1108439   792289   615860   366864   219348   49154   130520   20289   27908   3330671   
                      

2   3,5%   6,0%   5,8%   4,6%   2,9%   0,9%   2,5%   0,4%   0,7%   27,2%   
  248275   421217   406740   322998   202330   60412   173293   31416   50768   1917449   
                      

4   1,0%   1,5%   2,8%   2,3%   2,5%   0,7%   3,1%   0,6%   1,3%   15,9%   
  72020   102437   197625   158901   178934   52303   220946   42716   95051   1120933   

                      
6   0,1%   0,1%   0,2%   0,3%   0,3%   0,1%   0,3%   0,1%   0,2%   1,8%   

  5828   9055   12482   24403   17848   9633   22823   6915   17551   126538   
                      

8   0,1%   0,1%   0,1%   0,2%   0,4%   0,2%   0,7%   0,2%   0,5%   2,6%   
  4164   9730   9228   16352   25878   12512   51445   14924   38229   182462   
                      

10   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,0%   0,1%   0,3%   
  0   325   534   1861   1971   1458   10148   1228   6994   24519   
                      

11   0,0%   0,1%   0,1%   0,1%   0,2%   0,1%   0,8%   0,3%   0,9%   2,6%   
  2406   5280   5616   8499   11988   7793   59165   21484   62162   184393   

                      
13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,2%   

  0   0   1348   560   1896   1256   3088   1481   4939   14568   
                      

16   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,2%   0,0%   0,5%   0,2%   1,1%   2,1%   
  2011   598   2006   3818   10815   1451   33319   13688   77412   145118   

                      
  20,5%   19,0%   17,8%   12,8%   9,5%   2,8%   10,0%   2,2%   5,4%   100,0%   

Total   1443143   1340931   1251439   904256   671008   195972   704747   154141   381014   7046651   
Total   de   indivíduos   =   7.046.651                   
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Para  a  PNAD  de  2014  são  apresentadas,  nas  Tabelas  5  a  8,  mais  versões  da  matriz  de                   

transição  de  Markov,  uma  vez  que,  para  esse  ano,  além  de  se  investigar  os  dados  de                  

migrantes,  também  foi  possível  criar  uma   proxy  para  a  variável  filho  de  migrante  entre  as                 

macrorregiões  brasileiras,  por  meio  da  variável  de  UF  de  residência  aos  15  anos  de  idade,  que                  

somente  foi  disponibilizada  nesse  ano.  Na  seção  3.1.1  é  possível  encontrar  maiores              

explicações   para   a   metodologia   empregada   para   inferir   se   um   indivíduo   é   filho   de   migrante.   

  
Tabela   5   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   Não   Migrante),   Brasil,   2014.   

Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   

  

Escolaridade   do   
Pai   (em   anos)   

Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   
0   7,7%   4,8%   4,5%   3,6%   2,7%   1,2%   4,6%   0,7%   1,1%   30,9%   

  421599 
7   

261812 
8   

247624 
3   

195319 
0   

144399 
7   639678   2477284   400031   609666   16834214  

                      
2   1,3%   2,2%   3,0%   3,1%   2,3%   1,0%   5,7%   0,9%   1,9%   21,5%   

  698932   118946 
2   

162392 
5   

168865 
1   

124303 
8   

553111   3114126   505228   105949 
1   

11675964  

                      
4   0,6%   0,8%   2,0%   2,2%   2,6%   0,9%   7,3%   1,4%   3,4%   21,1%   

  334216   417176   107689 
3   

120077 
1   

140142 
2   

470888   3993681   771628   183908 
6   

11505761  

                      
6   0,1%   0,2%   0,2%   0,6%   0,5%   0,3%   2,1%   0,4%   0,8%   5,0%   

  42903   84108   100135   321665   246787   154445   1145769   193589   456337   2745738   
                      

8   0,1%   0,1%   0,2%   0,4%   0,7%   0,3%   2,8%   0,6%   1,8%   6,9%   
  78306   52812   81937   193799   373298   144384   1508134   345707   966969   3745346   
                      

10   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,4%   0,1%   0,3%   0,9%   
  9352   1845   7786   22220   21199   12371   208482   60567   136328   480150   

                      
11   0,1%   0,0%   0,1%   0,2%   0,4%   0,2%   2,9%   1,0%   3,6%   8,5%   

  45291   16827   60550   97316   197251   107618   1592982   547602   196969 
5   

4635132   

                      
13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,2%   0,4%   

  0   0   7473   0   1159   4921   20439   39903   131211   205106   

                      
16   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,1%   0,6%   0,6%   3,4%   4,8%   

  16372   8029   12082   22278   44377   34276   299855   303477   186451 
3   

2605259   

                      
  10,0%   8,1%   10,0%   10,1%   9,1%   3,9%   26,4%   5,8%   16,6%   100,0%   

Total   544136 
9   

438838 
7   

544702 
4   

549989 
0   

497252 
8   

212169 
2   

14360752  316773 
2   

903329 
6   

54432670  

Total   de   indivíduos   =   54.432.670                   
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Tabela   6   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   Migrante),   Brasil,   2014.   

Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   
    

  

Escolaridade   do   Pai   
(em   anos)   

Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   
0   10,1%   6,2%   6,6%   5,3%   5,0%   1,3%   7,2%   0,9%   1,1%   43,6%   

  807597   497962   531711   421611   402731   108212   573791   68627   87158   3499400   

                      
2   1,3%   2,3%   2,3%   2,6%   2,1%   1,1%   4,7%   1,1%   1,4%   18,8%   

  104236   181301   183518   206707   172461   85366   377357   89622   108392   1508960   
                      

4   0,4%   0,7%   1,3%   1,5%   2,8%   0,6%   5,8%   1,3%   2,7%   17,2%   
  29867   59908   108002   120449   227918   47901   461949   103477   218490   1377961   
                      

6   0,1%   0,1%   0,1%   0,5%   0,3%   0,3%   1,7%   0,2%   0,7%   4,0%   
  9931   9250   8562   38355   26327   21300   135443   17516   55529   322213   
                      

8   0,1%   0,2%   0,4%   0,3%   0,4%   0,3%   2,2%   0,5%   1,3%   5,6%   
  6641   12830   31256   23572   31644   23897   175082   40146   107093   452161   

                      
10   0,0%   0,1%   0,0%   0,1%   0,0%   0,0%   0,6%   0,1%   0,2%   1,1%   

  0   4185   912   5587   0   1791   46555   10184   15753   84967   
                      

11   0,1%   0,0%   0,1%   0,3%   0,3%   0,2%   1,9%   0,8%   2,3%   6,1%   
  5023   2065   7122   27527   23599   16902   156138   65275   188378   492029   
                      

13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,0%   0,2%   0,4%   
  0   0   0   0   0   0   11598   2957   18140   32695   
                      

16   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,3%   0,3%   2,5%   3,1%   
  1030   0   0   3351   1593   0   24333   22787   199286   252380   

                      
  12,0%   9,6%   10,9%   10,6%   11,0%   3,8%   24,5%   5,2%   12,4%   100,0%   

Total   964325   767501   871083   847159   886273   305369   1962246   420591   998219   8022766   

Total   de   indivíduos   =   8.022.766                   
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Tabela   7   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   de   Filhos   de   Migrantes),   Brasil,   2014.   

Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   
    

  

Escolaridade   do   Pai   
(em   anos)   

Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   
0   6,3%   5,3%   6,4%   3,3%   3,8%   1,0%   6,8%   1,0%   1,7%   35,7%   

  232155   194637   236891   122786   141091   36123   249627   36997   62846   1313153   
                      

2   1,5%   1,8%   3,0%   2,0%   2,3%   1,4%   5,1%   1,3%   1,9%   20,3%   
  56515   67161   111179   72170   83688   51003   187998   47717   68782   746213   
                      

4   0,3%   0,7%   0,8%   1,8%   3,2%   0,9%   6,4%   1,4%   3,0%   18,6%   
  12095   27341   30383   66333   118738   34712   236248   50138   108646   684634   

                      

6   0,2%   0,1%   0,2%   0,3%   0,3%   0,3%   2,6%   0,3%   1,0%   5,1%   
  6910   3168   8998   9971   9687   10242   94115   10161   34995   188247   

                      

8   0,2%   0,2%   0,2%   0,2%   0,7%   0,4%   3,0%   0,4%   1,5%   6,8%   
  5905   7253   7153   7080   26244   15488   111991   13584   54252   248950   

                      
10   0,0%   0,1%   0,0%   0,1%   0,1%   0,0%   0,9%   0,1%   0,1%   1,4%   

  0   4185   0   3947   1998   955   31295   2658   4666   49704   

                      
11   0,1%   0,0%   0,1%   0,2%   0,2%   0,3%   2,6%   1,2%   3,0%   7,7%   

  2958   0   2905   6368   9078   11318   96108   44289   111522   284546   

                      
13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,2%   0,0%   0,2%   0,5%   

  0   0   0   0   0   0   9021   1182   8760   18963   

                      
16   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,0%   0,0%   0,1%   0,4%   3,3%   3,9%   

  0   0   0   3351   1124   0   4021   15612   120578   144686   

                                          
  8,6%   8,3%   10,8%   7,9%   10,6%   4,3%   27,7%   6,0%   15,6%   100,0%   

Total   316538   303745   397509   292006   391648   159841   1020424   222338   575047   3679096   

Total   de   indivíduos   =   3.679.096                   
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Tabela  8  -  Matriz  de  Transição  de  Escolaridade  Intergeracional  (População  de  Filhos  de  Migrantes                
Nordeste-Sudeste),   Brasil,   2014.  

Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   
  

Em  2014  é  observada  uma  melhor  distribuição  das  porcentagens  para  maiores  anos  de               

escolaridade,  o  que  será  comentado  mais  adiante,  ao  se  apresentarem  as  medidas  de               

mobilidade.  Com  relação  à  proporção  de  filhos  sem  escolaridade  cujos  pais  também  não               

possuíam  instrução  formal,  é  verificada  uma  queda  entre  os  anos  de  1996  e  2014,  de  16,6%                  

para  7,7%  para  a  população  de  não  migrantes  e  de  15,7%  para  10,1%  para  a  população  de                   

migrantes.  Em  2014  também  foi  possível  estudar  a  posição  dos  filhos  de  migrantes  (Tabela  7),                 

  

Escolaridade   do   Pai   
(em   anos)   

Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   
  7,9%   5,1%   6,9%   2,6%   4,3%   1,1%   8,8%   0,5%   1,4%   38,5%   

0   90700   58742   78989   29637   49388   12440   100483   5761   15676   441816   

                      
  1,5%   2,1%   2,9%   1,9%   2,2%   2,0%   3,9%   0,9%   0,4%   17,7%   

2   17223   23527   33365   21241   25668   23420   44927   9994   4056   203421   
                      
  0,4%   0,4%   0,9%   2,0%   4,0%   1,2%   6,8%   0,6%   2,6%   18,8%   

4   4473   4335   10115   23057   45889   13299   77714   7416   29525   215823   
                      
  0,0%   0,0%   0,0%   0,3%   0,4%   0,5%   4,9%   0,0%   1,2%   7,2%   

6   0   0   0   3554   4040   5920   56007   0   13575   83096   

                      
  0,5%   0,6%   0,0%   0,0%   0,8%   1,1%   2,4%   0,5%   1,1%   7,1%   

8   5905   7253   0   0   9134   12212   27976   6050   12757   81287   
                      
  0,0%   0,4%   0,0%   0,3%   0,0%   0,0%   1,2%   0,0%   0,0%   1,9%   

10   0   4185   0   3947   0   0   13461   0   0   21593   
                      
  0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,0%   0,7%   3,3%   0,8%   1,0%   5,9%   

11   0   0   0   1103   0   8246   37643   9353   11373   67718   
                      
  0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,5%   0,0%   0,0%   0,5%   

13   0   0   0   0   0   0   6278   0   0   6278   
                      
  0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   2,3%   2,3%   

16   0   0   0   0   0   0   0   0   26107   26107   

                      
  10,3%   8,5%   10,7%   7,2%   11,7%   6,6%   31,8%   3,4%   9,9%   100,0%   

Total   118301   98042   122469   82539   134119   75537   364489   38574   113069   1147139   

Total   de   indivíduos   =   1.147.139                   
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que  apresentou  uma  proporção  de  6,3%  de  indivíduos  sem  escolaridade  com  pais  na  mesma                

situação  —  valor,  conforme  se  vê,  menor  que  o  observado  entre  a  população  de  não                 

migrantes.  Especificamente  para  os  filhos  de  migrantes  entre  as  regiões  Nordeste  e  Sudeste               

(Tabela  8)  a  proporção  é  maior  (7,9%)  que  a  dos  filhos  de  migrantes  em  geral.  Em  resumo,                   

entre  os  anos  de  1996  e  2014  houve  uma  redução  na  proporção  de  pessoas  sem  escolaridade                 

que  são  filhas  de  pais  sem  escolaridade,  mas  em  2014  a  participação  desse  grupo  é  maior  para                   

os  migrantes  (10,1%)  que  para  os  não  migrantes  (7,7%)  e  menor  para  os  filhos  de  migrantes                  

(6,3%).   

Observando  o  extremo  oposto  da  diagonal  principal  estão  as  pessoas  com  ensino              

superior  (16  anos  de  estudo)  filhas  de  pais  com  ensino  superior.  Entre  os  anos  de  1996  e  2014                    

a  participação  desse  grupo  cresceu  de  1,2%  para  3,4%  entre  a  população  de  não  migrantes  e                  

de  1,1%  para  2,5%  entre  a  população  de  migrantes.  Entre  os  filhos  de  migrantes  esse  grupo                  

representa  3,3%  do  total,  e  entre  os  filhos  de  migrantes  NE-SE  observa-se  a  menor  proporção,                 

igual   a   2,3%.   

Com  base  nas  matrizes  de  transição  foram  calculadas  algumas  medidas  de  mobilidade.              

A  primeira  delas  é  a  mobilidade   total ,  ou  factual,  que  traz  um  indicativo  do  grau  de  fluidez  da                    

sociedade.  Admitindo  uma   matriz  de  mobilidade  em  números  populacionais,  tal  medida  é  obtida ,               

de  acordo  com  Yasuda  (1964),  mediante  a  soma  de  todos  os  indivíduos  exceto  aqueles              (N )     

que  estão  inseridos  na  diagonal  principal,  ou  seja,  os  que  permaneceram  imóveis,  dividida               

pelo   total   da   população:   

                                                                                                                      (12)  N
N  ∑  nk

i=1 ii  

em   que    ∑  ∑  nN =   i j ij  

A  segunda  medida  de  mobilidade  é  a   estrutural ,  ou  forçada,  obtida  mediante  a               

expressão:   

                                                                                                                       (13)  N
N  ∑  nk

i=1 ii  

em   que     corresponde   ao   mínimo   entre   as   marginais     e   .  nii ni n i  

A  mobilidade   circular ,  ou  pura,  por  sua  vez,  é  o  resultado  da  mobilidade  total  menos  a                  

estrutural:   

                                                                         (14)   ( N
N  ∑  nk

i=1 ii )   ( N
N  ∑  nk

i=1 ii )   = N
∑  n  ∑  nk

i=1 ii
k
i=1 ii  

Por  fim,  o  coeficiente  de  abertura  ,  de  acordo  com  Yasuda  (1964),  mede  o  grau  de        (Y )           

flexibilidade  da  estrutura  social  através  da  aproximação  à  situação  de  perfeita  mobilidade.              
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Essa  medida  mostra  a  mobilidade  circular  no  caso  de  mobilidade  perfeita  e  é  obtida  mediante                 

a   expressão:   

                                                                                                (15)  Y =    ∑  n  ∑  nk
i=1 ii

k
i=1 ii

∑ n    ∑ )k
i=1 ii

k
i=1 N

n ni i  

Para  Pastore  (1979  apud  Oliveira,  2018),  o  coeficiente   tem  valor  igual  a  um  quando          Y        

as  caselas  da  matriz  de  transição  refletem  uma  mobilidade  perfeita,  ao  passo  que  tem  valor                 

zero  quando  não  há  nenhuma  mobilidade  circular.  Ou  seja,  quanto  mais  próximo  de  um,  mais                 

próxima   estará   a   sociedade   da   mobilidade   perfeita.   

Para  facilitar  a  análise  foram  reunidos  na  Tabela  9  todos  os  valores  dos  coeficientes                

calculados:   

  
Tabela   9   -   Medidas   de   Mobilidade   Intergeracional   de   Educação   para   o   Brasil   (1996/2014).   

  

Com  tais  resultados  é  possível  inferir  que  entre  1996  e  2014  houve  uma  melhora  na                 

mobilidade  total,  que  para  a  população  total,  tendo  como  ponto  de  partida  a  escolaridade  do                 

pai,  cresceu  de  71,9%  para  80,4%,  indicando  que  em  2014  80,4%  dos  indivíduos  possuíam                

um  status  educacional  diferente  do  de  seus  pais.  Tendo  como  ponto  de  partida  a  escolaridade                 

  

    Escolaridade   do   Pai   Escolaridade   da   Mãe   
    1996   2014   1996   2014   

Mobilidade   Total           
  População   Total   71,9%   80,4%   73,1%   81,4%   

  População   Não   Migrante   71,7%   80,4%   73,0%   81,4%   
  População   Migrante   72,8%   81,0%   73,8%   81,1%   
  População   Filhos   de   Migrantes     84,1%     84,8%   
  População   Filhos   de   Migrantes   NE-SE   82,5%     83,9%   

Mobilidade   Estrutural           
  População   Total   22,7%   22,3%   29,2%   24,0%   
  População   Não   Migrante   22,0%   20,9%   28,4%   22,6%   
  População   Migrante   26,8%   31,6%   33,9%   33,6%   
  População   Filhos   de   Migrantes     27,1%     29,6%   
  População   Filhos   de   Migrantes   NE-SE   28,2%     28,9%   

Mobilidade   Circular           
  População   Total   49,1%   58,2%   43,9%   57,4%   
  População   Não   Migrante   49,7%   59,4%   44,5%   58,8%   
  População   Migrante   46,0%   49,4%   40,0%   47,6%   
  População   Filhos   de   Migrantes     57,0%     55,2%   
  População   Filhos   de   Migrantes   NE-SE   54,3%     55,0%   

Coeficiente   de   Abertura           
  População   Total   56,6%   58,0%   50,5%   56,6%   
  População   Não   Migrante   57,0%   59,1%   51,3%   57,8%   
  População   Migrante   54,3%   50,7%   46,5%   48,5%   
  População   Filhos   de   Migrantes     56,5%     54,0%   

    População   Filhos   de   Migrantes   NE-SE   56,3%       56,7%   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   1996/2014.   Elaboração   própria.       
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da  mãe  há  valores  de  mobilidade  muito  próximos,  com  81,4%  dos  indivíduos  com  status                

educacional   diferente   do   de   suas   mães.   

Em  2014,  para  a  população  de  filhos  de  migrantes  foram  encontrados  coeficientes  de               

mobilidade  total  mais  elevados.  Para  a  população  de  filhos  de  migrantes  NE-SE  também  foi                

registrada  uma  mobilidade  maior  que  a  média  populacional,  de  82,5%  tendo  como  partida  a                

escolaridade   do   pai   e   83,9%   partindo   da   escolaridade   da   mãe.   

De  acordo  com  Oliveira  (2018),  as  medidas  de  mobilidade  estrutural  e  circular  ajudam               

a  interpretar  em  que  sentido  está  ocorrendo  a  mobilidade  e  indicam  o  estágio  de                

desenvolvimento  da  economia.  Isso  porque  para  economias  em  estágios  iniciais  de             

desenvolvimento  é  esperado  que  a  mobilidade  estrutural  supere  a  circular,  refletindo  as              

transformações  no  mercado  de  trabalho,  a  inclusão  e  o  surgimento  de  novas  ocupações  e                

posições.  Oliveira  (2018)  constatou  que  a  mobilidade  circular  vem  ganhando  espaço  nos  anos               

recentes  no  Brasil,  indicando  a  substituição  de  indivíduos  entre  ocupações  de  diferentes              

estratos.  No  caso  da  mobilidade  intergeracional  de  educação  foram  obtidos  resultados             

semelhantes.  Entre  1996  e  2014  a  mobilidade  circular  se  distanciou  mais  da  estrutural,  tanto                

para  a  população  total  como  para  a  não  migrante.  Para  a  população  migrante  o  crescimento                 

entre  os  anos  foi  mais  tímido.  Ressalta-se  também  que  a  população  de  filhos  de  migrantes  e                  

filhos  de  migrantes  NE-SE  têm  mobilidade  circular  menor  que  a  população  total,  tanto  para                

escolaridade   do   pai   como   para   a   da   mãe.   

Tendo  como  ponto  de  partida  a  escolaridade  do  pai,  o  coeficiente  de  abertura  pouco               

evoluiu.  Para  a  população  total  subiu  de  56,6%  para  57,9%.  A  população  migrante  sofreu  uma                 

redução  do  índice  de  54,3%  para  50,7%,  piorando  a  posição  dos  migrantes  frente  à  população                 

total.  Para  os  filhos  de  migrantes,  em  2014,  também  foram  encontrados  coeficientes  menores               

que   o   da   população   total.   

Tendo  como  ponto  de  partida  a  escolaridade  da  mãe  foi  encontrado  um  crescimento              

mais  forte  do  coeficiente  entre  os  anos  de  1996  e  2014,  de  50,5%  para  56,6%.  Observando  a                   

população  de  migrantes  o  coeficiente  é  ainda  mais  baixo  que  o  verificado  para  a  escolaridade                 
 do   pai,   e   evoluiu   de   46,5%   para   48,5%   entre   os   anos.     
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5. PERSISTÊNCIA   INTERGERACIONAL   DE   EDUCAÇÃO   

5.1. Comparação   entre   os   anos   de   1996   e   2014   

A  partir  do  modelo  de  regressão  linear  representativo  da  equação  de  transmissão              

intergeracional  de  educação  e  que  tem  como  variável  dependente  a  escolaridade  do  filho,               

obteve-se  o  coeficiente  de  persistência  intergeracional  de  educação.  Foram  estimados  quatro             

modelos  de  regressão,  todos  a  partir  dos  dados  da  Amostra  A  descrita  no  Quadro  3  deste                  

trabalho.  O  modelo  1  contém  como  variáveis  explicativas  a  escolaridade  do  pai  e  a  idade  e                  

idade  ao  quadrado  do  indivíduo;  o  modelo  3  é  análogo,  porém  traz  a  escolaridade  da  mãe  em                   

lugar  da  do  pai.  Para  o  ano  de  1996  foi  obtido  no  modelo  1  um  coeficiente  de  0,7768  (Tabela                     

10),  o  que  revela  uma  alta  persistência  educacional.  Esse  valor  indica  que  o  filho  de  um  pai                   

cuja  educação  excedia  em  um  ano  a  média  (de  educação  dos  pais),  tinha  uma  educação  cujo                  

valor  esperado  era  de  0,7768  ano  acima  da  média  (de  educação  dos  filhos).  Tal  persistência                 

era  ainda  maior  quando  considerado  o  modelo  3,  ainda  na  Tabela  10,  com  coeficiente  igual  a                  

0,8827,  uma  vez  que  a  escolaridade  da  mãe  exerce  efeitos  distintos  sobre  a  escolaridade  do                 

filho,   contando   com   maior   grau   de   persistência,   conforme   explicado   na   seção   3.1.   

Nos  modelos  2  e  4  foram  adicionadas  as  variáveis  binárias  para  mulher,  negro,               

domicílio  localizado  em  área  rural  e  quatro   dummies  para  diferenciar  as  cinco  regiões               

brasileiras.  Em  que  pese  o  acréscimo  desses  controles,  os  resultados  mostram  que  se  mantém                

uma  alta  persistência  educacional  intergeracional,  com  coeficiente  igual  a  0,6789  quando  se              

considera  a  escolaridade  do  pai  (modelo  2)  e  a  0,7745  quando  se  adota  a  escolaridade  da  mãe                   

(modelo  4).  Além  disso,  observa-se  que,  tudo  o  mais  constante,  ser  mulher,  negro  e  residir  em                  

área  rural  possuíam  um  efeito  negativo  sobre  o  nível  de  escolaridade  dos  indivíduos  em  1996.                 

Por  exemplo,  a  condição  de  negro  fazia  com  que  o  indivíduo  tivesse  sua  escolaridade  média                 

reduzida  em  1,2459  anos,  no  caso  do  modelo  2,  e  em  1,2062  anos  em  se  tratando  do  modelo                   

4.  Com  relação  às dummies  para  as  regiões,  o  Nordeste  possuía  um  maior  efeito  negativo                 

sobre   a   escolaridade   dos   indivíduos   em   comparação   às   demais   regiões.     

  



/

63   
  

Tabela  10  -  Equações  de  persistência  intergeracional  de  educação,  Brasil,  1996.  Variável  dependente:               
Escolaridade   do   Filho.   

Notas:   As   estimações   consideram   os   pesos   amostrais   e   erros-padrão   robustos   de   White.   ***,   **   e   *   denotam   os   
coeficientes   estatisticamente   significativos   a   1%,   5%   e   10%,   respectivamente.   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   1996.   Elaboração   própria.   

  

Os  resultados  dos  modelos  para  o  ano  de  2014,  também  obtidos  da  Amostra  A  deste                 

trabalho,  podem  ser  observados  na  Tabela  11,  a  seguir.  O  coeficiente  de  persistência               

intergeracional  de  educação  obtido  nos  modelos  1  (escolaridade  do  pai)  e  3  (escolaridade  da                

mãe)  são  de,  respectivamente,  0,5622  e  0,5857,  em  contraste  com  os  valores  de  0,7768  e                 

0,8827  obtidos  em  1996.  Percebe-se,  assim,  uma  queda  da  persistência  intergeracional  de              

educação  no  Brasil  ao  longo  dos  anos,  como  já  evidenciado  na  literatura  do  tema.                

Mahlmeister  et  al.  (2017)  atribuem  a  elevação  da  mobilidade  ao  crescimento  desse  indicador               

  

  Modelo   1  Modelo   2  Modelo   3  Modelo   4  

      

Escolaridade   do   pai   0,7768***  0,6789***    

 (0,0043)  (0,0043)    

Escolaridade   da   mãe    0,8827***  0,7745***  

    (0,0050)  (0,0049)  

Idade   -0,0087  -0,0263***  0,0097*  -0,0112**  

  (0,0056)  (0,0053)  (0,0056)  (0,0054)  

Idade   ao   quadrado   -0,0007***  -0,0005***  -0,0008***  -0,0006***  

  (0,0001)  (0,0001)  (0,0001)  (0,0001)  

Mulher    -0,1875***   -0,1539***  

   (0,0248)   (0,0248)  

Negro    -1,2459***   -1,2062***  

   (0,0271)   (0,0272)  

Rural    -2,0630***   -2,0744***  

   (0,0266)   (0,0264)  

Norte    -0,2672***   -0,3771***  

   (0,0558)   (0,0561)  

Nordeste    -0,4126***   -0,5696***  

   (0,0317)   (0,0315)  

Sul    -0,2166***   -0,3017***  

   (0,0344)   (0,0343)  

Centro-Oeste    0,0314   -0,0596  

   (0,0426)   (0,0426)  

Constante   5,5162***  7,3153***  4,9738***  6,8842***  

  (0,1338)  (0,1309)  (0,1350)  (0,1317)  

      
Observações   98.482  98.482  98.482  98.482  

R-quadrado   0,3712  0,4267  0,3716  0,4297  
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para  os  recortes  populacionais  de  filhos  mais  jovens,  decorrente  principalmente  da  elevação              

do  nível  educacional  dos  filhos  de  pais  com  baixa  escolaridade  em  relação  à  média,  em                 

particular  dos  filhos  de  pais  sem  escolaridade  formal.  Além  disso,  os  autores  apresentam  outra                

causa  para  a  elevação  da  mobilidade:  a  estabilização  da  mediana  educacional  dos  filhos  de                

pais  com  escolaridade  entre  4  e  11  anos  em  torno  de  11  anos  de  estudo,  o  que  corresponderia                    

ao   ensino   médio   completo.   

Neri  e  Bonomo  (2018)  também  fazem  uso  da  PNAD  dos  anos  de  1996  e  2014  para  um                   

estudo  da  mobilidade  intergeracional  de  educação  e  das  mudanças  na  desigualdade  no  Brasil.               

Entre  os  principais  resultados  está  a  queda  no  coeficiente  de  persistência  intergeracional  de               

educação,  em  proporção  semelhante  à  apresentada  neste  trabalho,  de  0,7045  para  0,4730  entre               

1996  e  2014.  A  persistência  é  menor  em  2014,  principalmente  na  parte  média  e  superior  da                  

distribuição  de  renda,  o  que  demonstra  reduções  mais  fortes  na  persistência  intergeracional              

para  indivíduos  mais  ricos.  Assim  como  em  Mahlmeister  et  al.  (2017),  também  são               

apresentados  os  efeitos  de  coortes  em  relação  à  mobilidade,  mostrando  que  os  recortes               

populacionais  mais  jovens  possuem  uma  queda  na  persistência  intergeracional  em  maiores             

proporções.   

É  observado  que  a  persistência  continua  maior  quando  considerada  a  escolaridade  da              

mãe,  em  lugar  da  do  pai,  como  variável  explicativa,  embora  a  diferença  entre  os  coeficientes                 

dos  modelos  1  e  3  (ou  2  e  4)  sejam  menores  em  2014.  Ou  seja,  há  um  aumento  da  mobilidade                      

intergeracional  de  educação  proporcionalmente  maior  quando  usada  a  escolaridade  da  mãe             

como   variável   explicativa.     
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Tabela  11  -  Equações  de  persistência  intergeracional  de  educação,  Brasil,  2014.  Variável  dependente:               
Escolaridade   do   Filho.   

Notas:   Além   dos   pesos   amostrais,   também   se   incorporou   às   estimações   a   estrutura   do   plano   amostral   da   PNAD   
Contínua.   ***,   **   e   *   denotam   os   coeficientes   estatisticamente   significativos   a   1%,   5%   e   10%,   respectivamente.   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   

  

Nos  modelos  2  e  4  repetem-se  alguns  resultados  já  verificados  para  o  ano  de  1996.  A                  

condição  de  negro  continuou  a  ter  efeito  negativo  no  nível  de  escolaridade  do  indivíduo,                

embora  com  magnitude  menor  em  2014.  A  redução  desse  coeficiente  é  um  reflexo  da                

diminuição  da  distância  entre  os  níveis  de  escolaridade  de  brancos  e  negros.  A  esse  respeito,                 

Artes  e  Ricoldi  (2015)  compararam  o  acesso  de  negros  ao  ensino  superior,  por  meio  da  análise                  

dos  Censos  demográficos  de  2000  e  2010.  Em  2000,  19,5%  das  pessoas  que  frequentavam                

cursos  de  graduação  se  autodeclaravam  negros  e  78,5%  brancos.  Em  2010  a  participação  dos                

  

 Modelo   1  Modelo   2  Modelo   3  Modelo   4  

          

Escolaridade   do   pai   0,5622***  0,4848***    

  (0,0070)  (0,0070)    

Escolaridade   da   mãe    0,5857***  0,5066***  

    (0,0078)  (0,0077)  

Idade   0,0451***  0,0249**  0,0757***  0,0509***  

  (0,0122)  (0,0119)  (0,0123)  (0,0120)  

Idade   ao   quadrado   -0,0013***  -0,0012***  -0,0015***  -0,0013***  

  (0,0001)  (0,0001)  (0,0001)  (0,0001)  

Mulher    0,6418***   0,6927***  

   (0,0610)   (0,0607)  

Negro    -1,0426***   -1,0379***  

   (0,0692)   (0,0685)  

Rural    -2,3298***   -2,3471***  

   (0,1000)   (0,0993)  

Norte    -0,2494**   -0,4240***  

   (0,1202)   (0,1177)  

Nordeste    -0,6414***   -0,8123***  

   (0,0932)   (0,0919)  

Sul    -0,2898***   -0,3234***  

   (0,0926)   (0,0895)  

Centro-Oeste    -0,1302   -0,2127*  

   (0,1154)   (0,1174)  

Constante   7,3209***  8,9304***  6,3006***  8,0885***  

  (0,3019)  (0,3061)  (0,3082)  (0,3129)  

      
Observações   23.813  23.813  23.813  23.813  

R-quadrado   0,3606  0,4074  0,3536  0,4050  
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negros  foi  ampliada  para  35,3%,  ao  passo  que  a  participação  dos  brancos  foi  de  63%.  Ou  seja,                   

houve  um  crescimento  relativo  extraordinário  para  a  população  negra  no  período  analisado,              

embora  o  segmento  negro  ainda  seja  sub-representado,  já  que  ele  formava  50,9%  da               

população   brasileira   em   2010.   

Foi  verificado,  ainda,  com  respeito  aos  modelos  2  e  4,  que  entre  1996  e  2014  a                  

condição  de  mulher  passou  a  ter  efeito  positivo  no  nível  de  escolaridade  do  indivíduo.  Para  o                  

caso  do  modelo  2  essa  condição  conferia  em  média  0,6418  anos  a  mais  de  estudo  em  2014,  ao                    

passo  que  em  1996  o  impacto  era,  tudo  o  mais  constante,  de  −0,1875  anos  de  estudo.  Esse                   

resultado  tem  correlação  com  o  avanço  da  escolaridade  das  mulheres  no  período.  Segundo  os                

dados  da  própria  PNAD,  a  média  de  anos  de  estudo  da  população  cresceu  de  4,9  para  7,1  no                    

caso  dos  homens  e  de  5,1  para  7,6  anos  para  as  mulheres,  aumentando  a  diferença  entre  o                   

nível   de   escolaridade   de   mulheres   e   homens.   

A  condição  de  habitante  de  área  rural  continuou  a  exercer  influência  negativa  sobre  a                

escolaridade,   com   aumento   da   magnitude   desse   efeito   em   2014.   

Em  resumo,  é  verificado  que  em  2014  a  diferença  entre  a  persistência  intergeracional               

de  educação  quando  se  alternam  as  variáveis  explicativas  escolaridade  da  mãe  e  do  pai  passa  a                  

ser  menor,  embora  o  coeficiente  continue  mais  forte  para  o  modelo  que  utiliza  a  escolaridade                 

da  mãe.  A  condição  de  mulher  passa  a  ter  coeficiente  positivo,  revelando  que  as  mulheres  são,                  

em  média,  mais  escolarizadas.  Ser  negro  continua  a  impactar  negativamente  o  nível  de               

escolaridade,  mas  com  menor  magnitude  em  2014.  A  condição  de  morador  de  área  rural  passa                 

a   diminuir   ainda   mais   a   escolaridade   média   dos   indivíduos.   

5.2. Persistência   Intergeracional   de   Educação   com   enfoque   migratório   

Para  os  dados  da  PNAD  de  2014  foi  estimada  outra  equação  de  persistência               

intergeracional  de  educação,  que  inclui  uma  variável   proxy  com  o  objetivo  de  captar  o  efeito                 

de  ser  filho  de  um  migrante  do  Nordeste  para  o  Sudeste  sobre  a  mobilidade  educacional.  Essa                  

variável  é  binária  e  recebe  o  valor  um  no  caso  de  indivíduo  nascido  no  Nordeste  que  aos  15                    

anos  de  idade  residia  no  Sudeste,  e  zero  caso  contrário.  Ao  migrar  até  os  15  anos  de  idade,                    

presume-se  que  a  decisão  de  migração  foi  tomada  pelos  pais  ou  responsável,  razão  pela  qual                 

tal   indivíduo   é   identificado   como   um   filho   de   migrante.   

Para  controlar  o  efeito  dos  demais  movimentos  migratórios,  foi  incluída  a  variável              

“Filho  demais  migrantes”,  que  considera  todos  os  indivíduos  que,  aos  15  anos  de  idade,                
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residiam  em  região  diferente  da  de  nascimento,  excluindo-se  aqueles  que  especificamente             

nasceram   no   Nordeste   e   aos   15   anos   residiam   no   Sudeste.   

Além  disso,  foram  inseridas  quatro  variáveis  binárias  para  identificar  os  indivíduos             

cuja  região  de  nascimento  e  de  residência  aos  15  anos  de  idade  era  a  mesma,  supondo-se,                  

assim,  que  no  decorrer  desse  período  não  houve  atividade  migratória:  as  variáveis  Residente               

no  Norte,  Residente  no  Sudeste,  Residente  no  Sul  e  Residente  no  Centro-Oeste.  Dessa  forma,               

as  pessoas  que  nasceram  no  Nordeste  e  aos  15  anos  de  idade  residiam  nessa  região  se                  

tornaram  a  categoria  de  base  da  comparação  e  são  identificados  ao  longo  do  texto  como                 

“nativos   do   Nordeste”.   

Dado  que  o  movimento  migratório  do  Nordeste  para  o  Sudeste  teve  maior  importância               

entre  as  décadas  de  1950  e  1980,  foi  adotado  um  recorte  para  captar  os  indivíduos  que  fizeram                   

parte  dessa  onda  migratória  entre  o  momento  de  seu  nascimento  e  os  15  anos  de  idade.  Esse                   

recorte  consistiu  em  considerar  na  amostra  apenas  os  indivíduos  que,  na  data  de  referência  da                 

PNAD  2014,  possuíam  pelo  menos  48  anos  de  idade.  O  indivíduo  com  exatos  48  anos  de                  

idade  na  data  de  referência  da  PNAD  de  2014  nasceu  em  1967  e  migrou  com  seus  pais  ou                    

responsável  entre  1967  e  1981.  A  título  de  comparação  dos  resultados,  o  mesmo  modelo  é                 

estimado  em  separado  para  os  indivíduos  menores  de  48  anos.  Os  resultados  podem  ser                

observados   na   Tabela   12,   a   seguir.     
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Tabela  12  -  Equações  de  persistência  intergeracional  de  educação,  Brasil,  2014.  Variável  dependente:               
Escolaridade   do   Filho.   

Notas:   Além   dos   pesos   amostrais,   também   se   incorporou   às   estimações   a   estrutura   do   plano   amostral   da   PNAD   
Contínua.   ***,   **   e   *   denotam   os   coeficientes   estatisticamente   significativos   a   1%,   5%   e   10%,   respectivamente.   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   

  

Na  comparação  entre  os  dois  grupos  etários,  observa-se  que  os  indivíduos  com  48  anos                

ou  mais  de  idade  possuem  um  coeficiente  de  persistência  intergeracional  de  educação  maior               

  

  
Menores   de   48   

anos  48   anos   de   idade   ou   mais  

Escolaridade   do   pai   0,4215***  0,6989***  
  (0,0168)  (0,0329)  

Mulher   1,0063***  0,1742*  
  (0,0744)  (0,0929)  

Idade   -0,0607***  -0,1230***  
  (0,0060)  (0,0047)  

Negro   -0,7964***  -1,2112***  
  (0,0833)  (0,1128)  

Rural   -2,3708***  -2,3140***  
  (0,1311)  (0,1179)  

Filho   Migrante   NE-SE   0,8494*  -0,4038  
  (0,4339)  (0,4028)  

Filho   demais   migrantes   1,0202***  0,5574*  
  (0,2646)  (0,2962)  

Escolaridade   do   pai   X   Filho   Migrante   NE-SE   -0,1417**  0,1462*  
  (0,0637)  (0,0853)  

Escolaridade   do   pai   X   Filho   demais   migrantes   -0,0401  -0,0035  
  (0,0331)  (0,0649)  

Residente   no   Norte   0,3445*  0,8619***  
  (0,1918)  (0,2535)  

Residente   no   Sudeste   0,8478***  1,3282***  
  (0,1567)  (0,1565)  

Residente   no   Sul   0,4982***  0,7745***  
  (0,1771)  (0,1753)  

Residente   no   Centro-Oeste   0,8064***  0,7931***  
  (0,2617)  (0,2739)  

Escolaridade   do   pai   x   Residente   no   Norte   -0,0295  -0,0031  
  (0,0312)  (0,0529)  

Escolaridade   do   pai   x   Residente   no   Sudeste   -0,0248  -0,1218***  
  (0,0206)  (0,0371)  

Escolaridade   do   pai   x   Residente   no   Sul   -0,0058  -0,1153***  
  (0,0247)  (0,0410)  

Escolaridade   do   pai   x   Residente   no   Centro-Oeste   -0,0180  -0,0712  
  (0,0325)  (0,0677)  

Constante   9,7851***  12,5455***  
  (0,2535)  (0,3357)  

Observações   24.321  24.274  
R-quadrado   0,3335  0,3872  
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(0,6989)  que  a  geração  mais  nova  (0,4215).  Tal  diferença  já  havia  sido  observada  por                

Mahlmeister  et  al.  (2017),  que  constatou  uma  diminuição  no  grau  de  persistência              

intergeracional   de   educação   para   as   coortes   mais   jovens   de   0,68   em   1996   para   0,49   em   2014.   

O  coeficiente  associado  à  binária  “Filho  Migrante  NE-SE”,  quando  considerada  a             

geração  mais  velha,  não  é  estatisticamente  significativo.  Contudo,  para  a  subamostra  dos              

menores  de  48  anos  de  idade  esse  coeficiente  é  significativo  ao  nível  de  10%  e  positivo.  Seu                   

valor  indica  que  a  geração  mais  nova  dos  filhos  de  migrantes  do  Nordeste  para  o  Sudeste                  

possui  um  nível  de  escolaridade,  em  média  e  tudo  o  mais  constante,  0,8494  anos  superior  ao                  

dos   indivíduos   que   até   os   15   anos   de   idade   permaneceram   no   Nordeste.   

Na  literatura  é  comum  a  comparação  do  grau  de  mobilidade  intergeracional  de              

educação  entre  filhos  de  migrantes  e  filhos  de  nativos  da  mesma  região  de  origem.  A  fim  de                   

realizar  esse  tipo  de  comparação,  o  modelo  estimado  na  Tabela  12  possui,  entre  seus                

regressores,  variáveis  de  interação.  A  primeira  delas  é  a  interação  entre  a  escolaridade  do  pai  e                  

a  binária  “Filho  migrante  NE-SE”,  a  segunda  é  a  interação  entre  a  escolaridade  do  pai  e  a                   

binária  “Filho  demais  migrantes”,  e  as  demais  interações  se  dão  entre  a  escolaridade  do  pai  e                  

as  quatro  variáveis  binárias  destinadas  a  captar  os  indivíduos  que  entre  seu  nascimento  e  os  15                  

anos  de  idade  permaneceram  residindo  no  Norte,  Sudeste,  Sul  e  Centro-Oeste,             

respectivamente.  As  duas  primeiras  interações  mencionadas  visam  captar  se  há  diferença  no              

grau  de  persistência  intergeracional  de  educação  entre  aqueles  que  migraram  até  os  15  anos  de                 

idade   e   aqueles   que   não   o   fizeram,   tendo   nascido   e   permanecido   no   Nordeste   até   essa   idade.   

Por  meio  dessas  binárias  e  suas  interações  com  a  escolaridade  do  pai  foi  possível                

observar  que  os  indivíduos  nativos  do  Sudeste,  da  subamostra  mais  velha,  possuem  um               

coeficiente  associado  ao  termo  de  interação  com  a  escolaridade  do  pai  negativo  (−0,1218),  o                

que  lhes  confere  menor  persistência  intergeracional  de  educação:  0,6989  –  0,1218  =  0,5771.  O                

mesmo  é  verificado  para  os  nativos  do  Sul,  cujo  coeficiente  de  interação  é  de  −0,1153,                 

resultando  em  um  coeficiente  de  persistência  intergeracional  de  educação  de  0,6989  −  0,1153               

=   0,5836.   

A  variável  de  interação  entre  a  escolaridade  do  pai  e  “Filho  migrante  NE-SE”  é                

estatisticamente  significativa  a  10%  para  as  duas  subamostras.  Para  a  faixa  etária  mais  velha  a                 

interação  é  positiva  e  igual  a  0,1462,  sugerindo  que  os  filhos  de  migrantes  do  movimento                 

migratório  do  Nordeste  ao  Sudeste  entre  as  décadas  de  1950  e  1980  possuem  maior                

persistência  intergeracional  de  educação.  Para  esse  subgrupo,  o  coeficiente  de  persistência             

educacional  é  dado  por:  0,6989  +  0,1462  =  0,8451.  Esse  valor  indica  que  o  filho  de  um  pai                    

cuja  educação  exceda  em  um  ano  a  média  terá  uma  educação  cujo  valor  esperado  será  0,8451                  
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acima  da  média.  Portanto,  esse  indivíduo  tende  a  conservar  um  nível  de  educação  formal  bem                 

próximo  ao  de  seu  pai.  Em  particular,  o  filho  de  um  analfabeto  tem  menor  chance  de                  

ultrapassar  o  nível  educacional  de  seu  pai,  se  comparado  ao  indivíduo  nascido  no  Nordeste                

que  permaneceu  nessa  região  até  os  15  anos  de  idade  ―  para  quem  o  coeficiente  de                  

persistência   intergeracional   de   educação   é   de   0,6989.   

Para  a  subamostra  dos  indivíduos  menores  de  48  anos  de  idade,  por  outro  lado,  é                 

encontrada  evidência  de   maior  mobilidade  educacional  para  os  filhos  de  migrantes.  Para  a               

categoria  de  base  ―  indivíduos  que  nasceram  e  permaneceram  residindo  no  Nordeste  aos  15                

anos  de  idade  ―  o  coeficiente  de  mobilidade  intergeracional  corresponde  a  0,4215.  Em  se                

tratando  dos  filhos  de  migrantes  NE-SE,  esse  coeficiente  é  dado  por  0,4215  −  0,1417  =                 

0,2798.  Esse  resultado  evidencia  uma  importante  diferença  entre  os  movimentos  migratórios             

do  Nordeste  ao  Sudeste  entre  as  décadas  de  1950  e  1980  e  os  que  ocorreram  posteriormente.                  

Vê-se  que  para  a  geração  mais  nova,  os  resultados  estão  alinhados  à  literatura.  Sousa  (2012),                 

por  exemplo,  identifica  um  maior  grau  de  mobilidade  intergeracional  para  as  famílias              

migrantes.  A  autora,  que  utiliza  os  dados  do  Censo  demográfico  de  2000,  confronta  as                

famílias  migrantes  com  as  famílias  nativas  da  sua  região  de  origem,  observando  um  menor                

grau  de  persistência  intergeracional  de  educação  para  os  migrantes.  Esse  resultado  é  atribuído               

à  influência  dos  efeitos  externos,  isto  é,  ao  efeito  da  mudança  de  ambiente  causada  pela                 

migração,  que  suplantaria  a  influência  do  nível  de  educação  dos  pais.  Oberdabernig  e               

Schneebaum  (2017)  também  encontram  resultados  nesse  sentido,  em  estudo  sobre  a             

mobilidade  intergeracional  de  educação  entre  filhos  de  migrantes  e  de  nativos  na  Europa.  O                

trabalho  traz  evidências  de  uma  diminuição  da  lacuna  existente  entre  os  níveis  educacionais               

de  nativos  e  migrantes  das  gerações  mais  recentes.  Ou  seja,  pais  migrantes  são  em  média                 

menos  educados  que  os  pais  nativos,  mas  os  filhos  de  migrantes  geralmente  são  capazes  de                 

superar  o  nível  de  educação  de  seus  pais  e  assim  ficarem  próximos  de  atingir  o  nível                  

educacional  de  seus  pares  nativos.  Resultados  semelhantes  foram  encontrados  por  Lam  e  Liu               

(2019),  que  analisam  a  mobilidade  intergeracional  de  educação  em  Hong  Kong  entre  1991  e                

2011.  Dentre  as  principais  conclusões  estão  que  os  filhos  de  migrantes  possuem  maior               

mobilidade  quando  comparados  aos  filhos  de  nativos  de  Hong  Kong.  O  mesmo  resultado               

também  é  verificado  em  termos  de  acesso  à  educação  universitária,  pois  filhos  de  migrantes                

continuam   apresentando   maior   mobilidade   intergeracional   de   educação.   

Lam  e  Liu  (2019)  identificam  três  diferentes  canais  pelos  quais  o   status  educacional  é                

transmitido  entre  gerações.  O  primeiro  é  o  efeito  natural  da  transmissão  genética,  que  no                

próprio  texto  é  parcialmente  refutado  com  base  em  outras  pesquisas.  O  segundo  é  a  bagagem                 
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educacional  dos  pais,  já  que  pais  com  maiores  níveis  de  instrução  e,  portanto,  melhor                

informados,  tendem  a  se  preocupar  mais  com  a  educação  dos  filhos.  O  terceiro  é  o  efeito  dos                   

rendimentos,  que  suporta  a  premissa  de  que  pais  mais  escolarizados  possuem  maiores              

rendimentos  e,  assim,  dispõem  de  mais  recursos  para  o  financiamento  da  educação  dos  filhos.                

Na  visão  dos  autores,  os  três  canais  seriam  condicionantes  da  correlação  positiva  entre               

educação   dos   filhos   e   de   seus   pais.   

Sobre  esses  três  canais  é  possível  estabelecer  um  paralelo  com  o  caso  brasileiro  de                

migração  que  é  objeto  de  estudo  desta  pesquisa.  O  terceiro  canal,  relacionado  à  correlação                

entre  rendimentos  dos  pais  e  as  condições  de  investimento  na  educação  dos  filhos,  é                

verificado  qualitativamente  durante  a  fundamentação  teórica  do  recorte  migratório  (seção            

2.4).  Nessa  seção  foram  analisados  os  fatores  expulsivos  dos  indivíduos  residentes  na  região               

Nordeste  entre  as  décadas  de  1950  e  1980,  que  estão  relacionados  principalmente  à  seca  e  às                  

consequências  socioeconômicas  dela.  Também  foram  discutidos  os  fatores  atrativos  para  a             

região  Sudeste,  como  as  oportunidades  de  trabalho,  os  salários  mais  elevados,  os  direitos               

trabalhistas  e  a  melhor  infraestrutura  de  educação  e  saúde.  Os  fatores  expulsivos  demonstram               

que  os  migrantes  àquela  época  não  detinham  um  bom  posicionamento  no  mercado  de  trabalho                

e,  consequentemente,  um  nível  de  rendimento  capaz  de  influenciar  positivamente  na  educação              

dos  filhos.  Por  outro  lado,  em  que  pesem  os  fatores  atrativos,  eles  não  foram  capazes  de                  

suplantar   o   efeito   do    background    familiar   no   caso   desses   indivíduos.   

Sendo  assim,  a  baixa  bagagem  educacional  dos  pais  e  os  baixos  rendimentos  podem               

servir  de  fatores  explicativos  aos  resultados  encontrados  nesta  pesquisa,  que  quantifica  a              

reduzida  mobilidade  intergeracional  de  educação  que  os  filhos  de  migrantes  nordestinos  ao              

Sudeste  entre  as  décadas  de  1950  a  1980  possuíam  e  que  os  diferencia  dos  demais                 

movimentos   migratórios.   

Ferreira-Batista  (2006),  mediante  os  dados  do  Censo  demográfico  de  2000,  analisa  o              

impacto  da  condição  de  migração  dos  pais  sobre  a  alocação  de  tempo  dos  filhos  com  idade                  

entre  10  e  14  anos  no  estado  de  São  Paulo,  verificando  a  probabilidade  de  a  criança  estudar                   

e/ou  trabalhar.  Dentre  as  principais  contribuições  está  a  evidência  de  que  o  deslocamento               

geográfico  para  São  Paulo  não  pode  ser  visto  como  um  processo  que  contribui  para  a  redução                  

da  pobreza  intergeracional.  Além  disto,  a  autora  apresenta  que  para  migrantes  de  longo  prazo                

—  que  ela  considera  como  aqueles  que  migraram  há  mais  de  dez  anos  da  data  da  pesquisa,  o                    

que  incluiria  os  que  migraram  antes  dos  anos  90  —  mesmo  com  um  choque  positivo  na  renda                   

familiar,  advindo  da  migração  dos  pais,  as  crianças  não  necessariamente  seriam  enviadas  à               
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escola  ou  lá  permaneceriam.  A  garantia  de  constância  e  sucesso  escolar  está  além  do  sucesso                 

financeiro   da   família   alcançado   com   a   migração.   

Ferreira-Batista  e  Cacciamali  (2012)  voltam  a  analisar  o  trabalho  infantil,  separando  a              

amostra  entre  crianças  cujos  responsáveis  residem  no  estado  de  São  Paulo  há  pelo  menos  dez                 

anos  e  migrantes  recentes.  Há  a  evidência  de  que  a  incidência  de  trabalho  infantil  para  os                  

filhos  de  migrantes  de  longo  prazo  é  próxima  da  dos  filhos  de  pais  paulistas  não  migrantes.                  

Tal  evidência,  segundo  as  autoras,  reforça  a  hipótese  de  que  a  melhor  condição               

socioeconômica  dos  migrantes,  após  o  período  de  adaptação  à  região  de  destino,  reduz  a                

probabilidade  de  os  filhos  ofertarem  trabalho.  Porém,  essa  seletividade  positiva  no  âmbito  da               

oferta  de  trabalho  não  é  verificada  no  âmbito  educacional,  isto  é,  não  há  compatibilização  da                 

inserção   escolar   dos   filhos   de   migrantes   com   a   dos   filhos   de   não   migrantes.   

Ferreira-Batista  (2006)  argumenta  em  seus  resultados  que  por  mais  que  os  migrantes              

sejam  esforçados  e  hábeis,  ainda  assim  eles  carregam  características  intrínsecas,  com  destaque              

para   o   baixo   nível   de   instrução,   que   não   garantem   a   constância   e   sucesso   escolar   dos   filhos.   

Na  Tabela  13  foi  adotada  a  escolaridade  da  mãe  como  variável  explicativa  associada               

ao  coeficiente  de  persistência  intergeracional  de  educação.  Os  resultados  encontram-se  em             

linha  com  os  observados  ao  se  considerar  a  escolaridade  do  pai.  Cumpre  destacar  o  valor  do                  

coeficiente  de  persistência  intergeracional  de  educação  encontrado  para  os  indivíduos  com             

pelo  menos  48  anos  de  idade  (0,7833),  superior  ao  encontrado  na  Tabela  12,  quando  a                 

escolaridade   do   pai   foi   adotada   na   análise.   

Outro  destaque  fica  por  conta  da  variável  de  interação  entre  a  escolaridade  da  mãe  e  a                  

binária  Filho  migrante  NE-SE,  cujo  coeficiente,  para  a  coorte  mais  velha,  não  é  significativo.                

Anteriormente,  na  Tabela  12,  havia  sido  encontrado  um  coeficiente  de  0,1462  associado  à               

interação  entre  a  escolaridade  do  pai  e  a  mesma  binária,  o  que  permitiu  inferir  que  o  grau  de                    

persistência  é  maior  para  o  grupo  de  migrantes  NE-SE.  Conforme  se  vê,  ao  se  adotar,                 

alternativamente,  a  escolaridade  da  mãe  na  análise,  não  é  possível  afirmar  que  a  mobilidade                

educacional   é   menor   para   os   migrantes   NE-SE.     
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Tabela  13  -  Equações  de  persistência  intergeracional  de  educação,  Brasil,  2014.  Variável  dependente:               
Escolaridade   do   Filho.   

Notas:   Além   dos   pesos   amostrais,   também   se   incorporou   às   estimações   a   estrutura   do   plano   amostral   da   PNAD   
Contínua.   ***,   **   e   *   denotam   os   coeficientes   estatisticamente   significativos   a   1%,   5%   e   10%,   respectivamente.   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.     

  

  Menores   de   48   anos  Maiores   de   48   anos  

Escolaridade   da   mãe   0,4261***  0,7833***  
  (0,0168)  (0,0308)  

Mulher   1,0469***  0,2481***  
  (0,0744)  (0,0933)  

Idade   -0,0453***  -0,1102***  
  (0,0063)  (0,0047)  

Negro   -0,8074***  -1,1377***  
  (0,0846)  (0,1097)  

Rural   -2,3929***  -2,3500***  
  (0,1312)  (0,1128)  

Filho   Migrante   NE-SE   0,9637*  0,0435  
  (0,4937)  (0,4748)  

Filho   demais   migrantes   1,1443***  0,7877***  
  (0,2583)  (0,3055)  

Escolaridade   da   mãe   X   Filho   migrante   NE-SE   -0,1369*  -0,0199  
  (0,0756)  (0,0871)  

Escolaridade   da   mãe   X   Filho   demais   migrantes   -0,0193  -0,0433  
  (0,0370)  (0,0682)  

Residente   no   Norte   0,3263  1,0650***  
  (0,1985)  (0,2625)  

Residente   no   Sudeste   1,0400***  1,3693***  
  (0,1596)  (0,1560)  

Residente   no   Sul   0,7051***  0,8751***  
  (0,1800)  (0,1771)  

Residente   no   Centro-Oeste   1,0216***  0,9753***  
  (0,2529)  (0,2846)  

Escolaridade   da   mãe   x   Residente   no   Norte   -0,0224  -0,0884  
  (0,0302)  (0,0674)  

Escolaridade   da   mãe   x   Residente   no   Sudeste   -0,0208  -0,1133***  
  (0,0211)  (0,0356)  

Escolaridade   da   mãe   x   Residente   no   Sul   -0,0050  -0,1525***  
  (0,0243)  (0,0441)  

Escolaridade   da   mãe   x   Residente   no   Centro-Oeste   -0,0356  -0,1330*  
  (0,0317)  (0,0728)  

Constante   9,0268***  11,6396***  
  (0,2721)  (0,3321)  

Observações   24.321  24.274  
R-quadrado   0,3331  0,3895  
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6. MODELO   LOGIT   

6.1. Modelo   Logit   Ordenado   e   Generalizado   para   2014  

Esta  seção  é  dedicada  à  apresentação  dos  resultados  da  modelagem  de  escolha             

qualitativa,  o  logit,  que  apresenta  como  variável  dependente  o  logaritmo  da  razão  de               

probabilidades  da  escolaridade  do  filho,  ou  seja,  estima  a  probabilidade  de  um  filho  mudar                

para   outro   nível   educacional.   

Foi  estimado  um  modelo  logit  ordenado,  a  partir  dos  dados  da  Amostra  B,  tendo  como                 

variáveis  explicativas  três   dummies  para  a  escolaridade  do  pai:  o  fundamental  completo  ou               

ensino  médio  incompleto  (Escolaridade  do  pai  1),  ensino  médio  completo  ou  superior              

incompleto  (Escolaridade  do  pai  2)  e  superior  completo  (Escolaridade  do  pai  3),  sendo               

adotada  como  categoria  de  base  os  indivíduos  sem  escolaridade  ou  com  fundamental              

incompleto.  Foram  adotados  como  controles  as  variáveis  idade  e  idade  ao  quadrado  e  binárias                

para   sexo,   raça,   localização   do   domicílio   e   região.   

  
Tabela   14   -   Logit   Ordenado   Brasil,   2014.   

Notas:   Além   dos   pesos   amostrais,   também   se   incorporou   às   estimações   a   estrutura   do   plano   amostral   da   PNAD.   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   

  

Após  estimado  o  modelo  de  logit  ordenado,  é  necessário  testar  a  hipótese  de   odds                

proporcionais.  Segundo  Long  e  Freese  (2001),  tendo  uma  equação  que  representa  as              

probabilidades  cumulativas  e  que  demonstra  que  o  pressuposto  de   odds   proporcionais  é              

  

  Coef.   P>|z|   

Escolaridade   do   pai   1   1,130  0,000  
Escolaridade   do   pai   2   1,820  0,000  
Escolaridade   do   pai   3   2,983  0,000  
Idade   0,008  0,206  
Idade   ao   quadrado   -0,001  0,000  
Mulher   0,311  0,000  
Negro   -0,576  0,000  
Rural   -1,209  0,000  
Norte   -0,149  0,001  
Nordeste   -0,313  0,000  
Sul   -0,205  0,000  
Centro-Oeste   -0,108  0,024  
Corte   1   -1,491   
Corte   2   -0,760   
Corte   3   1,319   
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equivalente  a   regressões  binárias,  supõe-se  que  os  coeficientes  de  inclinação  são     J 1           

idênticos   em   cada   regressão:   

  

   para                                                      (16)  (y≤m|X) F  P =   (τ β)m X , , J  m = 1 …   1  

  

Sendo  assim,  as  curvas  de  probabilidade  são  paralelas,  sendo  diferenciadas  apenas             

pelo  seu  deslocamento  ao  longo  do  eixo,  o  que  implica  o  pressuposto  de  que  os   são  iguais                 β    

nas  diferentes  equações.  Esse  pressuposto  pode  ser  testado  comparando-se  as  estimativas  das              

  regressões   binárias.   J 1  

  

  para                                                       (17)  (y≤m|X) F  P =   (τ )m Xβm ,  J  m = 1   1  

  

Para  verificar  a  pressuposição  de   odds   proporcionais,  foram  realizados  dois  testes.  O              

primeiro  —  o  teste  de  verossimilhança  —  compara  a  probabilidade  do  logaritmo  do  logit  ao                 

obtido  pelo  agrupamento  de   lógites  binários,  fazendo  um  ajuste  para  a  correlação  entre       J 1           

os  resultados  binários  definidos  por   (LONG;  FREESE,  2001,  p.  151).  A  hipótese  nula       ≤my          

desse  teste  é  a  de  que  não  há  diferença  entre  os  diferentes  modelos,  sendo,  portanto,  a                  

hipótese   de    odds    proporcionais   plausível.     
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Tabela   15   -   Logit   Ordenado,   Brasil,   2014.   

Notas:   Além   dos   pesos   amostrais,   também   se   incorporou   às   estimações   a   estrutura   do   plano   amostral   da   PNAD.   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   

  

O  segundo  é  o  teste  de  Brant,  que  testa  a  hipótese  de   odds  proporcionais  para  cada                  

variável  individualmente.  Sendo  assim,  quando  a  estatística  do  teste  de  Brant  é  significativa,               

há   uma   evidência   de   que   a   hipótese   de    odds    proporcionais   foi   violada.   

Nos  dois  testes  rejeitou-se  a  hipótese  de  que  os  efeitos  são  iguais,  violando  a  hipótese                 

de   odds  proporcionais.  Nesse  caso,  o  apropriado  é  adotar  um  logit  generalizado.  Segundo  Fu                

(1998),   o   logit   generalizado   pode   ser   escrito   como:   

  

  , j , , , M  P (Y )i > j = g Xβ( j ) = exp (α + X β )j i j 
1+ {exp xp (α + X β ) } e j i j 

  = 1 2 …   1  

(18)   

  

em  que   é  o  número  de  categorias  da  variável  dependente  ordinal.  Assim,  pode-se    M             

determinar  que  a  probabilidade  que   assumirá  em  cada  um  dos  valores   serão       Y        , , M1 …     

iguais   a:   

  

  P (Y )i = 1 = 1 g X β( i j )  

(19)   

  

  Coef.   P>|z|   

Escolaridade   do   pai   1   1,201  0,000  
Escolaridade   do   pai   2   1,854  0,000  
Escolaridade   do   pai   3   3,136  0,000  
Idade   0,022  0,000  
Idade   ao   quadrado   -0,001  0,000  
Mulher   0,341  0,000  

Negro   -0,569  0,000  
Rural   -1,253  0,000  
Norte   -0,061  0,140  
Nordeste   -0,220  0,000  
Sul   -0,143  0,000  
CO   -0,031  0,475  

Corte   1   -1,056   
Corte   2   -0,337   
Corte   3   1,707   

Teste   de   Verossimilhança     
chi2   1239   
Prob>chi2   0,000   
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 g g    j , , M    P (Y )i = j = g X β( i j 1 )   X β( i j 1 )   X β( i j )   = 2 …   1  

(20)   

 P (Y )i = M = g (X β )i M 1   

(21)   

Sendo  assim,  foi  estimado  o  modelo  logit  ordenado  generalizado,  incluindo  as             

variáveis  já  utilizadas  na  modelagem  de  regressão  linear  para  cálculo  do  coeficiente  de               

persistência   intergeracional   de   educação,   apresentada   na   seção   5.   

  
Tabela   16   -   Logit   Ordenado   Generalizado,   Brasil,   2014.   

  

Variável   Coef.   P>|z|   exp(coef.)   
Escolaridade   0         
Escolaridade   do   pai   1   1,388   0,000   4,007   
Escolaridade   do   pai   2   2,181   0,000   8,855   
Escolaridade   do   pai   3   3,198   0,000   24,484   
Idade   -0,053   0,000   0,948   
Idade   ao   quadrado   0,000   0,451   1,000   
Mulher   0,279   0,000   1,322   
Negro   -0,556   0,000   0,573   
Rural   -1,256   0,000   0,285   
Norte   -0,288   0,140   0,750   
Nordeste   -0,449   0,000   0,638   
Sul   -0,212   0,000   0,809   
CO   -0,229   0,475   0,795   
Constante   3,298   0,000   27,058   
Escolaridade   1         
Escolaridade   do   pai   1   1,213   0,000   3,364   
Escolaridade   do   pai   2   2,066   0,000   7,893   
Escolaridade   do   pai   3   2,976   0,000   19,609   
Idade   -0,025   0,001   0,975   
Idade   ao   quadrado   0,000   0,001   1,000   
Mulher   0,335   0,000   1,398   
Negro   -0,585   0,000   0,557   
Rural   -1,232   0,000   0,292   
Norte   -0,107   0,052   0,899   
Nordeste   -0,270   0,000   0,763   
Sul   -0,248   0,000   0,780   
CO   -0,156   0,005   0,856   
Constante   1,628   0,000   5,094   
Escolaridade   2         
Escolaridade   do   pai   1   1,040   0,000   2,829   
Escolaridade   do   pai   2   1,812   0,000   6,123   
Escolaridade   do   pai   3   2,928   0,000   18,690   
Idade   0,062   0,000   1,064   
Idade   ao   quadrado   -0,001   0,000   0,999   
Mulher   0,394   0,000   1,483   
Negro   -0,691   0,000   0,501   
Rural   -1,345   0,000   0,261   
Norte   -0,073   0,338   0,930   
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Notas:   Além   dos   pesos   amostrais,   também   se   incorporou   às   estimações   a   estrutura   do   plano   amostral   da   PNAD.   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   

Para  esse  modelo  foram  atribuídas  aos  filhos  as  seguintes  faixas  de  escolaridade:              

Escolaridade  igual  a  zero,  quando  o  indivíduo  não  tem  escolaridade  ou  possui  o  ensino                

fundamental  incompleto,  Escolaridade  igual  a  1,  quando  possui  ensino  fundamental  completo             

ou  ensino  médio  incompleto;  Escolaridade  igual  a  2,  quando  tem  ensino  médio  completo  ou                

ensino   superior   incompleto;   e   Escolaridade   igual   a   3,   quando   tem   ensino   superior   completo.   

Na  Tabela  16  são  apresentados  três  painéis  de  resultados.  No  primeiro  deles,  intitulado               

Escolaridade  0,  compara-se  a  probabilidade  de  o  filho  ter  ao  menos  o  ensino  fundamental                

completo,  ou  seja,  de  a  variável  Escolaridade  ser  igual  a  1,  2  ou  3,  com   a  probabilidade  de  o                     

indivíduo  não  ter  sequer  esses  níveis  de  ensino,  ou  seja  a  variável  Escolaridade  ser  igual  a                  

zero.  O  segundo  painel,  denominado  Escolaridade  1,  compara  a  probabilidade  de  o  indivíduo               

ter  pelo  menos  o  ensino  médio  completo  (Escolaridade  igual  a  2  ou  3)  com  a  probabilidade  de                   

não  deter  sequer  esses  graus  de  instrução  (variável  Escolaridade  igual  a  0  ou  1).  No  terceiro                  

painel,  denominado  Escolaridade  2,  são  comparadas  as  probabilidades  de  se  ter  ensino              

superior  completo  (Escolaridade  igual  a  3)  e  de  não  se  ter  o  ensino  superior  (Escolaridade                 

igual   a   0,   1   ou   2).   

A  primeira  coluna  da  Tabela  16  apresenta  os  coeficientes  da  regressão  logística,  a               

segunda  coluna  as  suas  respectivas  probabilidades  caudais  e  a  terceira  coluna  os  valores               

exponenciados  dos  coeficientes,  com  base  nas  quais  são  feitas  as  interpretações  que  se               

seguem.   

Por  meio  do  primeiro  painel  é  possível  identificar  que  quanto  maior  o  nível  de                

escolaridade  do  pai,  maior  é  a  chance  de  o  filho  ter  ao  menos  o  ensino  fundamental  completo.                   

Para  a  binária  Escolaridade  do  pai  1,  que  se  refere  ao  pai  que  possui  o  ensino  fundamental                   

completo  ou  ensino  médio  incompleto,  a  probabilidade  de  o  filho  ter  ao  menos  o  ensino                 

fundamental  completo  é  4,007  vezes  a  chance  de  ele  não  ter  sequer  esse  nível  de  ensino,  tudo                   

o  mais  constante.  Caso  o  pai  tenha  o  ensino  médio  completo  ou  ensino  superior  incompleto,  a                  

chance  de  o  filho  ter  ao  menos  o  ensino  fundamental  é  ampliada  para  8,855  vezes  a  chance  de                    

ele  não  possuir  sequer  esse  nível  de  ensino.  Por  fim,  caso  o  pai  possua  um  diploma                  

universitário,  a  chance  de  o  indivíduo  possuir  o  ensino  fundamental  salta  para  24,484  vezes  a                 

chance   de   ele   não   possuir.   

  

Nordeste   -0,204   0,001   0,815   
Sul   -0,141   0,019   0,868   
CO   0,122   0,080   1,130   
Constante   -3,233   0,000   0,039   
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Ser  mulher  faz  com  que  a  probabilidade  de  o  indivíduo  ter  ao  menos  o  ensino                 

fundamental  completo  seja  1,322  vezes  a  chance  de  não  ter,   ceteris  paribus .  Esse  resultado  já                 

havia  sido  observado  no  modelo  de  regressão  linear,  que  demonstrava  o  efeito  positivo  de  ser                 

mulher   sobre   a   escolaridade   do   indivíduo.  

Ser  negro  diminui  a  probabilidade  de  se  ter  ao  menos  ensino  fundamental  completo,               

pois  essa  característica  faz  com  que  a  probabilidade  de  o  indivíduo  ter  ao  menos  o  ensino                  

fundamental  seja  0,573  vezes  a  chance  de  não  deter  sequer  o  ensino  fundamental.  Resultado                

semelhante  também  foi  encontrado  no  modelo  de  regressão  linear,  que  também  evidenciou  o               

efeito   negativo   de   ser   negro   sobre   a   escolaridade.   

Ter  residência  em  área  rural  também  diminui  a  chance  de  ter  um  maior  grau  de                 

escolaridade:  essa  característica  faz  com  que  a  probabilidade  de  o  indivíduo  ter  ao  menos                

ensino   fundamental   seja   0,285   vezes   a   chance   de   não   ter   sequer   esse   nível   de   ensino.   

As  probabilidades  de  se  ter  ao  menos  ensino  fundamental  também  são  reduzidas  para               

as  pessoas  que  moram  nas  regiões  Norte,  Nordeste,  Sul  e  Centro-Oeste.  Na  modelagem  de                

regressão  linear  também  foi  identificado  que,  tudo  o  mais  constante,  pessoas  que  residiam  na                

região  Sudeste  possuíam  menores  índices  de  persistência  intergeracional  de  educação,  quando             

comparadas   às   pessoas   das   demais   regiões.   

6.2. Modelo   Logit   com   recorte   migratório   

Para  analisar  o  recorte  migratório,  por  meio  dos  dados  da  amostra  C  e  utilizando  o                 

modelo  de  Logit  Ordenado,  foram  inseridas  as  variáveis  binárias  para  os  indivíduos  que               

fazem  parte  do  movimento  migratório  enfocado  neste  trabalho,  os  filhos  dos  migrantes  do               

Nordeste  ao  Sudeste,  representados  pela  variável  “Filho  Migrante  NE-SE”.  Também  foi             

incluída  a  variável  binária  para  os  indivíduos  que  migraram  entre  as  demais  regiões,  a                

variável   “Filho   demais   migrantes”.   

Para  verificar  a  pressuposição  de   odds   proporcionais  foram  realizados  os  testes  de              

verossimilhança  para  as  duas  sub-amostras  de  interesse:  os  de  48  anos  ou  mais  de  idade  e  os                   

menores  de  48  anos,  seguindo  os  mesmos  princípios  metodológicos  aplicados  na  seção  5.2.               

Os   resultados   se   assemelham   aos   encontrados   para   a   amostra   completa.     
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Tabela   17   -   Logit   Ordenado,   Recorte   Migratório,   Brasil,   2014.   

Notas:   Além   dos   pesos   amostrais,   também   se   incorporou   às   estimações   a   estrutura   do   plano   amostral   da   PNAD.   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   
  

Com  a  rejeição  da  hipótese  nula  conclui-se  que  as  duas  amostras  não  seguem  o                

pressuposto  de   odds   proporcionais  e  em  decorrência  disso  parte-se  para  a  estimação  do               

modelo  logit  ordenado  generalizado,  caracterizado  como  o  modelo  mais  apropriado  para  esses              

casos.     

  

  Menores   de   48   anos   48   anos   ou   mais   de   idade   

  Coef.   P>|z|   Coef.   P>|z|.   

Escolaridade   do   pai   1   1,075  0,000  1,535  0,000  
Escolaridade   do   pai   2   1,808  0,000  2,134  0,000  
Escolaridade   do   pai   3   3,227  0,000  2,908  0,000  
Idade   0,002  0,933  -0,011  0,648  
Idade   ao   quadrado   0,000  0,355  0,000  0,050  
Mulher   0,489  0,000  0,158  0,000  
Negro   -0,511  0,000  -0,613  0,000  
Rural   -1,224  0,000  -1,413  0,000  
Filho   Migrante   NE-SE   0,037  0,787  0,222  0,132  
Filho   demais   migrantes   0,330  0,000  0,230  0,012  
Residente   no   Norte   0,183  0,001  0,435  0,000  
Residente   no   Sudeste   0,406  0,000  0,370  0,475  
Residente   no   Sul   0,218  0,000  0,166  0,004  
Residente   no   Centro-Oeste   0,417  0,000  0,133  0,170  
Corte   1   -1,192   -1,605   
Corte   2   -0,352   -1,008   
Corte   3   2,034   0,490   
Teste   de   Verossimilhança       
chi2   382,400   167,900   
Prob>chi2   0,000   0,000   
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Tabela   18   -   Logit   Ordenado   Generalizado   -   Recorte   Migratório,   Brasil,   2014 .   

Notas:   Além   dos   pesos   amostrais,   também   se   incorporou   às   estimações   a   estrutura   do   plano   amostral   da   PNAD.   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   

  

  Menores   de   48   anos   48   anos   ou   mais   de   idade   
  Coef.   P>|z|   exp(coef.)   Coef.   P>|z|   exp(coef.)   

Escolaridade   0         
Escolaridade   do   pai   1   1,206  0,000  3,340  1,716  0,000  5,562  
Escolaridade   do   pai   2   2,241  0,000  9,403  2,228  0,000  9,281  
Escolaridade   do   pai   3   3,060  0,000  21,328  3,114  0,000  22,511  
Idade   -0,239  0,000  0,787  -0,081  0,006  0,922  
Idade   ao   quadrado   0,002  0,000  1,002  0,000  0,544  1,000  
Mulher   0,434  0,000  1,543  0,084  0,093  1,087  
Negro   -0,469  0,000  0,626  -0,605  0,000  0,546  
Rural   -1,246  0,000  0,288  -1,353  0,000  0,258  
Filho   Migrante   NE-SE   0,462  0,031  1,587  0,272  0,142  1,313  
Filho   demais   migrantes   0,435  0,000  1,545  0,318  0,007  1,374  
Residente   no   Norte   0,156  0,054  1,169  0,632  0,000  1,881  
Residente   no   Sudeste   0,559  0,000  1,749  0,588  0,000  1,800  
Residente   no   Sul   0,332  0,000  1,394  0,317  0,000  1,373  
Residente   no   Centro-Oeste  0,351  0,000  1,420  0,260  0,035  1,297  
Constante   5,967  0,000   3,896  0,000   
Escolaridade   1         
Escolaridade   do   pai   1   0,986  0,000  2,680  1,654  0,000  5,228  
Escolaridade   do   pai   2   1,912  0,000  6,767  2,347  0,000  10,454  
Escolaridade   do   pai   3   2,880  0,000  17,814  2,871  0,000  17,655  
Idade   -0,120  0,004  0,887  0,000  0,109  1,000  
Idade   ao   quadrado   0,001  0,084  1,001  0,000  0,839  1,000  
Mulher   0,460  0,000  1,584  0,125  0,019  1,133  
Negro   -0,516  0,000  0,597  -0,601  0,000  0,548  
Rural   -1,160  0,000  0,313  -1,384  0,000  0,251  
Filho   Migrante   NE-SE   0,055  0,773  1,056  0,162  0,410  1,176  
Filho   demais   migrantes   0,363  0,001  1,438  0,211  0,093  1,235  
Residente   no   Norte   0,196  0,009  1,217  0,527  0,000  1,694  
Residente   no   Sudeste   0,455  0,000  1,576  0,471  0,000  1,602  
Residente   no   Sul   0,115  0,096  1,122  0,193  0,017  1,213  
Residente   no   Centro-Oeste  0,287  0,001  1,332  0,221  0,092  1,247  
Constante   2,917  0,000   2,387  0,023   
Escolaridade   2               
Escolaridade   do   pai   1   0,929  0,000  2,532  1,333  0,000  3,792  
Escolaridade   do   pai   2   1,760  0,000  5,812  1,945  0,000  6,994  
Escolaridade   do   pai   3   3,086  0,000  21,889  2,621  0,000  13,749  
Idade   0,106  0,062  1,112  0,100  0,026  1,105  
Idade   ao   quadrado   -0,001  0,076  0,999  -0,001  0,003  0,999  
Mulher   0,618  0,000  1,855  0,041  0,582  1,042  
Negro   -0,620  0,000  0,538  -0,684  0,000  0,505  
Rural   -1,241  0,000  0,289  -1,512  0,000  0,220  
Filho   Migrante   NE-SE   -0,536  0,071  0,585  0,325  0,233  1,384  
Filho   demais   migrantes   0,384  0,006  1,468  0,394  0,021  1,483  
Residente   no   Norte   0,126  0,265  1,134  0,315  0,043  1,370  
Residente   no   Sudeste   0,434  0,000  1,543  0,440  0,000  1,553  
Residente   no   Sul   0,319  0,001  1,376  0,113  0,316  1,120  
Residente   no   Centro-Oeste  0,562  0,000  1,754  0,354  0,049  1,425  
Constante   -4,443  0,000   -4,523  0,002   
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Com  o  logit  generalizado  não  foi  possível  trazer  conclusões  envolvendo  os  filhos  de               

migrantes  da  região  Nordeste  para  Sudeste  (variável  “Filho  Migrante  NE-SE”),  pois  os              

coeficientes  foram  não  significativos  ao  nível  mínimo  de  significância  de  10%.  Ainda  assim,               

algumas  observações  são  retiradas  para  os  filhos  de  migrantes  entre  as  demais  regiões               

brasileiras   (variável   “Filho   demais   migrantes”).   

Em  se  tratando  da  subamostra  de  indivíduos  com  48  anos  ou  mais  de  idade,  observa-se                 

que  ser  filho  de  migrante  entre  as  demais  regiões  torna  a  probabilidade  de  se  ter  ao  menos  o                    

ensino   fundamental   1,374   maior   que   probabilidade   de   não   ter   sequer   esse   nível   de   ensino.   

Um  efeito  positivo  também  foi  encontrado  para  o  ensino  médio.  Os  filhos  de               

migrantes  entre  as  demais  regiões  possuem  uma  probabilidade  de  ter  o  ensino  médio               

completo  1,235  vezes  maior  do  que  a  chance  de  não  ter  concluído  esse  ciclo  escolar,  sendo                  

isso   ao   nível   de   significância   de   10%.   

Para  o  mais  alto  nível  de  ensino  analisado  neste  estudo  tem-se  que  o  filho  de  migrante                  

entre  as  demais  regiões  tem  uma  chance  de  ter  o  ensino  superior  completo  igual  a  1,483  vezes                   

a  chance  de  não  deter  um  diploma.  Portanto,  as  evidências  trazidas  pelo  modelo  indicam  que                 

os  indivíduos  maiores  de  48  anos  de  idade  que  são  filhos  de  pessoas  que  migraram  entre  as                   

regiões  brasileiras,  exceto  aqueles  inclusos  no  movimento  migratório  NE-SE  até  o  início  da               

década  de  1980,  possuem  maiores  chances  de  apresentarem  maiores  níveis  educacionais.  Tal              

resultado  pode  ser  alinhado  com  o  motivo  da  migração.  Para  entender  o  perfil  do  migrante                 

entre  as  demais  regiões  brasileiras  se  faz  necessário  identificar  os  demais  fluxos  migratórios               

de   destaque   entre   as   décadas   de   1950   a   1980.   

Para  Baeninger  (2012)  aconteceram  importantes  processos  de  desconcentração          

produtiva  que  influenciaram  fortemente  os  movimentos  migratórios:  1)  1930:  processo  de             

integração  do  mercado  nacional  comandado  pela  economia  paulista;  2)  1930-1970:  expansão             

da  fronteira  agrícola  do  Paraná,  Goiás  e  Mato  Grosso,  Plano  de  Metas  a  partir  de  1950,                  

colonização  da  Amazônia  e  migração  para  o  Centro-Oeste  a  partir  da  década  de  1970  que                 

influenciou  o  surgimento  da  agroindústria;  3)  as  políticas  de  desenvolvimento  regional             

(Sudene,  Sudam,  Suframa);  4)  1960:  política  de  incentivo  às  exportações,  com  modernização              

da  agricultura  e  agroindústria;  5)  II  Plano  Nacional  de  Desenvolvimento;  6)  intensificação  do               

processo  de  urbanização  no  Norte,  Nordeste  e  Centro-Oeste,  com  a  diversificação  dos              

serviços  e  criação  de  indústrias  locais;  7)  1980:  crise  que  afetou  mais  a  economia  paulista,                 

contribuindo   para   a   acentuada   desconcentração   da   indústria   entre   1970   e   1985.   

Jannuzzi  (2002)  relaciona  migração  e  mobilidade  sócio-ocupacional  à  luz  dos  dados  da              

PNAD  de  1996,  seguindo  a  premissa  obtida  pelos  estudos  clássicos  de  que  os  determinantes                
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da  mobilidade  são  em  geral  a  industrialização,  a  urbanização  e  o  acesso  à  escolarização.                

Através  da  estimativa  da  mobilidade  intrageracional  dos  responsáveis  pelo  domicílio  homens             

de   15   a   74   anos   de   idade   o   autor   encontrou   as   seguintes   relações:   

– 40,7%  dos  nascidos  no  Nordeste  e  residentes  na  região  metropolitana  de  São  Paulo               

alcançaram  mobilidade  ascendente,  ao  passo  que  a  maioria  (45,5%)  permaneceu            

imóvel   e   13,8%   descendeu;   

– 36,2%  dos  nascidos  no  Nordeste  e  residentes  no  Centro-Oeste/Norte  alcançaram            

mobilidade  ascendente,  ao  passo  que  a  maioria  (52,1%)  permaneceu  imóvel  e  11,7%              

descendeu;   

– 56,8%  dos  nascidos  no  Sul  e  residentes  no  Centro-Oeste/Norte  alcançaram  mobilidade             

ascendente,   ao   passo   que   a   maioria   (30,1%)   permaneceu   imóvel   e   13,1%   descendeu.   

Jannuzzi  (2002)  interpreta  que  a  migração  de  sulistas  para  a  fronteira  agrícola  do               

Centro-Oeste  e  Norte  foi  mais  bem  sucedida  como  estratégia  de  mobilidade             

sócio-ocupacional,  pois  os  trabalhadores  rurais  e  proprietários  autônomos  no  Sul  (e  seus              

filhos),  ao  migrarem  para  o  Centro-Oeste  e  Norte,  conseguiram  se  tornar  proprietários              

agrícolas  ou  se  inserir  em  ocupações  urbanas  de  maior  status,  uma  vez  que  os  centros  urbanos                  

foram  se  formando  e  exigindo  mão  de  obra  nas  atividades  do  comércio,  serviços  sociais  e  na                  

administração   pública.   

Uma  vez  que  há  evidências  de  que  movimentos  migratórios  além  do  NE-SE              

demonstraram  ter  melhores  resultados  de  mobilidade  ocupacional,  é  possível  inferir  que  o              

mesmo  processo  possa  ter  ocorrido  do  ponto  de  vista  de  mobilidade  educacional,              

corroborando  o  resultado  encontrado  de  que,  para  os  maiores  de  48  anos  de  idade,  filhos  de                  

migrantes  entre  as  regiões  além  NE-SE  possuem  maiores  chances  de  terem  níveis  escolares               

mais   avançados,   incluindo   o   ensino   superior.   

Para  a  amostra  dos  menores  de  48  anos  de  idade  foram  encontradas  evidências               

significativas  envolvendo  o  grupo  pertencente  aos  filhos  de  migrantes  NE-SE.  Essas  pessoas              

possuem  uma  probabilidade  de  ter  ao  menos  o  ensino  fundamental  completo  igual  1,587               

vezes  a  probabilidade  de  não  se  ter  sequer  esse  grau  de  instrução.  Ou  seja,  indivíduos  que                  

migraram  do  Nordeste  para  o  Sudeste  entre  os  anos  de  1981  e  2014  possuem  maiores  chances                  

de   terem   concluído   ao   menos   o   ensino   fundamental.   

Em  se  tratando  do  nível  superior  de  ensino  é  identificado  que  os  filhos  de  migrantes                 

NE-SE  possuem  uma  probabilidade  de  ter  concluído  esse  nível  igual  a  0,585  vezes  a                

probabilidade  de  não  ter  concluído.  Ou  seja,  essas  pessoas  possuem  maiores  chances  de               

completar  o  nível  fundamental,  mas  em  se  tratando  do  ensino  superior  esse  grupo  ainda                
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possuía  maiores  dificuldades  quando  comparados  aos  migrantes  entre  as  demais  regiões  ou              

aos  que  permaneceram  residindo  em  sua  região  de  origem  até  os  15  anos  de  idade.  A                  

limitação  da  escolaridade  do  filho  do  migrante  nordestino  com  destino  ao  Sudeste  ao  nível                

básico   de   ensino   pode   ter   relação   com   o   motivo   da   migração   da   família.   

Oliveira  e  Jannuzzi  (2005)  estudaram  os  motivos  da  migração  interna  no  Brasil,  por               

meio  dos  dados  da  PNAD  de  2001,  pesquisa  em  que  foi  levantado  o  motivo  predominante                 

para  a  realização  do  último  movimento  migratório  nos  últimos  quatro  anos  (universo  incluso               

na  variável  migrantes  NE-SE  com  menos  de  48  anos  de  idade).  Os  autores  identificaram  que                 

36,4%  das  pessoas  que  migraram  do  Nordeste  para  a  Região  Metropolitana  de  São  Paulo                

tinham  como  motivação  o  seu  trabalho  e  apenas  1,7%  teve  como  motivação  o  seu  próprio                 

estudo.  Observando  as  pessoas  que  migraram  do  Nordeste  para  o  Centro-Oeste  foi              

identificado  que  37%  tinham  como  motivação  o  trabalho,  muito  próximo  ao  movimento              

NE-RMSP,  e  5%  tinham  como  motivação  seus  estudos.  Ou  seja,  o  fator  educação  possui                

menor  relevância  na  decisão  de  migração  NE-SE  e  isto  se  reflete  na  menor  chance  de  se  ter                   

um  diploma  do  ensino  superior.  Vale  ressaltar  que  a  mobilidade  educacional  não  depende               

somente  de  fatores  microssociais,  como  a  motivação  individual.  Causas  macroestruturais  são             

fundamentais  para  a  mobilidade  educacional.  Ainda  assim,  é  possível  inferir  que  as              

motivações  individuais  possuem  efeitos  não  mensuráveis  sobre  o  comportamento  do  migrante             

na  sua  região  de  destino,  que,  por  sua  vez,  afetam  a  forma  com  que  esse  indivíduo  usufrui  dos                    

serviços   educacionais   da   região   em   que   reside.   

Com  relação  aos  indivíduos  que  migraram  entre  as  demais  regiões  foram  encontradas              

evidências  muito  próximas  das  já  comentadas  para  a  amostra  daqueles  com  48  anos  ou  mais                 

de  idade.  A  chance  de  esses  indivíduos  terem  ao  menos  o  ensino  fundamental  é  1,545  vezes  a                   

chance  de  não  ter  sequer  esse  nível,  assim  como  a  probabilidade  de  se  ter  ao  menos  o  ensino                    

médio   ampliou   para   1,438   vezes   a   chance   não   ter   sequer   o   médio.   

Com  relação  aos  indivíduos  que  aos  15  anos  de  idade  residiam  na  mesma  região  de                 

nascimento,  identificam-se  maiores  chances  de  se  ter  concluído  um  nível  de  ensino  para  os                

nativos  do  Sudeste.  Para  a  amostra  dos  maiores  de  48  anos  de  idade  foi  identificado  que  os                   

residentes  dessa  região  possuem  probabilidade  de  ter  ao  menos  o  ensino  fundamental  igual  a                

1,80  vezes  a  chance  de  não  ter  sequer  esse  grau  de  escolaridade,  enquanto  que  para  a  amostra                   

dos   menores   de   48   anos   de   idade   essa   mesma   probabilidade   baixou   para   1,749.     
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7. CONCLUSÃO   

Estudando  as  matrizes  de  transição  de  Markov  foi  verificado  que  a  proporção  de               

pessoas  sem  escolaridade  filhas  de  pais  sem  escolaridade  caiu  entre  os  anos  de  1996  e  2014,                  

tanto  para  a  população  não  migrante  quanto  para  a  migrante,  embora  para  esta  última  tenha                 

sido  em  menor  proporção.  Em  2014  esta  mesma  proporção  também  já  era  menor  para  filhos                 

de   migrantes   do   que   para   a   população   de   não   migrantes.   

As  matrizes  de  transição  mostraram,  ainda,  uma  melhora  da  mobilidade  total.  Em              

1996,  71,9%  dos  indivíduos  possuíam  um   status  educacional  diferente  do  de  seus  pais,  ao                

passo  que  em  2014  essa  mesma  proporção  foi  ampliada  para  80,4%.  Outra  constatação               

relevante  é  a  de  que  filhos  de  migrantes  possuem  mobilidade  total  superior  aos  não  migrantes                 

e  migrantes,  igual  a  84,1%.  Especificamente,  para  os  filhos  de  migrantes  do  Nordeste  para  o                 

Sudeste  a  medida  é  inferior,  igual  a  82,5%.  Ainda  assim,  através  do  coeficiente  de  abertura,                 

foi  verificado  que  a  população  de  filhos  de  migrantes  está  mais  distante  da  situação  de                 

mobilidade   perfeita   em   relação   aos   demais   grupos   populacionais.   

A  segunda  metodologia  de  análise  empregada  neste  trabalho  consistiu  na  estimação             

dos  coeficientes  de  persistência  intergeracional  de  educação,  por  meio  de  regressões  lineares,              

comparando-se  os  resultados  obtidos  para  os  anos  de  1996  e  2014.  Quatro  principais               

conclusões  foram  obtidas:  o  coeficiente  de  persistência  declinou  em  torno  de  30%  quando               

utilizada  a  escolaridade  do  pai  e  34%  quando  utilizada  a  escolaridade  da  mãe,  o  que  fez  com                   

que  a  disparidade  entre  esses  coeficientes  se  tornasse  menor,  embora  o  coeficiente  continue               

sendo  mais  forte  para  o  modelo  que  utiliza  a  escolaridade  da  mãe;  segundo,  entre  1996  e  2014                   

o  efeito  de  ser  mulher  sobre  o  nível  de  escolaridade,  tudo  o  mais  constante,  tornou-se  positivo,                  

revelando  que  nesse  período  as  mulheres  passaram  a  acumular,  em  média,  mais  anos  de                

estudo  que  os  homens;  terceiro,  ser  negro  continuou  a  impactar  negativamente  o  nível  de                

escolaridade,  embora  com  menor  magnitude  em  2014;  e  quarto,  a  condição  de  morador  de                

área   rural   passou   a   diminuir   ainda   mais   a   escolaridade   média   dos   indivíduos.   

Ainda  no  capítulo  correspondente  às  estimações  dos  coeficientes  de  persistência            

intergeracional  de  educação  há  a  parte  inédita  desta  pesquisa,  o  recorte  migratório  estudado               

para  o  ano  de  2014.  A  subamostra  de  menores  de  48  anos  de  idade  possui  coeficiente  de                   

persistência  menor  que  os  maiores  de  48  anos  de  idade,  reforçando  que  coortes  mais  jovens                 

tendem  a  um  menor  grau  de  persistência.  Para  essa  subamostra  mais  jovem,  os  filhos  de                 

migrantes  NE-SE  possuem,  em  média  e  tudo  o  mais  constante,  um  nível  de  escolaridade                
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superior  em  0,8494  anos  comparados  aos  indivíduos  nativos  do  Nordeste  e  não  migrantes  até                

os   15   anos   de   idade.   

Foi  possível  identificar  que  filhos  de  migrantes  NE-SE  entre  as  décadas  de  1950  e                

1980  possuem  o  mais  alto  grau  de  persistência  intergeracional  de  educação  (0,8451),  superior               

aos  nativos  tanto  de  sua  região  de  destino  (Sudeste:  0,5771)  quanto  de  origem  (Nordeste:                

0,6989).  Tal  resultado  pode  ser  explicado  pela  influência  do   background  familiar,  pelos  baixos               

rendimentos  das  famílias  migrantes  desse  período  e  pelo  fato  de  que  a  garantia  de  constância                 

e   sucesso   escolar   dos   filhos   está   além   do   sucesso   financeiro   alcançado   pela   família   migrante.   

Com  a  terceira  metodologia,  a  estimação  de  modelos  de  escolha  qualitativa  (logit              

ordenado  generalizado)  para  o  nível  de  escolaridade  alcançado,  não  foi  possível  encontrar              

efeitos  significativos  para  os  filhos  de  migrantes  NE-SE  da  subamostra  de  maiores  de  48  anos                 

de  idade.  Ainda  assim,  para  a  mesma  subamostra,  foram  encontradas  outras  evidências              

significativas:  filhos  de  migrantes  entre  outras  regiões  que  não  NE-SE  possuem  maiores              

chances   de   terem   níveis   escolares   mais   avançados,   incluindo   o   ensino   superior.   

Já  na  amostra  de  menores  de  48  anos  de  idade,  que  compreende  os  indivíduos  que                 

migraram  após  a  década  de  1980,  foram  encontrados  resultados  significativos  entre  os  filhos               

de  migrantes  NE-SE.  Esses  indivíduos  possuem  maiores  chances  de  completar  o  nível              

fundamental,  mas  em  se  tratando  do  ensino  superior  esse  grupo  ainda  possuía  maiores               

dificuldades  quando  comparados  aos  migrantes  entre  as  demais  regiões  ou  aos  que              

permaneceram  residindo  em  sua  região  de  origem  até  os  15  anos  de  idade.  Tal  efeito  pode  ser                   

explicado  pelo  motivo  de  decisão  de  migração  entre  essas  regiões,  que  em  média  é  pouco                 

relacionado   aos   próprios   estudos.   

Em  resumo,  o  filho  do  migrante  NE-SE  entre  as  décadas  de  1950  a  1980  possui  a  mais                   

baixa  mobilidade  intergeracional  de  educação,  quando  comparado  ao  nativo  da  região  de              

origem  ou  de  destino.  Esses  resultados  vão  contra  os  encontrados  na  literatura  internacional               

que  versa  sobre  a  mobilidade  educacional  segundo  condição  de  migração.  São  distintos              

inclusive  do  movimento  de  migração  mais  recente  entre  essas  mesmas  regiões,  que,  por  sua                

vez,  já  demonstra  melhores  indicadores  de  mobilidade.  O  migrante  nordestino  que  desertou  de               

sua  região  pelos  devastáveis  efeitos  da  seca  e  buscou  a  esperança  no  Sudeste  provavelmente                

conseguiu  encontrar  melhores  condições  de  sustento  para  sua  família,  mas  não             

necessariamente  conseguiu  ampliar  o  horizonte  educacional  de  seus  filhos  tanto  quanto             

famílias  em  outros  cenários  conseguiram.  Educação  tende  a  não  estar  no  topo  das  prioridades                

quando   as   demais   necessidades   básicas   não   estão   sendo   atendidas.     
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ANEXOS   

    

  

ANEXO   1   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   Não   Migrante)   -   1996   

  Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

Escolaridade   da   
Mãe   (em   anos)   0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   

0   17,7%   11,1%   8,8%   4,8%   2,7%   0,7%   2,2%   0,3%   0,5%   48,8%   

  713298 
8   

446615 
8   

355945 
1   

194238 
1   

107127 
3   

268116   867320   127747   213786   19649220  

                      
2   2,1%   4,4%   5,5%   4,3%   2,8%   0,8%   3,3%   0,6%   1,0%   24,8%   

  852861   178229 
6   

220634 
5   

174517 
0   

111978 
8   

310987   131571 
1   

224056   418085   9975299   

                      

4   0,4%   1,0%   2,9%   2,6%   2,4%   0,8%   4,1%   0,9%   2,1%   17,3%   

  168681   407583   117264 
8   

104440 
7   

978760   341497   164592 
9   

364731   851032   6975268   

                      
6   0,1%   0,1%   0,1%   0,3%   0,3%   0,1%   0,6%   0,1%   0,3%   2,0%   

  27294   39489   55781   117360   112213   56091   223414   52438   135302   819382   

                      

8   0,0%   0,0%   0,1%   0,2%   0,3%   0,1%   0,9%   0,3%   0,8%   2,7%   
  8225   19858   28984   66395   108588   59615   350724   111959   314557   1068905   

                      

10   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,2%   0,0%   0,2%   0,5%   
  2462   3757   5292   11478   8940   8472   65695   19097   70572   195765   

                      
11   0,0%   0,0%   0,1%   0,1%   0,1%   0,1%   0,9%   0,3%   1,3%   3,0%   

  8290   12127   26525   43932   57450   44033   346151   123410   533911   1195829   

                      
13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   

  0   210   0   1782   2553   245   4506   3196   19173   31665   

                      
16   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,1%   0,5%   0,8%   

  1869   1976   4672   6778   12086   7624   51659   47413   202841   336918   

                                            
  20,4%   16,7%   17,5%   12,4%   8,6%   2,7%   12,1%   2,7%   6,9%   100,0%   

Total   820267 
0   

673345 
4   

705969 
8   

497968 
3   

347165 
1   

109668 
0   

487110 
9   

107404 
7   

275925 
9   

40248251  

Total   de   indivíduos    =   40.248.251                                   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   1996.   Elaboração   própria.   
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ANEXO   2   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   Migrante)   -   1996   

  Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

Escolaridade   da   
Mãe   (em   anos)   0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   

0   17,4%   13,0%   10,3%   6,0%   3,6%   0,9%   2,3%   0,4%   0,6%   54,3%   
  1223008   915124   722620   422963   251730   64028   159452   25991   43780   3828696   

                      
2   2,4%   4,7%   4,8%   4,0%   2,8%   0,8%   2,5%   0,4%   0,6%   23,1%   

  165813   330384   338842   285264   195731   59841   175629   30845   45702   1628051   
                      

4   0,6%   1,2%   2,3%   2,1%   2,4%   0,7%   3,0%   0,6%   1,4%   14,3%   
  39206   84061   164589   150184   167002   49899   208010   42984   101363   1007298   

                      
6   0,1%   0,1%   0,2%   0,3%   0,3%   0,1%   0,4%   0,1%   0,3%   1,9%   

  7615   6961   11572   23892   18790   5314   28967   7881   19832   130824   

                      

8   0,1%   0,0%   0,1%   0,1%   0,2%   0,1%   0,8%   0,3%   0,7%   2,5%   
  3863   2202   8334   10322   17327   8399   58874   17897   48768   175986   

                      

10   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,0%   0,1%   0,0%   0,1%   0,4%   
  1104   0   364   2235   3900   1623   8010   2736   10398   30370   

                      
11   0,0%   0,0%   0,1%   0,1%   0,2%   0,0%   0,8%   0,3%   1,1%   2,7%   

  2001   2199   5118   8277   15634     55014   19994   78459   192339   

                      
13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   

  0   0   0   560   560   0   1894   462   3094   6570   

                      
16   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,1%   0,4%   0,7%   

  533   0   0   559   334   1225   8897   5351   29618   46517   

                                            
  20,5%   19,0%   17,8%   12,8%   9,5%   2,8%   10,0%   2,2%   5,4%   100,0%   

Total   1443143   1340931   1251439   904256   671008   195972   704747   154141   381014   7046651   

Total   de   indivíduos    =   7.046.651                                  
Fonte:   Microdados   da   PNAD   1996.   Elaboração   própria.   
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ANEXO   3   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   Não   Migrante)   -   2014   

  Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

Escolaridade   da   
Mãe   (em   anos)   0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   

0   8,0%   5,2%   5,2%   3,8%   2,8%   1,2%   4,5%   0,8%   1,2%   32,6%   

  434127 
2   

282016 
8   

280448 
1   

208160 
8   

155014 
7   

637134   2444729   418704   637889   17736132  

                      

2   1,2%   1,9%   2,5%   2,9%   2,2%   0,9%   5,2%   0,8%   1,9%   19,5%   

  644983   104241 
0   

134844 
5   

157291 
6   

120781 
7   

515500   2831564   449181   102202 
8   

10634844  

                      
4   0,5%   0,6%   1,9%   2,1%   2,6%   0,9%   7,2%   1,5%   3,4%   20,7%   

  263851   346485   105250 
1   

114707 
6   

139393 
3   

493544   3892172   841543   185157 
8   

11282683  

                      
6   0,1%   0,1%   0,2%   0,6%   0,6%   0,3%   2,5%   0,3%   0,9%   5,6%   

  55694   75406   98414   330659   301326   172577   1351818   186227   491580   3063701   

                      
8   0,1%   0,1%   0,2%   0,4%   0,6%   0,3%   3,1%   0,7%   1,9%   7,4%   

  60341   71287   91642   223849   314567   142814   1670999   400215   103826 
8   

4013982   

                      
10   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,4%   0,1%   0,2%   0,9%   

  5640   2577   12120   20078   20775   13022   219728   47876   126580   468396   

                      
11   0,1%   0,1%   0,1%   0,2%   0,3%   0,2%   3,0%   1,1%   4,4%   9,4%   

  56601   30054   34116   114782   154649   128124   1638010   573206   240880 
8   

5138350   

                      
13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,2%   0,4%   

  11010   0   0   0   1182   906   25483   44499   125803   208883   

                      
16   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,0%   0,5%   0,4%   2,4%   3,5%   

  1977   0   5305   8922   28132   18071   286249   206281   133076 
2   

1885699   

                                            
  10,0%   8,1%   10,0%   10,1%   9,1%   3,9%   26,4%   5,8%   16,6%   100,0%   

Total   544136 
9   

438838 
7   

544702 
4   

549989 
0   

497252 
8   

212169 
2   

14360752  316773 
2   

903329 
6   

54432670  

Total   de   indivíduos   =   54.432.670                                   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   
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ANEXO   4   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   Migrante)   -   2014   

  Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

Escolaridade   da   
Mãe   (em   anos)   0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   

0   10,3%   6,8%   7,0%   6,0%   4,3%   1,7%   7,1%   1,0%   1,4%   45,6%   
  822602   544431   564293   481649   346832   136384   572194   77994   110247   3656626   

                      
2   1,1%   2,0%   1,9%   2,2%   2,5%   0,7%   4,4%   1,0%   1,5%   17,4%   

  91662   161194   149801   180422   204122   59570   349380   79699   123865   1399715   

                      
4   0,4%   0,5%   1,6%   1,3%   2,6%   0,7%   5,6%   1,5%   2,6%   16,8%   

  33895   40277   127420   103021   207550   53069   447562   123389   208605   1344788   

                      
6   0,0%   0,1%   0,1%   0,5%   0,5%   0,2%   2,4%   0,4%   0,7%   4,9%   

  775   6566   8298   40244   38369   18190   189950   31065   56852   390309   

                      

8   0,1%   0,1%   0,2%   0,3%   0,6%   0,2%   2,3%   0,4%   1,5%   5,6%   
  11328   7820   15708   22688   47652   12400   185818   31077   117977   452468   

                      

10   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,1%   0,1%   0,1%   0,0%   0,2%   0,6%   
  0   0   0   5076   6740   10783   10796   2197   12926   48518   

                      
11   0,1%   0,1%   0,1%   0,1%   0,4%   0,2%   2,1%   0,8%   2,8%   6,5%   

  4063   5895   5563   9716   28949   14973   168962   63925   221730   523776   

                      
13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,2%   0,2%   

  0   0   0   0   1655   0   0   1639   12697   15991   

                      
16   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,1%   0,0%   0,5%   0,1%   1,7%   2,4%   

  0   1318   0   4343   4404   0   37584   9606   133320   190575   

                                            
  12,0%   9,6%   10,9%   10,6%   11,0%   3,8%   24,5%   5,2%   12,4%   100,0%   

Total   964325   767501   871083   847159   886273   305369   1962246   420591   998219   8022766   

Total   de   indivíduos   =   8.022.766                                   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   
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ANEXO   5   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   Filhos   de   Migrante)   -   2014   

  Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

Escolaridade   da   
Mãe   (em   anos)   0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   

0   6,7%   5,6%   7,8%   4,0%   2,6%   1,8%   6,8%   1,1%   1,8%   38,2%   
  247563   205980   287391   148325   96510   64711   249011   40794   66911   1407196   

                      
2   1,4%   1,7%   1,9%   1,8%   3,1%   0,8%   4,1%   0,7%   2,3%   17,8%   

  51224   61933   69306   66453   112994   30821   150160   26568   84010   653469   

                      
4   0,2%   0,7%   0,9%   1,3%   2,7%   0,8%   6,3%   2,3%   2,9%   18,0%   

  6534   24830   33521   46843   98246   28040   232293   85736   106044   662087   

                      
6   0,0%   0,1%   0,0%   0,4%   0,8%   0,2%   4,0%   0,5%   1,0%   7,0%   

  775   4040   1481   16047   29540   6242   146204   17373   37180   258882   

                      

8   0,2%   0,1%   0,1%   0,2%   0,9%   0,2%   3,5%   0,4%   1,9%   7,5%   
  7539   2777   2905   8820   31845   6029   128702   15958   69756   274331   

                      

10   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%   0,2%   0,2%   0,4%   0,0%   0,1%   1,0%   
  0   0   0   2882   6740   6684   13221   1377   4843   35747   

                      
11   0,1%   0,1%   0,1%   0,1%   0,3%   0,5%   2,3%   0,7%   3,2%   7,4%   

  2903   4185   2905   2636   10245   17314   85320   27436   117785   270729   

                      
13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,3%   0,3%   

  0   0   0   0   0   0   0   0   12347   12347   

                      
16   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,2%   0,0%   0,4%   0,2%   2,1%   2,8%   

  0   0   0   0   5528   0   15513   7096   76171   104308   

                                            
  8,6%   8,3%   10,8%   7,9%   10,6%   4,3%   27,7%   6,0%   15,6%   100,0%   

Total   316538   303745   397509   292006   391648   159841   1020424   222338   575047   3679096   

Total   de   indivíduos   =   3.679.096                                   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   
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ANEXO   6   -   Matriz   de   Transição   de   Escolaridade   Intergeracional   (População   Filhos   de   Migrante   
Nordeste-Sudeste)   -   2014   

  Escolaridade   do   Filho   (em   anos)   

Escolaridade   da   
Mãe   (em   anos)   0   2   4   6   8   10   11   13   16   Total   

0   7,7%   5,5%   7,6%   2,6%   3,0%   2,4%   7,7%   0,6%   2,1%   39,2%   
  88018   62691   87577   30090   34474   26960   88583   6922   24081   449396   

                      
2   1,7%   1,5%   2,4%   2,5%   3,3%   0,7%   4,6%   0,8%   0,2%   17,8%   

  19905   16679   27881   28555   38409   8046   53007   8660   2666   203808   

                      

4   0,4%   1,3%   0,6%   1,1%   2,6%   1,2%   6,3%   1,1%   2,2%   16,7%   
  4473   14487   7011   12328   30208   14032   71843   12604   25109   192095   

                      

6   0,0%   0,0%   0,0%   0,5%   1,8%   0,0%   5,5%   0,4%   0,0%   8,2%   
  0   0   0   6225   20325   0   63285   4023   0   93858   

                      
8   0,5%   0,0%   0,0%   0,5%   0,2%   0,4%   3,3%   0,0%   2,2%   7,1%   

  5905   0   0   5341   2206   4840   37800   0   25118   81210   

                      
10   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,5%   0,6%   0,8%   0,0%   0,2%   2,1%   

  0   0   0   0   5920   6684   9405   0   1947   23956   

                      
11   0,0%   0,4%   0,0%   0,0%   0,2%   1,3%   3,5%   0,6%   1,2%   7,2%   

  0   4185   0   0   2577   14975   40566   6365   13698   82366   

                      
13   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,3%   0,3%   

  0   0   0   0   0   0   0   0   3270   3270   

                      

16   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   1,5%   1,5%   
  0   0   0   0   0   0   0   0   17180   17180   

                                            
  10,3%   8,5%   10,7%   7,2%   11,7%   6,6%   31,8%   3,4%   9,9%   100,0%   

Total   118301   98042   122469   82539   134119   75537   364489   38574   113069   1147139   

Total   de   indivíduos   =   1.147.139                                   
Fonte:   Microdados   da   PNAD   2014.   Elaboração   própria.   


