UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (CCET)
DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA E CIÊNCIAS ATUARIAIS (DDCA)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA (PPGDEM)

PRISCILA DE SOUZA SILVA

MOBILIDADE INTERGERACIONAL DE OCUPAÇÃO DAS FILHAS DE
TRABALHADORAS DOMÉSTICAS NAS GRANDES REGIÕES BRASILEIRAS,
2014

NATAL – RN
2020

PRISCILA DE SOUZA SILVA

MOBILIDADE INTERGERACIONAL DE OCUPAÇÃO DAS FILHAS DE
TRABALHADORAS DOMÉSTICAS NAS GRANDES REGIÕES BRASILEIRAS,
2014

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Demografia (PPGDEM) no Centro
de Ciências Exatas e da Terra (CCET) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como
requisito parcial para obtenção do título de Mestre em
Demografia.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Luana Junqueira Dias Myrrha
Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Silvana Nunes de Queiroz

NATAL – RN
2020

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial Prof. Ronaldo Xavier de Arruda - CCET

Silva, Priscila de Souza.
Mobilidade intergeracional de ocupação das filhas de
trabalhadoras domésticas nas grandes regiões brasileiras, 2014 /
Priscila de Souza Silva. - 2020.
116f.: il.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Programa de PósGraduação em Demografia. Natal, 2020.
Orientadora: Luana Junqueira Dias Myrrha.
Coorientadora: Silvana Nunes de Queiroz.
1. Demografia - Dissertação. 2. Mobilidade ocupacional Dissertação. 3. Intergeracional - Dissertação. 4. Grandes regiões
- Dissertação. 5. Brasil - Dissertação. I. Myrrha, Luana
Junqueira Dias. II. Queiroz, Silvana Nunes de. III. Título.
RN/UF/CCET

CDU 314

Elaborado por Joseneide Ferreira Dantas - CRB-15/324

Dedico às mulheres/mães/filhas que
diariamente são chamadas a serem fortes,
para alcançar oportunidades, enfrentar
obstáculos e inúmeras desigualdades.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais (Francisca e Cicero) e irmã (Patricia Souza) por todo apoio e suporte
que sempre me proporcionaram na realização dos meus sonhos e conquistas. Em especial a
minha mainha, por sempre se fazer presente na minha vida, por ser minha amiga,
conselheira e melhor confidente.
À Demetrius Monteiro, por não medir esforços para a concretização deste sonho
que se tornou nosso, pelo apoio incondicional em todos os momentos, pelas conversas,
companheirismo, amor, proteção e suporte emocional. Ao teu lado a caminhada tem sido
muito mais feliz.
As minhas orientadoras, Luana Myrrha e Silvana Nunes de Queiroz, pela
disponibilidade, competência, por todas as sugestões e contribuições dedicadas para a
materialização desta dissertação. Agradeço a Luana por toda sua motivação, entusiasmo,
respeito, empatia e presença constante durante a elaboração deste estudo. À Silvana, minha
eterna orientadora, por sempre acreditar no meu potencial, pelas conversas, troca de
conhecimentos, carinho e pelo privilégio da sua amizade. É uma honra chegar até esse
momento e poder agradecer por tudo que conquistei com o seu apoio e ensinamentos.
Aos professores Luciana Lima e Paulo Jannuzzi pela leitura atenta, sugestões e
contribuições no material da qualificação e defesa, as quais foram fundamentais para o
aperfeiçoamento deste estudo.
Aos professores do PPGDEM, por todo aprendizado, conhecimento e trocas de
experiência ao longo desses dois anos. Em especial, as professoras Jordana Cristina e
Karina Meira, pelas conversas sobre suas trajetórias pessoais, as quais foram de grande
inspiração para a realização desta dissertação. Agradeço também aos funcionários e
servidores da UFRN, pelo suporte técnico e institucional.
Aos colegas da coorte 2018 pela convivência fraterna, por todos os momentos de
ansiedade, “choro coletivo”, companheirismo, alegria e risadas: Aline, Nara, Paulo, Ythalo,
Fredna, Karenine, Clícia e Joselito.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo
financiamento que viabilizou a concretização desta pesquisa.

“É muito difícil você vencer a injustiça secular, que dilacera o Brasil em
dois países distintos: o país dos privilegiados e o país dos despossuídos”.
(Ariano Suassuna)

RESUMO

Historicamente, o Brasil sempre conviveu com desigualdade. De um lado, configura a
pobreza absoluta de muitos e, de outro, as vantagens de classe advinda da posse de capitais
de um grupo restrito. Entre 2003 e 2014, mudanças sociais ocorreram no país, gerando
oportunidades para os grupos menos despossuídos e, neste contexto, os estudos sobre
mobilidade intergeracional são extremamente importantes. No entanto, no Brasil, as
pesquisas têm focado na mensuração dos indicadores de mobilidade social e ocupacional
dos homens, com isso, a mobilidade intergeracional das mulheres e os grupos ocupados por
estas são insipientes na literatura nacional. Além disso, dado o peso relativo e absoluto do
emprego doméstico no total das ocupações femininas, o objetivo desta dissertação é
analisar os indicadores de mobilidade intergeracional de ocupação das filhas de
trabalhadoras domésticas, estratificados por variáveis sociodemográficas (coortes de
ingresso no mercado de trabalho e condição de migração) para as Grandes Regiões
brasileiras, em 2014. Para tanto, a principal fonte de informações é o Suplemento de
Mobilidade Socioocupacional da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de
2014. A partir da comparação entre os estratos ocupacionais no primeiro trabalho e atual
das filhas em relação à condição materna, os achados evidenciam que a grande maioria das
filhas de trabalhadoras domésticas logrou melhores ocupações em relação as suas mães, nas
cinco regiões do Brasil em 2014. Contudo, constatou-se que no primeiro emprego das
filhas, o trabalho doméstico ainda se apresenta de maneira expressiva como porta de
entrada no mercado de trabalho, mas no trabalho atual das filhas em relação as suas mães,
verificou-se redução significativa daquelas que estavam ocupadas como trabalhadoras
domésticas, e aumento considerável na proporção de filhas que alcançaram mobilidade
intergeracional ascendente. Com relação às taxas absolutas de mobilidade segundo as
coortes de ingresso no mercado de trabalho, os resultados apontam que em todas as coortes,
com exceção daquelas que ingressaram entre 1958 a 1969, no Norte e Sul, a maioria das
filhas lograram ascensão intergeracional no trabalho atual, sendo que as maiores cifras de
mobilidade ascendente foram experimentadas pelas coortes de 2006-2014, nas cinco
regiões em 2014. No que concerne aos indicadores de mobilidade segundo a condição de
migração, com exceção daquelas que emigraram do Centro-Oeste para o Norte, mais da
metade das filhas migrantes inter-regionais ou intrarregional alcançaram ascensão
ocupacional no local de destino. Ademais, os apontamentos desta dissertação corroboram
que as mudanças sociais e inclusivas desencadeadas no país, a partir de 2003, foram
determinantes sobre as possibilidades de ascensão intergeracional dos grupos menos
privilegiados socioeconomicamente, em especial na construção de novas trajetórias de vida
para as filhas de trabalhadoras domésticas.
Palavras-chave: Mobilidade Ocupacional. Intergeracional. Grandes Regiões. Brasil.

ABSTRACT
Historically, Brazil has always lived with inequality. On the one hand, it constitutes the
absolute poverty of many and, on the other, the class advantages arising from the
possession of capital from a restricted group. Between 2003 and 2014, social changes
occurred in the country, creating opportunities for the least deprived groups and, in this
context, studies on intergenerational mobility are extremely important. However, in Brazil,
research has focused on measuring the indicators of social and occupational mobility of
men, thus, the intergenerational mobility of women and the groups occupied by them are
incipient in the national literature. Moreover, given the relative and absolute weight of
domestic employment in total female occupations, the objective of this paper is to analyze
the intergenerational mobility indicators of the occupation of the daughters of domestic
workers, stratified by sociodemographic variables (cohorts of entry into the labor market
and condition of migration) for the Great Brazilian Regions, in 2014. Therefore, the main
source of information is the Supplement of Socio-occupational Mobility of the National
Survey by Sample of Households (PNAD) of 2014. From the comparison between the
occupational strata in the first and current work of the daughters in relation to the maternal
condition, the findings show that the vast majority of the daughters of domestic workers
achieved better occupations in relation to their mothers, in the five regions of Brazil in
2014. However, it was found that in the first job of the daughters, domestic work still
presents itself in an expressive way as a gateway into the labor market, but in the current
work of daughters in relation to their mothers, there was a significant reduction in those
who were employed as domestic workers, and a considerable increase in the proportion of
daughters who achieved upward intergenerational mobility. With regard to absolute
mobility rates according to the labor market entry cohorts, the results show that in all
cohorts, with the exception of those who entered between 1958 and 1969, in the North and
South, most daughters in current work found better jobs than their mothers, with the highest
figures for upward mobility being experienced by the 2006-2014 cohorts in the five regions
in 2014. With regard to mobility indicators according to the condition of migration, with
the exception of those who emigrated from the Midwest to the North, more than half of the
interregional or intraregional migrant daughters achieved occupational growth at the
destination. In addition, the notes of this dissertation corroborate that the social and
inclusive changes triggered in the country, from 2003, were decisive on the possibilities of
intergenerational rise of the socioeconomically less privileged groups, especially in the
construction of new life trajectories for the daughters of domestic workers.
Keywords: Occupational Mobility. Intergenerational. Great Regions. Brazil.
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INTRODUÇÃO
Em sociedades onde prevalecem as desigualdades de classe, gênero, raça/cor e de
oportunidades, as desvantagens sociais e econômicas dos pais são transmitidas para os
filhos de geração em geração. O Brasil é um país que vivencia muitas desigualdades,
contexto que favorece a perpetuação das condições de vidas dos pais para os filhos.
Contudo, fatores estruturais, demográficos, educacionais, econômicos, e o aumento da
fluidez social vivenciado pela população brasileira nas últimas décadas contribuíram para a
intensa mobilidade ocupacional e social das gerações dos filhos (RIBEIRO, 2006b).
Com

ênfase

nas

transferências

intergeracionais

na

base

da

pirâmide

socioocupacional, pesquisas apontam para a redução dessa tendência no país, ou seja, cada
vez menos as ocupações de baixa qualificação são repassadas de geração em geração
(IBGE, 2017; JANNUZZI, 2002; 2004b; RIBEIRO, 2003; 2006b; 2007a; 2007b). Os
estudos revelam que o peso da origem socioocupacional dos pais determinam menos a
posição dos filhos no mercado de trabalho, sobretudo entre aqueles que provêm de famílias
menos privilegiadas socioeconomicamente. Apesar das desigualdades sociais, a partir de
2003, no Brasil, os filhos conseguem trilhar um novo caminho, devido à expansão e
consolidação das vias de mobilidade, através da geração de empregos formais, políticas
públicas, interiorização do ensino (PERO, 2001; 2002; 2006).
Nesse contexto, sendo a mobilidade (social, ocupacional, educacional e de renda)
um fenômeno complexo, os estudos na área são ímpares para verificar e compreender a
desigualdade entre os distintos segmentos e a configuração que assume o sistema de
estratificação social (LONGO; VIEIRA; 2017; RIBEIRO, 2006b; SCALON, 1997). Além
disso, as pesquisas sobre mobilidade envolvem profundas mudanças no longo prazo que
permitem visualizar as trajetórias geracionais, as modificações estruturais, e a perpetuação
e/ou redução da pobreza e das desigualdades (PASTORE; VALLE SILVA, 2001).
Ademais, dependendo do tipo de mobilidade, o enfoque e a conjuntura econômica e social
em que ocorrem as respostas podem ser diversas (ANDRADE; RODRIGUES, 1996).
No entanto, a grande maioria das pesquisas sobre mobilidade social e/ou
ocupacional intergeracional mensuram as taxas de mobilidade dos homens, comparando a
ocupação dos filhos (homens) em relação a dos seus pais (HASENBALG, 1988;
JANNUZZI, 1999; 2002; 2004b; JANNUZZI; MONTAGNER; TAIRA, 2017; PASTORE;
HALLER, 1993; PASTORE; VALLE SILVA, 2001; PASTORE; ZYLBERSTAJAM,
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1992; RIBEIRO; SCALON, 2001; RIBEIRO, 2003; 2006b; 2007a; 2017b). Os poucos
estudos que analisam a mobilidade intergeracional das mulheres no Brasil utilizando os
Suplementos de Mobilidade Socioocupacional da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), confronta a ocupação das filhas também em relação à paterna. Isso
porque, até o suplemento de 1996, a PNAD apenas captava informações daqueles (chefes e
cônjuges ocupados na semana de referência) que sabiam informar a ocupação do pai
(ANDRADE, 1997; 2000; ANDRADE; RODRIGUES, 1996; IBGE, 2017; SCALON,
1997; 1998; SOUZA et al., 2009; 2010; VALLE SILVA, 2004).
A exceção é o estudo de Athias e Matos (2013) que utilizam a Pesquisa das
Características Étnico-raciais da População (PCERP) de 20081, e comparam a ocupação
atual das filhas em relação à das mães, sem o viés de gênero presente nos estudos clássicos.
Com foco nas diferenças nos níveis de mobilidade por sexo e raça/cor apontam resultados
intrigantes. No Brasil, no ano de 2008, enquanto 56,2% das filhas ascenderam para
ocupações melhores em relação às suas mães, a mobilidade intergeracional ascendente dos
filhos (comparado aos pais) foi de 47,8%. Igualmente, as mulheres também configuram
com menor mobilidade descendente e imobilidade.
É preciso ressaltar os vetores dos avanços sociais nos anos 2000, em especial sobre
as possibilidades de mobilidade intergeracional ascendente. Dentre os principais
determinantes destaca-se o forte dinamismo na criação de empregos, particularmente
formais, a política de valorização do salário mínimo, a ampliação e interiorização do ensino
básico, técnico e superior, e a expansão das políticas públicas e sociais. No bojo desse
processo também se destacam os programas governamentais, tais como: o Cadastro Único,
o Programa Bolsa Família (PBF), o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
(FUNDEB), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Sistema de Seleção Unificada
(SISU), o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES). São estratégias inclusivas que representam possibilidades concretas de
mudança social, sobretudo para os segmentos mais vulneráveis que provêm de famílias
menos abastadas (JANNUZZI, 2018; JANNUZZI; SOUSA, 2016).
Merece destaque que, entre 2003 e 2014, foram gerados cerca de 20 milhões de
empregos formais no país, decorrentes do aumento dos investimentos públicos e privados, e
1

A PCERP 2008 entrevistou aproximadamente 15.000 pessoas (um entrevistado selecionado aleatoriamente
por domicílio) em apenas seis Unidades da Federação: Amazonas, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Dessa forma, para categorias específicas de análise em âmbito
nacional impõe certas restrições (ATHIAS; MATOS, 2013, p. 163).
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expansão do funcionalismo público, sobretudo municipal. No que tange ao ensino, o
número de vagas em universidades saltou de 3,4 milhões em 2003 para 8,1 milhões em
2015. Mais que números são possibilidades e oportunidades mais concretas de ascensão
ocupacional, principalmente para os filhos de camadas mais pobres que enfrentam maiores
restrições e obstáculos no processo de mobilidade intergeracional (DAPP, 2018).
Em vista da expansão dos canais de mobilidade, associado a redução das
desigualdades de oportunidades nos diferentes grupos sociais, principalmente entre os
filhos de origens menos favorecidas socioeconomicamente (IBGE; 2017; JANNUZZI,
2002; 2004b; 2018; PASTORE; VALLE SILVA, 2000; RIBEIRO, 2006b; 2017b;
RIBEIRO; SCALON; 2001; WAJNMAN, 2006), os achados de Athias e Matos (2013)
permitem formular questionamentos pertinentes quanto às taxas de mobilidade das
mulheres e de grupos ocupacionais específicos.
Nesse ensejo chama atenção as filhas de trabalhadoras domésticas, em geral, suas
mães são mulheres migrantes, negras e com baixo poder aquisitivo que se tornaram
domésticas e/ou “mocinhas ajudantes” ainda muito jovens, em muitos casos na
infância/adolescência. Trabalhadoras provenientes de famílias pobres e numerosas, devido
às privações, carência de bens materiais e imateriais, e precárias condições de vida
ingressaram nessa atividade como alternativa de sobrevivência. E durante a vida adulta
deram continuidade à profissão, mesmo sobre exploração e desvalorização, por ausência de
oportunidades, para criar os filhos, e lhes proporcionar um futuro melhor (FARIA, 2017;
FARIA; FERREIRA; PAULA, 2016; FRAGA, 2010; KOERICH, 2013; SILVA, 2010;
SILVA, 2018).
Os

estudos

sobre

o

perfil

das

trabalhadoras

domésticas

discutem

as

heterogeneidades regionais dessa categoria profissional no Brasil. Nas regiões Norte e
Nordeste as domésticas configuram com elevada informalidade e jornada de trabalho, ao
passo que percebem menores rendimentos e contribuição com a previdência social dentre as
profissionais. Por outro lado, nas regiões mais desenvolvidas do país, as características
socioeconômicas dessas trabalhadoras são mais favoráveis: apresentam maiores níveis de
instrução, auferem maiores rendimentos e condição de formalidade (DIEESE, 2013; IBGE,
2001; IPEA, 2012; MYRRHA; WAJNMAN, 2008).
No contexto de desvalorização e estigmatização histórica da categoria, percebe-se
que os recursos familiares, as oportunidades e as vantagens da meritocracia foram mais
restritas para as filhas de trabalhadoras domésticas. No entanto, apontamentos evidenciam
que o peso relativo do emprego doméstico no Brasil – culturalmente porta de entrada e
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refúgio ocupacional das mulheres/mães/filhas pobres, migrantes e sem instrução -, vem
arrefecendo no total das ocupações econômicas femininas ao longo dos anos (MELO, 1998;
MYRRHA; SIVIERO; LIMA, 2016). Durante a década de 1990 manteve-se em cerca de
20%, e em 2014 arrefece para 15% do conjunto da força de trabalho feminina (IBGE,
2017). Conjuntura que suscita dúvidas quanto à suposta continuidade na trajetória familiar
em trabalho doméstico.
Destaca-se ainda que é preciso atentar para as disparidades regionais nos níveis de
empregos disponíveis, oportunidades e desigualdades sociais. Os estudos clássicos de
Pastore (1979) e Pero (2006), evidenciaram relação positiva entre o grau de
desenvolvimento das Grandes Regiões e as taxas de mobilidade social. Na década de 1970,
as regiões Sudeste e Sul figuravam com maiores cifras de mobilidade ascendente e menor
imobilidade do que a região Nordeste. Dessa forma, observa-se que as distintas etapas
regionais de desenvolvimento socioeconômico oportunizam nichos menos ou mais
favoráveis a mobilidade social, e aos deslocamentos migratórios. Segundo Jannuzzi,
Montagner e Taira (2017), a emigração de indivíduos para localidades de forte dinamismo
econômico possibilitou maior ascensão ocupacional para aqueles que a empreenderam.
Considerando as discussões levantadas, o presente estudo tem como problema de
pesquisa responder a seguinte indagação: as filhas de trabalhadoras domésticas
experimentaram mobilidade intergeracional de ocupação de forma diferenciada, segundo
coortes de ingresso no mercado de trabalho e condição de migração entre as Grandes
Regiões do Brasil, em 2014? No contexto de aumento dos canais de mobilidade e
desenvolvimento inclusivo, mas com persistências das desigualdades regionais, espera-se
que existam diferenças nos indicadores de mobilidade ocupacional das filhas de
trabalhadoras domésticas entre as cinco grandes regiões do Brasil.
Também se acredita que as filhas que ingressaram no mercado de trabalho durante o
desenvolvimento inclusivo dos anos 2000 alcançaram maiores cifras de mobilidade
ascendente. No que tange a condição de migração, a hipótese deste estudo é que expressiva
parcela das filhas de trabalhadoras domésticas que empreenderam migração logrou
mobilidade intergeracional ascendente, mas em diferentes níveis regionais. Isso porque a
mobilidade intergeracional depende tanto de características individuais, quanto da
conjuntura socioeconômica, da ampliação das oportunidades ocupacionais e educacionais, e
das políticas sociais inclusivas adotadas em âmbito nacional e regional (JANNUZZI,
2004b; JANNUZZI; MONTAGNER; TAIRA, 2017).
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Sendo assim, o principal objetivo deste estudo é analisar os indicadores de
mobilidade intergeracional de ocupação das filhas de trabalhadoras domésticas,
estratificados por variáveis sociodemográficas (coortes de ingresso no mercado de trabalho
e condição de migração) para as Grandes Regiões brasileiras, em 2014. Os objetivos
específicos são: i) Comparar as taxas absolutas de mobilidade intergeracional de ocupação
(ascendente, descendente e imobilidade) na primeira ocupação e atual das filhas de
trabalhadoras domésticas entre as cinco Grandes Regiões brasileiras em 2014; ii) Avaliar as
coortes de ingresso no mercado de trabalho das filhas de trabalhadoras domésticas nas
cinco Grandes Regiões do Brasil, em 2014; e iii) Mensurar os níveis de mobilidade
ocupacional intergeracional por condição de migração e/ou fluxos migratórios das filhas de
trabalhadoras domésticas para as Grandes Regiões do Brasil, em 2014.
É oportuno salientar a opção metodológica quanto ao recorte temporal adotado neste
estudo, que devido às limitações da principal fonte de informações sobre mobilidade
socioocupacional, somente com o suplemento da PNAD 2014 é possível alcançar os
objetivos propostos nesta dissertação. Isso porque, pela primeira vez, em 2014, um
suplemento investigou a ocupação materna, além da tradicional pergunta sobre a ocupação
do pai. Ademais, ao contrário de outros suplementos da PNAD que restringiram a amostra
às pessoas de referência ou cônjuge, na edição mais recente foi selecionado aleatoriamente
um indivíduo para responder o módulo de mobilidade socioocupacional. Mudanças
importantes que possibilitaram maior diversidade na captação da amostra. Por esses
motivos as análises sobre a mobilidade ocupacional das filhas de trabalhadoras domésticas
são restritas ao ano de 2014.
Dessa forma, o trabalho se justifica dado à lacuna na literatura nacional sobre a
mobilidade das filhas de trabalhadoras domésticas, bem como a pertinência e atualidade da
temática. Porquanto, em um quadro de avanços e mudanças sociais vivenciados no país
entre 2003-2014, estudos como este permitem evidenciar o quão determinante foram as
forças motrizes do desenvolvimento inclusivo na geração de oportunidades concretas para
segmentos populacionais menos despossuídos de privilégios de classe, tais como as filhas
de trabalhadoras domésticas.
Outrossim, analisar as rupturas e/ou continuidades entre mães e filhas em ocupações
que são nichos femininos no mercado de trabalho brasileiro constitui temática
extremamente relevante para o avanço das pesquisas. Adicionalmente, a principal
contribuição enquanto demógrafa será realizar a conexão dos indicadores de mobilidade
intergeracional com a dinâmica demográfica no período em análise. Sendo assim, a
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investigação volta-se para as filhas de trabalhadoras domésticas sob um novo olhar para a
pesquisa de mobilidade intergeracional de ocupação, onde o ciclo de vida e trajetórias
femininas pouco exploradas no Brasil entra em pauta de análise.
Para tanto, esta dissertação está estruturada em três capítulos além dessa introdução
e das considerações finais. O primeiro capítulo revisa estudos internacionais e nacionais
sobre mobilidade social e ocupacional intergeracional. O segundo apresenta os
procedimentos metodológicos adotados para o alcance dos objetivos propostos. E por
último, têm-se as análises e discussões sobre a mobilidade ocupacional das filhas de
trabalhadoras domésticas nas cinco Grandes Regiões do Brasil, em 2014.
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE MOBILIDADE SOCIAL E
OCUPACIONAL INTERGERACIONAL

Este capítulo revisa estudos da literatura internacional e nacional sobre a temática
da mobilidade social e ocupacional, com ênfase no desdobramento intergeracional. O
objetivo é apresentar as perspectivas, recortes geográficos e contextos temporais, assim
como os principais achados dos trabalhos clássicos e mais recentes sobre a respectiva
temática. Vale ressaltar que os estudos sobre mobilidade social utilizam a ocupação como
proxy do status social, pois diferentemente da renda, constitui um indicador mais robusto
para analisar as mudanças na posição social dos indivíduos (IBGE, 1982; JANNUZZI,
2002; 2018).

1.1 REVISANDO ESTUDOS INTERNACIONAIS

A mobilidade social e ocupacional tem sido historicamente tema de grande interesse
e debate nos mais distintos campos de pesquisas, sobretudo quando vinculada ao processo
de industrialização, expansão do sistema de ensino e desenvolvimento socioeconômico.
Nessa perspectiva, o estudo sobre mobilidade investiga as mudanças de ocupação e/ou
posição de classe dos indivíduos por meio de dois desdobramentos: intrageracional e
intergeracional. Ainda que não seja o foco desta dissertação, vale mencionar que na
mobilidade intrageracional compara-se a primeira ocupação com a atividade profissional
atual dos indivíduos, assim consiste no movimento socioocupacional ao longo da carreira
das pessoas. Enquanto a mobilidade intergeracional permite analisar se houve mudanças
socioocupacionais na geração de pais e filho(a)s (DALLE, 2015; JANNUZZI, 2018).
Nesse campo de pesquisa, a análise da mobilidade social e ocupacional ocorre por
meio da mensuração de dois tipos de medidas: taxas absolutas e taxas relativas. A primeira
consiste na proporção de indivíduos, em termos relativos, que se moveram de uma posição
socioocupacional de origem (posição paterna/materna) para outra de destino, sendo que
esse movimento pode ser expresso pela mobilidade ascendente – proporção de filho(a)s que
ascenderam para posições de destino melhor quando comparado a origem –, ou pela
descendente, que ocorre quando os filho(a)s estão em posições socioocupacionais inferiores
a do seus pais. Nesse sentido, a imobilidade consiste na reprodução dos estratos sociais e/ou
ocupacionais dos pais. Por sua vez, as taxas relativas ou fluidez social expressam as
chances relativas de pessoas de distintas origens moverem para outra classe de destino.
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Dessa forma, relevam as desigualdades de oportunidades, e quanto maior as diferenças
relativas de mobilidade intergeracional dos indivíduos, mais a origem determina o destino
socioocupacional, e mais desigual é a sociedade em estudo (DÍAZ, 2011; RIBEIRO,
2006b).
Após essa breve explanação sobre as principais medidas e conceitos adotados na
pesquisa sobre mobilidade intergeracional, apresenta-se alguns achados internacionais que
investigaram a mobilidade social e ocupacional nos países da Europa, América do Norte e
países em desenvolvimento.
No que concerne a Grã-Bretanha, os principais estudos abordados nesta dissertação
(BUKODI; BOURNE; BETTHÄUSER, 2019; GOLDTHORPE, 2016; NOBLE, 1972)
fizeram uso de taxas absolutas e relativas para analisar a mobilidade social dessa grande
ilha formada pelos países da Inglaterra, País de Gales e Escócia. Os distintos contextos e
recortes analíticos propiciam uma visão geral sobre os determinantes da mobilidade social
na Grã-Bretanha.
Goldthorpe (2016) realizou estudo sobre a mobilidade social intergeracional na GrãBretanha durante o final da Segunda Guerra Mundial até os primórdios do século XXI. A
ênfase recai sobre a associação entre a origem dos pais e o destino dos filhos (homens e
mulheres). Os resultados mostram estabilidade em longo prazo na taxa absoluta de
mobilidade total e tendência semelhante nas taxas relativas, em um cenário de expansão do
sistema de ensino e resistência da estrutura de classes. Constata que as gerações mais
jovens enfrentaram menores perspectivas de mobilidade social ascendente do que os seus
pais vivenciaram no período de ouro da mobilidade, fruto da industrialização. Com isso, os
homens e mulheres jovens tem maior propensão de experimentarem mobilidade
descendente, dado que a posição social de origem é elevada e a estrutura social fechada.
Observou que sozinha a educação não garante aumento da mobilidade ascendente, sendo
necessário uma política conjunta de desenvolvimento econômico e social que propiciem
mais empregos de alto nível e redução das desigualdades sociais.
Nessa perspectiva, Noble (1972) investigou se houve aumento da mobilidade social
ascendente e redução da descendente na Grã-Bretanha, no pós-guerra. Porquanto, durante o
pós-guerra aumentou a expansão do ensino médio e superior para distintas classes sociais.
Os achados apontam melhoria de acesso nas ocupações mais favorecidas para filhos de pais
dos estratos manual e não manual, o que implica redução da centralidade de classe. Houve
aumento da mobilidade ascendente para aqueles nascidos nas categorias manuais (posição
paterna), e redução da mobilidade descendente dos filhos de pais ocupados nas categorias
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não manuais. Ademais, o autor constatou que enquanto o grupo não manual configura mais
heterogêneo, ao contrário acomete o manual, dado que permanece homogêneo, basicamente
composto pelos herdeiros dessa categoria.
Nesse contexto de expansão do ensino, Bukodi, Bourne e Betthäuser (2019)
examinaram como a experiência educacional ao longo da vida propicia mobilidade
ascendente para indivíduos com origens paternas desfavoráveis, mas com alta capacidade
cógnita. Para tanto, fizeram uso de uma pesquisa longitudinal da coorte de nascimento em
1970 na Grã-Bretanha. O objeto de estudo compreendeu homens e mulheres que
apresentaram informações completas sobre qualificação educacional e o histórico de
emprego. Os autores compararam indivíduos com habilidades cognitivas, mas de classes
desfavorecidas com aqueles de baixas habilidades e de classes mais favorecidas
economicamente e socialmente. Os principais resultados mostraram que nas qualificações
acadêmicas não existiram diferenças significativas entre os grupos de análise. Ainda assim,
pode-se aferir que, de modo geral, maiores qualificações acadêmicas foram realizadas com
o objetivo de evitar a mobilidade intergeracional descendente. No que tange as
qualificações profissionais, observou-se que essas exerciam efeito compensatório,
sobretudo para os homens e as mulheres com altas habilidades cognitivas com origens
menos favorecidas. Porquanto, aumentou as chances de mobilidade ascendente
intergeracional desses indivíduos, embora a educação não seja a única via para a
mobilidade social.
Assim os estudos (BUKODI; BOURNE; BETTHÄUSER, 2019; GOLDTHORPE,
2016; NOBLE, 1972) sobre a mobilidade social na Grã-Bretanha partilham da visão que a
educação constitui o principal canal para a mobilidade intergeracional, sobretudo para
aqueles de origens menos favorecidas, mas não é a única, e sozinha apresenta efeito
limitado nas chances de ascensão de diferentes indivíduos. Corroboram que políticas de
redução das desigualdades sociais associadas à de expansão dos postos de qualidade são
necessárias e cruciais para o aumento da mobilidade ascendente.
Os achados sobre a mobilidade social e ocupacional intergeracional em outros
países da Europa – França, Países Baixos, Hungria, Suécia e Irlanda -, enfatizaram o papel
da industrialização, educação e redução das desigualdades de oportunidades sob os
indicadores de mobilidade a partir da década de 1970 até os primórdios dos anos 2000.
Entre os principais resultados expostos, observa-se a tendência de aumento da fluidez social
nos distintos países, com exceção da Hungria onde aumentou as desigualdades sociais.
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No que concerne à França, Vallet (2004) examinou as mudanças nas taxas de
mobilidade absoluta e relativa de homens e mulheres e o papel da educação no padrão de
mobilidade social, entre as décadas de 1970 e 1990. Os apontamentos mostram que ao
longo do período reduziu as desigualdades sociais e aumentou as chances de mobilidade
social. Nesse sentido, houve declínio da distância entre as classes sociais, sobretudo da
agrícola em relação às demais do sistema de estratificação social. Dentre os principais
determinantes do aumento da fluidez social, cita a redução das desigualdades de
oportunidades educacionais e dos retornos educacionais. Além disso, no caso francês, a
maior abertura social também se deve ao efeito composição: a expansão do ensino
aumentou o número e influência dos indivíduos com mais instrução, nos quais o peso da
origem é mais fraco sobre o destino socioocupacional.
Ganzeboom e Luijkx (2004) analisaram o padrão de mobilidade ocupacional
intergeracional na Holanda entre 1970 e 1999. Duas questões direcionaram o escopo da
pesquisa: i) verificar se as tendências de fluidez social seguiam aumentando ou não até o
final do século XX; e ii) analisar se as mulheres seguiam dinâmica semelhante a dos
homens. As principais conclusões do estudo mostram que reduziu a tendência de
reprodução social para ambos os sexos, ao longo do período. Ainda assim, para os homens
a transferência intergeracional direta foi mais forte, historicamente estável e distinta por
classe social. Enquanto nas classes mais baixas a herança social foi particularmente
pequena. Desse modo, concluem que os Países Baixos saíram de uma sociedade fechada –
com muita desigualdade de oportunidades -, na década de 1950, para outrora mais aberta
nos anos 2000. Todavia, isso não significa que Holanda tenha atingido a maior fluidez
social entre distintas nações, mas no período estudado diminuiu a associação entre origem e
destino ocupacional dos indivíduos.
Nesse cenário de redução das desigualdades sociais, chama atenção os resultados
expostos por Róbert e Bukodi (2004), que analisaram a mobilidade social na Hungria em
1973, 1983, 1992 e 2000. Os autores constataram que a mobilidade estrutural – fruto da
industrialização, urbanização, expansão do emprego -, diminuiu na década de 1980,
portanto, desacelerou a distribuição de classes. No que tange as taxas de mobilidade
absoluta, constataram que a mobilidade total diminuiu, entre 1973 e 2000, sobretudo para
os homens. Outrossim, aumentou a mobilidade descendente. Quanto às taxas relativas de
mobilidade, verificaram aumento da fluidez social, entre 1973 e 1982, estabilização entre
1983 e 1992, e reversão no período de 1992 e 2000. Por grupo etário evidenciaram aumento
da fluidez social para os indivíduos entre 50 e 69 anos e fluidez constante ao longo do
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tempo para os mais jovens. Além disso, observaram aumento da transferência
intergeracional, apoiando a hipótese de que as chances de mobilidade social não
aumentaram no período em apreço na Hungria e a sociedade está tornando-se mais fechada,
ou seja, aumentou as desigualdades sociais.
Por sua vez, os achados de Breen e Jonsson (2005) sobre as alterações na fluidez
social de coorte e período apontam tendência oposta na Suécia, entre 1976 e 1996. Para
aqueles (homens e mulheres) nascidos na primeira metade do século XX a fluidez social
aumentou, ou seja, reduziu as desigualdades de oportunidades, isso porque a associação
entre origem e destino diminuiu. Outrossim, observaram que aumento da fluidez social de
período deve-se a substituição de coortes mais velhas e com menos fluidez social, por
outrora mais fluidas e jovens. Quanto ao aumento da fluidez de coorte, o impulso foi
proveniente do efeito equalização e composição educacional2. Constataram que a expansão
do sistema de ensino foi um fator primordial para o aumento da fluidez social verificado na
Suécia, não porque houve igualdade educacional, mas porque coortes em níveis
educacionais maiores as conduziram para mercados mais meritocráticos, onde as origens
foram menos determinantes do que os esforços próprios.
No tocante a Irlanda, Breen e Whelan (1999), com o objetivo de contrapor e analisar
o padrão de mobilidade social intergeracional do Sul e Norte irlandês, utilizaram duas
pesquisas sobre mobilidade: na República da Irlanda (Sul do país) as informações são
provenientes de um survey realizado em 1994; e na Irlanda do Norte de um inquérito feito
em 1996. O foco de análise são as diferenças segundo o gênero, estrutura de classes e taxas
de mobilidade absoluta e relativa. Os resultados do estudo apontaram que o nível de
mobilidade feminina foi maior do que a masculina em ambas as regiões. Quanto aos
indicadores

de

mobilidade

social

intergeracional,

constataram

que

enquanto

aproximadamente 6% dos homens e mulheres nascidos na classe trabalhadora da região Sul
da Irlanda experimentaram mobilidade para a categoria de profissionais, no Norte eles eram
11% e elas 9%. Ademais, comparando as taxas relativas de mobilidade, observaram que a
região Sul da Irlanda apresentou menor fluidez social em relação a região Norte.
A confluência de achados evidencia que no período de vinte anos (meados da
década de 1970 até meados dos anos 1990), os principais fatores que contribuíram para o
aumento da fluidez social nos países europeus foram: a redução da associação entre origem
2

O efeito equalização se refere a redução da associação entre origem e destino social por meio da educação,
ou seja, indivíduos mais escolarizados tendem a ter outras oportunidades ocupacionais e sociais. A partir
disso, vislumbra-se o efeito composição, com isso, em níveis educacionais mais elevados a associação entre
origem e destino tende a ser mais fraca (BREEN; JONSSON, 2005).
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e destino, intervenção por meio de políticas públicas e a expansão do sistema educacional
(BREEN,

2004).

Desse

modo,

pesquisadores

(ERIKSON;

GOLDTHORPE;

PORTOCARERO, 2010; GRUSKY; HAUSER, 1984; LI et al., 2015) realizaram estudos
comparativos aos países europeus com intuito de analisar se as tendências observadas na
Europa se estenderam a outros países e se configurou nas distintas sociedades a “Tese do
Industrialismo”. Essa tese sustenta que nas sociedades que passaram pelo processo de
industrialização, o padrão de mobilidade tende a ser semelhante ao longo do tempo
(ISHIDA; MIWA, 2008).
Grusky e Hauser (1984) analisaram a mobilidade social intergeracional nas décadas
de 1960 e 1970 em dezesseis países, a saber: Austrália, Bélgica, França, Hungria, Itália,
Japão, Filipinas, Espanha, Estados Unidos, Alemanha Ocidental, Malásia Ocidental,
Iugoslávia, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. Os resultados da pesquisa apontam
que as mudanças econômicas e culturais afetaram a estrutura ocupacional, e o padrão de
mobilidade uniforme não se restringiu aos países industrializados (Austrália, Bélgica,
França, Estados Unidos, Alemanha Ocidental, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia).
Entretanto, o padrão de mobilidade comum que compartilhavam essas sociedades
industrializadas não derivava da “Tese do Industrialismo”. Além do mais, nos dezesseis
países, considerando o Modelo Log-linear de mobilidade quase perfeita, verificaram
herança ocupacional nos extremos da hierarquia de classes, sobretudo no topo da estrutura
social, mas conciliada com a fluidez das classes intermediárias, visto que os achados
evidenciaram redução da transmissão intergeracional na categoria de operários.
Nesse panorama comparativo, Erikson, Goldthorpe e Portocarero (2010) realizaram
estudo sobre os padrões de mobilidade social intergeracional na Inglaterra, França e Suécia
em 1970. A fim de testar duas versões da tese daqueles que argumentavam existir
semelhanças entre os padrões de mobilidade nas sociedades industriais ocidentais: i) as
taxas de mobilidade absoluta tendem a ser parecidas; e ii) a semelhança nos padrões de
mobilidade entre as respectivas sociedades deve ser encontrada nas taxas relativas de
mobilidade. Dessa forma, o objetivo foi avaliar o quão semelhante foram os padrões de
mobilidade social nos três países. As principais descobertas não são favoráveis as versões
da tese, embora exista certa convergência nas taxas absolutas da Inglaterra, França e Suécia
no período em questão, com crescentes semelhanças nas estruturas ocupacionais e sociais,
analogamente também se constatam tendências divergentes. As mudanças estruturais ao
invés de serem padronizantes refletem diferenças transnacionais. Desse modo, chama
atenção que o padrão das taxas absolutas de mobilidade seja convergente ou divergente,
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devido as mudanças estruturais, tais como: aumento das vagas ocupacionais e expansão do
ensino. Tão logo, a segunda versão da tese que propõe semelhanças nos padrões de
mobilidade devido às mudanças contínuas nas taxas relativas também recebe pouco apoio.
Em suma, constataram que as mudanças estruturais contribuíram para a variação na
tendência de mobilidade nos três países.
O estudo de Li et al. (2015) compara a mobilidade social intergeracional na China e
Grã-Bretanha e se propõem analisar se o rápido crescimento chinês aproximou a sua
mobilidade com a Grã-Bretanha, além de examinar as consequências do sistema de registro
doméstico (hukou)3 na China sobre as chances de mobilidade. Para tanto, fazem uso dos
seguintes recortes temporais: na China a análise das taxas de mobilidade absoluta e relativa
foi para o período de 2005 a 2010; e na Grã-Bretanha nos anos de 2005, 2006 e 2010. No
que tange as taxas absolutas de mobilidade social, os dados mostraram que a classe de
origem muito baixa dos pais constituiu fator preponderante para o grande volume de
mobilidade ascendente na China. Além do mais, constataram sinais de convergência na
mobilidade total entre os dois países. Porém, a análise das taxas relativas de mobilidade
apontou maior desigualdade na China, fruto das maiores desvantagens experimentadas
pelas mulheres chinesas e aumento da desigualdade dos homens chineses em paralelo aos
homens britânicos e, sobretudo, devido a barreira hukou que constitui o principal
impulsionador das desigualdades sociais no país.
Na América do Norte, estudos (HAUSER et al., 1975; 1996; HOUT, 1988)
analisaram a mobilidade ocupacional nos Estados Unidos a partir da década de 1950.
Enfatizam as principais tendências da mobilidade intergeracional americana, as diferenças
por sexo e raça/cor, além do papel do ensino nas chances de mobilidade ocupacional.
Assim, Hauser et al. (1975) em um estudo sobre a mobilidade ocupacional
intergeracional nos Estados Unidos em 1952, 1962 e 1972, constataram que para os homens
houve aumento da mobilidade ascendente, declínio da mobilidade descendente e redução da
associação entre a ocupação dos pais e filhos. Segundo os autores, a força motriz nas taxas
absolutas de mobilidade intergeracional foram as mudanças na estrutura ocupacional.
Como ocorreram nos processos de industrialização e urbanização, a criação de novas e
melhores vagas de emprego, aumentou a proporção de indivíduos que experimentaram
mobilidade ascendente. Ademais, verificaram que a estrutura ocupacional ao longo do
3

Hukou é um sistema de registro de residência na China usado pelo governo para controlar a migração,
sobretudo rural-urbana e a mobilidade por motivo de trabalho da população em geral (OURIQUES;
ANDRADE, 2009).
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tempo se modificou entre e dentro de coortes de análise, induzindo alterações significativas
nas medidas de mobilidade, pelo menos nos Estados Unidos. Desse modo, os achados
questionam a hipótese de Boudon em 1974 - decorrente da “Tese do Industrialismo” -, que
a rigidez estrutural das sociedades ocidentais propiciou taxas constantes de mobilidade.
Em estudo posterior, Hauser et al. (1996) estendeu a análise dos indicadores de
mobilidade americana para os diferenciais de gênero e raça/cor. Ao longo do período em
apreço (1962/1973, 1973/1986 e 1986-1988), constataram aumento da correlação de status
paterno entre os homens negros e declínio nos brancos. Além do mais, os achados mostram
que a estratificação intergeracional foi maior entre as mulheres brancas comparadas aos
homens brancos, mas não mostraram padrões de desigualdades de gênero entre o grupo de
negros ou intra-gênero (entre mulheres brancas e negras).
Por sua vez, o estudo de Hout (1988) sobre a mobilidade ocupacional
intergeracional americana entre 1972-1975 e 1982-1985, aponta para um cenário distinto.
Segundo o autor, a origem tornou-se menos determinante para o destino socioeconômico de
homens e mulheres, com uma redução de um terço no período em análise. Fruto do
aumento de pessoas com diplomas de Ensino Superior que contribuíram para a redução das
desigualdades de oportunidades. Para os trabalhadores com graduação, a associação entre
origem e destino foi mais fraca, em contrapartida foi mais forte para aqueles que não
possuíam Ensino Superior. Dessa maneira, constataram maior igualdade de oportunidades
para os indivíduos americanos. Ainda assim, a mobilidade total não se alterou entre 19721975 e 1982-1985. Porquanto, a mobilidade ocupacional ascendente ainda era maior do que
a descendente, sobretudo para o sexo feminino.
Quanto as pesquisas que se referem aos países em desenvolvimento, apresenta-se o
estudo de Gutiérrez (2012) sobre o México, e posteriormente, três estudos (DALLE, 2015;
PLA; FUENTE, 2016; REY, 2017) sobre os países da América do Sul, a saber: Argentina e
Uruguai. No México, Gutiérrez (2012) analisou os efeitos da recessão e reestruturação
econômica das décadas de 1980 e 1990, sobre a mobilidade social intergeracional nos anos
2000. Os apontamentos revelaram que as taxas de mobilidade ascendente permaneceram
elevadas, independente da classificação de estratos ocupacionais, grupo de idade ou recorte
geográfico adotado. Entre os homens, as taxas estimadas de mobilidade ascendente
variaram entre 44% e 55%. No caso das mulheres entre 53% e 62%. Fruto, principalmente,
das mudanças de longo prazo na estrutura ocupacional. Nesse contexto, o autor ressalta a
expansão do setor de serviços como fator impulsionador do grande volume de mobilidade
ascendente verificada entre 1960 a 2000. Contudo, houve redução das recompensas
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monetárias associadas à mobilidade ascendente, e aumento das desigualdades de
oportunidades sociais.
O estudo de Dalle (2015) analisa a mobilidade social intergeracional na Argentina
nos anos 2003, 2004, 2005, 2007 e 2010. Os achados evidenciam que nas duas classes
socioocupacionais mais elevadas (serviços e funcionários de „colarinho branco‟) aumentou
a distribuição de homens e mulheres, entre 25 e 65 anos. Na classe de serviços, mais
elevada em termos hierárquicos adotados pelo autor, observou-se no grupo dos homens
aumento de 12% para 19%, entre 2003 e 2010, respectivamente. Quanto às mulheres, a
participação saltou de 12% para 25%, nesse mesmo intervalo. Por sua vez, na classe de
funcionários de „colarinho branco‟ as diferenças de gênero são mais acentuadas. Enquanto
as mulheres aumentaram 12% em relação à origem paterna, os homens aumentaram apenas
3%. Em termos gerais, a análise da matriz de mobilidade social intergeracional revela que
aumentou a distribuição de indivíduos nas classes de serviços e reduziu significativamente
aqueles ocupados na classe de trabalhadores rurais no período. No que concerne às chances
absolutas de mobilidade ascendente dos argentinos nas classes populares até a de serviços,
o estudo apontou que a Argentina apresentou uma estrutura de classes significativamente
aberta. Todavia, a análise das taxas absolutas de mobilidade social por coortes de
nascimento (1940-1954, 1955-1964, 1965-1974, 1975-1985), mostrou que, para ambos os
sexos, houve incremento da mobilidade descendente e imobilidade, e redução progressiva
da mobilidade ascendente. Principalmente para a última coorte (1975-1985) – homens e
mulheres- que estavam mais expostos ao desemprego e precarização no mercado de
trabalho durante a conversão neoliberal no país. Por sua vez, as taxas relativas de
mobilidade ou fluidez social confirmaram que se manteve constante a desigualdade de
oportunidades no país, com aumento da associação entre origem e destino social dos
argentinos, sobretudo do sexo masculino.
O estudo de Pla e Fuente (2016) contrapõe essa significativa abertura de classes na
Argentina. Os autores apresentam as principais tendências da mobilidade social
intergeracional na Região Metropolitana de Buenos Aires entre 1995 a 2010. Tentando
identificar se as mudanças estruturais que passara a Argentina no período tiveram efeitos
sobre as taxas absolutas e relativas de mobilidade. Constataram que no ínterim em análise
(1995-2010) as taxas absolutas de mobilidade social intergeracional diminuíram. Além
disso, nos extremos hierárquicos observaram tendência de auto recrutamento, sobretudo na
classe de trabalhadores qualificados onde aumentou a imobilidade. Quanto às taxas
relativas concluíram que o padrão de estratificação social não se manteve estável ao longo

31
do período, ao invés disso aumentou a rigidez social, ou seja, aumentou a desigualdade de
oportunidades na Região Metropolitana de Buenos Aires. Desse modo, não verificaram
indícios de abertura da estrutura de classes.
Na perspectiva de expansão do ensino nos países da América do Sul nas últimas
décadas, Rey (2017) analisou o papel do ensino superior sobre a mobilidade social
intergeracional ascendente de uma amostra representativa da População Economicamente
Ativa (PEA), da cidade de Montevidéu-Uruguai, no ano de 2010. A população em análise
da pesquisa foi dividida em dois grupos: os indivíduos que têm ensino superior, e aqueles
que não têm ensino superior. Os resultados mostram que os indivíduos que contam com
ensino superior experimentaram, em maior volume, mobilidade intergeracional ascendente
(55%) em relação àqueles que não contam (39%). Por sua vez, a imobilidade foi maior para
as pessoas com nível superior, ao passo que a mobilidade descendente foi menor. Constatou
que porcentagem significativa dos indivíduos com ensino superior encontram-se na cúspide
da hierarquia social, na classe de serviços, composta por profissionais superiores, diretores,
técnicos superiores, entre outros. Dessa forma, aqueles com ensino superior
experimentaram melhores posições sociais. Assim, a educação constitui ferramenta
imprescindível para a mobilidade social ascendente.
Em suma, pode-se aferir através da confluência de distintos recortes analíticos que
nos países europeus ocidentais houve aumento das taxas absolutas de mobilidade, aumento
da fluidez social e redução das desigualdades de oportunidades, devido a uma série de
fatores: industrialização, urbanização, expansão do ensino, aumento dos canais de
mobilidade, políticas governamentais. Outrossim, existe o consenso de que os países
industrializados não partilham de um padrão de mobilidade semelhante, existem diferenças
significativas entre as nações que se refletem nas taxas absolutas e relativas de mobilidade
social e ocupacional.
Por sua vez, nos países em desenvolvimento temos dois cenários. O primeiro
composto pela Argentina que apresentou redução das taxas absolutas de mobilidade
ascendente, aumento da mobilidade descendente e imobilidade, marcado por uma estrutura
social rígida. E um segundo cenário, vislumbrado pelo México e Uruguai que ao contrário
apresentaram aumento da mobilidade socioocupacional ascendente. Isso devido as
mudanças estruturais no mercado de trabalho e no sistema de ensino.
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1.2 REVISANDO ESTUDOS NACIONAIS

A mobilidade intergeracional é influenciada por dois efeitos: o estrutural, que deve
ser entendido como consequência das mudanças demográficas e econômicas; e o efeito de
fluidez4 social que indica às chances relativas de mobilidade de pessoas de diferentes
origens moverem para outra classe de destino,

expressando as desigualdades de

oportunidades (PERO, 2002; RIBEIRO, 2006b). No que concerne às mudanças
demográficas, os principais efeitos estruturais são consequência da redução da fecundidade,
postergação da maternidade, reconfiguração da composição e tamanho dos arranjos
familiares, que se modificam entre geração e geração, além dos fenômenos migratórios
(SILVA, 2017).
Quanto às transformações estruturais no Brasil - principal motor da mobilidade
social e ocupacional no país - podem ser observadas historicamente desde os anos 1930. A
passagem de uma sociedade predominante rural, de economia agrícola, para outrora com
insipiente urbanização e industrialização, configura uma das mais importantes mudanças
que propiciaram efeitos significativos sobre a reconfiguração da estrutura ocupacional e de
classes (RIBEIRO, 2006b).
Nesse contexto, entre 1940 a 1970, fase de aceleração do crescimento econômico
brasileiro, a mobilidade socioocupacional acontecia via criação de novas atividades
empregatícias no mercado de trabalho urbano, e transferência massiva de mão de obra.
Como as vagas surgiam de forma rápida e em grande volume, e precisavam ser
preenchidas, não havia grandes exigências quanto à qualificação profissional dos
indivíduos. Dessa forma, as chances de mobilidade muito mais acessíveis impulsionaram os
fluxos migratórios do tipo rural-urbano e de longa distância (inter-regionais) (PASTORE;
VALLE SILVA, 2001; PASTORE; ZYLBERSTAJAM, 1992; RIBEIRO; SCALON,
2001).
Na década de 1950, Hutchinson (1960), um dos primeiros pesquisadores a estudar
mobilidade social no Brasil, desenvolveu um estudo sobre a cidade de São Paulo. Para
tanto, utilizou uma amostra de 700 estudantes de diversas instituições da Universidade de
São Paulo no ano de 1955. Segundo o autor, a escolha do recorte geográfico deve-se ao
rápido desenvolvimento industrial na cidade frente às outras do país. Os principais
4

A fluidez social, medida por meio da associação estatística líquida entre classes de origem e de destino, é
obtida através de Modelos Log-Lineares que mensuram as razões de chances. Para maiores detalhes ver
RIBEIRO (2006b).
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resultados apontam que aumentou a mobilidade ascendente na cidade de São Paulo em
1955, porquanto o status médio ocupacional dos filhos era superior ao dos pais. Outrossim,
reduziu a proporção de filhos ocupados como operários semi especializados e não
especializados, e aumentou aqueles ocupados nos três status ocupacionais mais elevados.
No que tange a imobilidade, se constata que na categoria mais elevada o recrutamento e/ou
a herança paterna exerceu maior peso. Exemplo são os filhos de profissionais liberais ou de
altos cargos administrativos - categorias mais elevadas na estrutura hierárquica estabelecida
pelo autor -, em maior proporção reproduziram a ocupação paterna. Enquanto os filhos de
pais operários não especializados e de supervisores ou operários de inspeção (categorias
mais baixas) experimentaram, em maior volume, mobilidade social ascendente.
Como corolário, a mobilidade intergeracional no período era do tipo estrutural, ou
seja, sofreu influência das mudanças recorrentes no mercado de trabalho. Dentre as
principais transformações estruturais que foram prólogo para esse fenômeno tem-se a
mudança de uma sociedade rural para urbana, a rápida expansão da indústria e
posteriormente, do setor de serviços, que criaram uma avalanche de novas e boas vagas de
emprego, cruciais para a mobilidade intergeracional ascendente dos indivíduos de distintas
classes

sociais

(ANDRADE,

2000;

PASTORE;

HALLER,

1993;

PASTORE;

ZYLBERSTAJAM, 1992).
Nos anos 1970, o estudo clássico de Pastore (1979) aponta que 47,1% dos
indivíduos ocupados no Brasil em 1973, experimentaram mobilidade social ascendente em
relação aos seus pais. Em contrapartida, 11,3% experimentaram mobilidade descendente, e
41,6% permaneceram no mesmo estrato ocupacional paterno. Em grande parte esses
resultados se devem as mudanças estruturais no período. Quando analisado apenas as
pessoas móveis – experimentaram mobilidade ascendente e descendente -, 80,6%
experimentaram mobilidade ascendente, e 19,4% descendente. Por sua vez, na análise do
autor (PASTORE, 1981) sobre os indicadores de mobilidade por estratos sociais, chama
atenção que, entre os chefes de família, nascidos no estrato inferior-urbano5, 67%
ascenderam para posições mais elevadas, ou seja, estavam em melhor posição social em
relação aos pais.

5

No estudo as categorias ocupacionais foram hierarquizados em seis estratos: i) elite, composta por grandes
fazendeiros e industrias, engenheiros, médicos entre outros; ii) médio superior, as ocupações típicas são:
enfermeiros, assistentes sociais, professores secundários; iii) médio médio, formado por proprietários de
hotéis e pensões, administradores rurais; iv) médio inferior, são típico desse estrato os eletricistas, mecânicos,
telefonistas; v) inferior urbano, composto alfaiates e costureiras, cozinheiros, garçons; e vi) inferior rural que
corresponde ao grupo de lavradores, pescadores, tratoristas (PASTORE, 1981, p. 39).
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Com enfoque na mobilidade ocupacional, o estudo do IBGE (1982) complementa
essa perspectiva ao analisar em que medida os indivíduos ascenderam na escala
ocupacional e reproduziram ou não as profissões dos pais no contexto histórico das
mudanças estruturais produtivas até os primórdios da década de 1970 no Brasil. Os achados
mostram que os filhos tendem a reproduzir as ocupações dos pais quando pertenciam aos
três primeiros grupos: o grupo I é composto por trabalhadores que realizam atividades
manuais do setor primário; o grupo II por ocupações da indústria tradicional, serviços
domésticos e comércio; e o grupo III abrange as ocupações da indústria dinâmica e
tradicional, tais como construção civil, transportes e comunicações, entre outras. Por sua
vez, aqueles em que os pais exerciam atividades não manuais, a mobilidade ocupacional
fora descendente. Tão logo, apresenta-se uma nova perspectiva, embora a mobilidade
intergeracional tenha sido muito dinâmica, ainda prevaleceu a rigidez da estrutura
ocupacional.
Dessa forma, no Brasil da década de 1970, coexistia muita mobilidade social
ascendente com pobreza absoluta e/ou desigualdade (PASTORE; HALLER, 1993). Os
estudos de Pastore (1981), Pastore e Valle Silva (2001) e Pero (2006) mostram que apesar
de 47% dos homens, chefes de família, entre 20 e 64 anos terem experimentado mobilidade
intergeracional ascendente em 1973, a grande maioria da mobilidade no país fora de curta
distância e se concentrou na base da pirâmide social. Por outro lado, uma minoria ascendeu
muito e o efeito direto foi o aprofundamento das desigualdades sociais.
É importante salientar que embora a expansão do emprego nas cidades tenha
impulsionado um grande contingente de filhos a desfrutar de mobilidade ascendente na
base da pirâmide social, em parte, isso foi devido ao baixo status social dos pais. No Brasil,
em 1973, os filhos de pais trabalhadores rurais ocupavam trabalhos não qualificados na
zona urbana, concentravam-se em ocupações manuais que não exigem qualificação
profissional e atividades manuais um pouco mais qualificadas (motoristas, pedreiros,
operadores de máquinas, mecânicos entre outros) (ANDRADE; RODRIGUES; 1996;
PASTORE; VALLE SILVA; 2001). Ainda assim, os ganhos potenciais futuros para a
geração de filhos/netos são incalculáveis, entre eles se destacam o maior acesso à educação,
oportunidades e serviços para aqueles que nasceram e/ou cresceram no meio urbano
(RIBEIRO, 2011).
Passado o período de estruturação produtiva do mercado de trabalho brasileiro, com
incipiente perda de dinamismo do setor industrial e redução dos fluxos migratórios do tipo
rural-urbano, os indicadores de mobilidade passaram a figurar um novo cenário no país
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(JANNUZZI, 2002). Na década de 1980 permaneceu o padrão de mobilidade social
intergeracional, mas foi possível visualizar diferenças em relação ao ano de 1973. O estudo
de Pastore e Haller (1993) evidenciaram aumento na proporção de indivíduos que
experimentaram mobilidade descendente e redução da mobilidade ascendente. A
mobilidade ascendente registrada em 1973 (47,1%) reduziu para 39,9% em 1982, e caiu
para 37,4% em 1988. Por sua vez, entre 1973 e 1988, a mobilidade descendente aumentou
em 16%. Dentre aqueles que são móveis também foi possível constatar mudanças
significativas, enquanto no ano de 1982, 59,1% dos filhos subiram em relação a posição
paterna, em 1988 esse número reduziu para 57,8%. Dessa forma, observa-se que na década
de 1980 o país tornou-se mais fechado, ou seja, foi mais difícil ascender socialmente,
sobretudo porque a origem dos pais não era mais tão baixa.
Nessa perspectiva, os achados de Andrade e Rodrigues (1996) mostram que para os
filhos de pais mais favorecidos socioeconomicamente, ascender ou permanecer no mesmo
estrato paterno foi mais difícil. Os autores analisaram os indicadores de mobilidade social
intergeracional para a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) em 1988. Os
principais achados mostram que somente 2,8% dos filhos de pais pertencentes ao menor
estrato (baixo-inferior)6 experimentaram imobilidade social, ao passo que 97,2%
ascenderam para outros estratos socioocupacionais. Todavia, a maior proporção da
mobilidade ascendente visualizada ainda fora de curta distância, para estratos
posteriormente superiores (baixo-superior e médio-inferior). Entre aqueles nascidos no
estrato alto, aproximadamente 66,7% experimentaram mobilidade descendente, enquanto
33,3% permaneceram no estrato paterno. Ademais, os autores constataram que a cada dez
pessoas que compunha o maior estrato socioocupacional (alto), oito tinham sua origem em
outro estrato.
Vale ressaltar que a partir dos anos 1980 o país vivenciou aumento da participação
feminina no mercado de trabalho e expansão do ensino básico e formal (WAJNMAN,
2006). Fatores que contribuíram para a formulação de estudos, em distintos recortes
analíticos, sobre a mobilidade social e ocupacional intergeracional das mulheres.

6

O estudo classificou as 367 ocupações do Suplemento da PNAD, em seis estratos: i) baixo inferior tida
como a mão de obra rural não qualificada; ii) baixo superior representa a mão de obra urbana não qualificada;
iii) médio baixo típico de ocupações manuais qualificadas, como mecânicos, padeiros, doceiros, eletricistas;
iv) média média corresponde as ocupações não manuais qualificadas, tais como administradores na
agropecuária, professores de primário, oficiais das forças armadas; v) média superior, típica de professores
secundários, administradores de grandes empresas; e vi) alta composta por altos executivos, juízes,
professores universitários (ANDRADE; RODRIGUES, 1996, p. 412-413).
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Andrade (1997; 2000) analisou a mobilidade social intergeracional para as Regiões
Metropolitanas do Recife (RMRE), Belo Horizonte (RMBH), Rio de Janeiro (RMRJ), São
Paulo (RMSP) e Porto Alegre (RMPA), no ano de 1988. A autora constatou que existiam
diferenças significativas nos indicadores de mobilidade intergeracional de homens e
mulheres. Considerando o status paterno e o status atual do indivíduo, no conjunto das
regiões metropolitanas supracitadas, enquanto 64,5% dos homens experimentaram
mobilidade ascendente no período em apreço, elas foram 54,9%. No entanto, a proporção
de mulheres (16,1%) que experimentou mobilidade descendente foi superior a dos homens
(10,3%). Cenário semelhante configura no caso da imobilidade, elas eram 29,0% e eles
25,2%. No que concerne aos indicadores por metrópole, em ambos os sexos, a RMSP e a
RMPA propiciaram maior mobilidade ascendente. É importante salientar que no estudo, os
resultados sobre a mobilidade feminina foram obtidos comparando a transição ocupacional
das filhas em relação ao status ocupacional paterno, ao invés do materno7. Segundo
Hasenbalg e Valle Silva (1998), existem diferenças significativas na inserção ocupacional
de homens e mulheres no mercado de trabalho. Desse modo, os indicadores de mobilidade
das mulheres podem estar enviesados. Ainda assim, os estudos sobre a mobilidade
intergeracional feminina são extremamente pertinentes, pois emerge a necessidade de
conhecer as características do trabalho da mulher, sobretudo entre gerações.
Scalon (1997; 1998) também retrata a mobilidade intergeracional de homens e
mulheres no Brasil em 1988. A autora discute que no Brasil existia muita mobilidade
social, todavia elas não eram igualmente distribuídas entre todos os habitantes. Dentre os
achados, aponta que 32% das mulheres e 25% dos homens que estavam ocupados no
estrato de profissionais possuíram origem em diversos estratos, tais como: não manual de
rotina, manual urbano e manual rural. Nos estratos urbanos a taxa de mobilidade
intergeracional foi de aproximadamente 54%, dos quais 53% eram filhos de trabalhadores
manuais que ascenderam para trabalhos não manuais. Todavia, a autora constatou a
tendência “tal pai, tal filho”. Porquanto, aumentou o volume de pessoas (homens e
mulheres entre 20 e 64 anos) que experimentaram imobilidade social. Ademais, observou
através das taxas de mobilidade intergeracional, que o setor não manual de rotina exerceu
duplo efeito: inibiu movimentos de mobilidade ascendente de longa distância ao passo que
restringiu a mobilidade descendente da elite. Desse modo, constatou que o Brasil
apresentou muita mobilidade, mas pouca fluidez social no ano de 1988. Isso porque, ainda
7

Isso devido a limitação da fonte de informações, o Suplemento da PNAD de 1988 somente perguntou qual
era a ocupação do pai quando o indivíduo teve a sua primeira ocupação.
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que o desenvolvimento econômico facilite a mobilidade social intergeracional, dado que as
mudanças estruturais aumentam as vagas de empregos e oportunidades, apenas o
crescimento econômico de um país não garante democratização/igualdade genuína nas
chances de ascensão para os diferentes grupos sociais (VALLE SILVA; RODITE, 1988).
Por sua vez, a década de 1990 foi marcada pela retomada do aumento da mobilidade
social ascendente, inclusive superior ao registrado pelo primeiro Suplemento da PNAD
sobre mobilidade social (47,1% em 1973), associado à redução das desigualdades de
oportunidades. Pastore e Valle Silva (2000) apontam que 63,2% dos homens, chefes de
família, entre 20 e 64 anos eram móveis no Brasil, em 1996. Desses, 49,6%
experimentaram mobilidade ascendente e 13,6% mobilidade descendente em relação aos
pais. No que tange aos níveis de imobilidade, aproximadamente 36,8% dos filhos
reproduziram o status paterno. Dessa forma, os autores constatam que no Brasil, em 1996,
86,4% dos filhos entrevistados pela PNAD estava em status socioocupacional igual ou
melhor do que os pais.
Os principais achados de Ribeiro e Scalon (2001) mostram que as chances de
mobilidade social intergeracional aumentaram, ou seja, ao longo das décadas diminuiu a
rigidez da estrutura de classes no país. Com relação à taxa de mobilidade total, os
resultados evidenciam que a proporção de filhos que ocupavam uma classe de destino
diferente da paterna aumentou 5,3 pontos percentuais entre 1973 e 1996. O estudo de
Jannuzzi (2002; 2004b) ratifica a tendência de redução das desigualdades de oportunidades
no país. Em 1996, 21% dos filhos de pais do estrato socioocupacional baixo (trabalhadores
rurais, serventes de pedreiros, empregados domésticos e lixeiros) experimentaram
mobilidade ascendente para ocupações mais qualificadas, tais como: professores de ensino
pré-escolar, vendedores, motoristas, mecânicos, entre outros.
Os estudos de Ribeiro (2003; 2006b; 2007a; 2007b) evidenciam que ao longo das
últimas décadas se ampliaram os canais de mobilidade e o país se tornou mais fluído, ou
seja, a origem de classe determinou menos o destino social dos indivíduos. Ademais, as
chances de mobilidade ascendente foram três vezes superiores em relação as descendentes,
entre 1973 e 1996. Desse modo, embora as desigualdades sociais não tenham desaparecido,
no que se refere às chances de mobilidade social, entre 1973 e 1996, o país vislumbrou
significativa redução dessas iniquidades.
Ainda que as pessoas de origens familiares mais abastadas possuíssem mais
vantagens e oportunidades em detrimento daqueles que proviam de famílias mais pobres,
no ínterim em análise, a origem familiar e/ou de classe determinou menos o destino
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ocupacional das pessoas. Os achados evidenciam que essa força de dependência da origem
arrefeceu 16% entre 1973 e 1996. Como corolário, o grau de fluidez social aumentou
consideravelmente no país, isto significa que as origens determinaram menos os
indicadores de mobilidade. Além do mais, o efeito estrutural ao longo desses vinte e três
anos diminuiu 26% no Brasil, embora tenha exercido força significativa sobre as taxas de
mobilidade absoluta. Segundo o autor, nos extremos hierárquicos, a influência da
mobilidade estrutural foi mais visível, pois forçou a saída de indivíduos de setores
tradicionais (trabalhadores rurais, indústria tradicional, setor de serviços, ambulantes, etc.)
e estimulou a entrada nos estratos mais especializados (professores, administradores e
trabalhadores não manuais de rotina).
Com relação a taxa de mobilidade nas grandes regiões brasileiras, o estudo de Pero
(2006) constatou uma correlação positiva com o grau de desenvolvimento socioeconômico.
Os estados da região Sudeste e Sul do país apresentaram os maiores indicadores de
mobilidade ascendente em 1996, com destaque para o estado de São Paulo. Enquanto a
região Nordeste configurou com as maiores taxas de imobilidade. Respectivas medidas de
mobilidade social vão de encontro com os estudos que afirmam que a dependência de
origem e/ou a transferência intergeracional de ocupação e posição social deixa de exercer
menos força no destino dos indivíduos à medida que outros determinantes se tornam mais
preponderantes, tais como: desenvolvimento socioeconômico nacional e regional e
expansão e consolidação das vias de mobilidade (ensino, redução das desigualdades de
oportunidades, políticas assistencialistas, entre outros).
Destarte, em grande medida os indicadores de mobilidade estão associados à
retomada do ritmo de crescimento econômico, fortalecimento do setor industrial, aumento
do nível de empregos formais, do consumo e da renda das famílias e expansão do sistema
de ensino. Nesse sentido, é importante mencionar o período áureo do desenvolvimento
inclusivo nos anos 2000, na construção e solidificação das vias de mobilidade educacional,
ocupacional e social, apoiados na formulação de políticas públicas, valorização do salário
mínimo, transferência de renda para os segmentos vulneráveis da sociedade (idosos,
desempregos, pobres e pessoas portadoras de necessidades especiais), difusão do sistema de
crédito e financiamento bancário, foram impares no processo de redução das desigualdades
sociais no Brasil (JANNUZZI, 2002; 2018; RIBEIRO, 2012).
Os estudos de Ribeiro (2012; 2017b) sobre as tendências da desigualdade de
oportunidades no Brasil mostram que, durante as últimas cinco décadas, houve aumento da
mobilidade ascendente e de maneira contundente a diminuição das desigualdades de
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oportunidades. Ou seja, reduziu as vantagens de classe no país, ao passo que aumentou a
fluidez social da mobilidade intergeracional, isto, em parte, devido à expansão do sistema
educacional que promoveu a democratização do ensino nos mais distintos segmentos
sociais e regiões do país.
Nessa perspectiva, Neves e Lima (2017) analisaram se o desenvolvimento de um
Estado de Bem Estar Social a partir da década de 2000 contribuiu para o aumento da
fluidez social no país. Constataram que os efeitos das variáveis de origem familiar – anos
de escolaridade do pai e, principalmente da mãe -, reduziram sobre o destino
socioeconômico dos indivíduos entre 1996 e 2014. Por fim, concluem que ainda que não se
possa afirmar que o aumento da fluidez social seja fruto da formação de um Estado de Bem
estar, no bojo desse processo, a expansão do sistema de ensino foi fundamental para a
redução das desigualdades sociais intergeracionais.
Com intuito de atualizar os dados sobre mobilidade ocupacional no Brasil, o estudo
do IBGE (2017) adotou a perspectiva intergeracional para analisar os resultados extraídos
do Suplemento da PNAD 2014. Os achados mostram que 50% de filhos entrevistados, entre
25 e 65 anos, experimentaram mobilidade ascendente em relação à condição ocupacional
paterna. Em termos das taxas brutas de mobilidade descendente, esses correspondem a
16,9% em 2014. Quanto aos que experimentaram imobilidade intergeracional, esses eram
aproximadamente 33%. Ainda assim, a mobilidade ascendente em grande proporção foi de
curta distância, ou seja, permaneceu na base da pirâmide ocupacional (trabalhos manuais).
Todavia, chama atenção que parcela significativa (21,2%) dos filhos com origem nos
estratos D, E ou F (trabalhadores da produção de bens e serviços; trabalhadores domésticos
e vendedores; e trabalhadores agrícolas, respectivamente) experimentaram mobilidade
intergeracional de ocupação de longa distância para ocupações de dirigentes em geral.
Apesar da contribuição do referido estudo quanto à atualização dos indicadores de
mobilidade ocupacional no Brasil e das diferenças por sexo, merece destaque que a
limitação centra em comparar o destino ocupacional das mulheres (filhas) com a condição
paterna. Ainda mais considerando que o Suplemento da PNAD de 2014, pela primeira vez,
inclui informações sobre a ocupação das mães, o que possibilita estudos sobre a mobilidade
intergeracional das filhas em relação as mães, sem o viés de gênero presente nos estudos
clássicos (RIBEIRO, 2017a; 2017b).
Com a contextualização da literatura nacional a respeito da mobilidade social e
ocupacional intergeracional foi possível constatar que, ao longo das últimas cinco décadas
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(1973 a 2014), reduziram as transferências ocupacionais de baixa qualificação, sobretudo
para os filhos de pais menos favorecidos socioeconomicamente.
Embora, a grande maioria da mobilidade seja predominantemente de curta distância,
os estudos mostram que nos estratos de origem mais baixos aumentou o número de
indivíduos que experimentaram mobilidade ascendente de longa distância. Em parte,
devido a expansão dos canais de mobilidade e redução das desigualdades de oportunidades.
Dessa forma, os diferentes aportes corroboram que ao longo dos anos a sociedade tornou-se
mais fluída, ao passo que a origem de classe determinou menos o destino social dos
indivíduos. Quanto aos estudos que analisaram os indicadores de mobilidade por sexo,
classe e regiões (principalmente metropolitanas), existe o consenso que as oportunidades de
mobilidade não são igualmente distribuídas entre todos os habitantes.
Ademais, foi possível constatar que mobilidade social e ocupacional para grupos
específicos de análise consistem em uma lacuna a ser explorada. Os estudos sobre a
mobilidade intergeracional das filhas são incipientes. Neste contexto, também são escassas
as análises dos indicadores de mobilidade intergeracional estratificados por variáveis
sociodemográficas, sobretudo no que concerne as Grandes Regiões do Brasil. Diante disso,
pretende-se contribuir com um estudo sobre a mobilidade ocupacional das filhas de
trabalhadoras domésticas, sem o viés de gênero presente nos estudos clássicos de
mobilidade socioocupacional das mulheres.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO E FONTE DE DADOS

A área de estudo desta dissertação compreende as cinco Grandes Regiões do Brasil:
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste (Figura 1). A região Sudeste é a mais
populosa do país e, em 2010, concentrava 80.364.410 de pessoas ou 42,1% da população
total. Em seguida, configura a região Nordeste, com 53.081.950 ou 27,8% de habitantes.
Em terceiro lugar encontra-se a região Sul que aglutina 27.386.891 pessoas ou 14,4% da
população brasileira. A quarta em termos populacionais é a região Norte com 15.864.454
ou 8,3% de habitantes. Posteriormente, a região Centro-Oeste detém o menor contingente
humano, com 14.058.094 ou 7,4% de residentes (IBGE, 2011).

Figura 1 - Localização e divisão política dos estados por Grandes Regiões do Brasil

Fonte: IBGE - Malha municipal digital do Brasil (2010).

Quanto à composição das cinco Grandes Regiões, o Norte é formado por sete
Unidades da Federação, quais sejam: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e
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Tocantins. O Nordeste apresenta o maior número de estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região Sudeste é
composta por quatro estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Por
sua vez, a região Sul detém o menor número de Unidades da Federação (três): Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por último, a região Centro-Oeste é formada pelos
estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal.
Para estudar a mobilidade intergeracional de ocupação das filhas de trabalhadoras
domésticas utilizaram-se os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Da respectiva fonte de
informações foi selecionado o questionário principal e o Suplemento de Mobilidade
Socioocupacional de 2014, pois pela primeira vez investigou-se a ocupação materna. Desse
modo, permite a análise sobre as mudanças ocupacionais entre gerações de mães e filhas
em âmbito nacional. Nesse sentido, a seguir, apresenta-se uma breve evolução dos
Suplementos de Mobilidade Socioocupacional fornecidos pela PNAD, com o intuito de
sumarizar as principais diferenças, limitações e variáveis disponíveis em cada banco de
dados.

2.1.1 Breve Histórico dos Suplementos de Mobilidade Socioocupacional

A PNAD é uma pesquisa domiciliar amostral, com periodicidade anual realizada
pelo IBGE desde 1967, com o objetivo de fornecer informações básicas sobre as
características socioeconômicas da população brasileira. No que concerne ao nível de
desagregação geográfica, possibilita informações para o conjunto do país, Grandes Regiões,
Unidades da Federação e nove Regiões Metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre (PNAD, 2014).
No questionário da pesquisa algumas investigações são de caráter permanente, tais
como: características gerais da população, trabalho, rendimento, educação e habitação.
Outras com periodicidade variável são incluídas em suplementos que anualmente abordam
temas especiais, de acordo com as demandas do país, a saber: fecundidade, nupcialidade,
migração, mobilidade socioocupacional, trabalho infantil, nutrição, saúde, dentre outros.
Quanto à temática de mobilidade socioocupacional essa foi adicionada a PNAD nos
suplementos de 1973, 1976, 1982, 1988, 1996 e 2014 (GONÇALVES COSTA, 2009;
RIBEIRO, 2007b; 2017b; RIBEIRO; SCALON, 2001).
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Vale salientar que para o estudo da mobilidade social e/ou ocupacional
intrageracional as pesquisas devem incluir informações sobre a primeira ocupação e a
ocupação atual dos indivíduos. Isso porque, o intuito é verificar o movimento das pessoas
ao longo da vida profissional. Por sua vez, para medir a mobilidade intergeracional é
necessário dados sobre a ocupação dos pais, a fim de comparar com a atividade profissional
do(a)s filho(a)s (JANNUZZI; MONTAGNER; TAIRA, 2017; RIBEIRO, 2006a). No
entanto, as perguntas referentes a mobilidade intergeracional, por exemplo, recorte etário,
seletividade da amostra, variáveis sobre a ocupação do pai e da mãe, diferem entre algumas
versões do suplemento. Desse modo, a seguir faz-se um breve histórico dos suplementos de
mobilidade socioocupacional supracitados.
A partir do primeiro suplemento sobre mobilidade socioocupacional aplicado pelo
IBGE em 1973, pesquisadores tiveram disponível um conjunto de informações sobre a
trajetória ocupacional dos indivíduos e dos seus pais para descrever e analisar a estrutura de
classes no Brasil, e sua intrínseca relação com as desigualdades sociais. O suplemento de
1973 visou complementar informações sobre o mercado de trabalho em âmbito nacional,
com exceção das áreas rurais do Norte e Centro-Oeste, abrangendo moradores com 10 anos
ou mais de idade selecionados aleatoriamente. As principais perguntas investigadas foram
sobre a ocupação atual dos indivíduos em 1973, a primeira ocupação e características desse
trabalho, idade que começou a trabalhar, e informações sobre a ocupação do pai quando
o(a) filho(a) começou a trabalhar (IBGE, 1982; PASTORE, 1979; RIBEIRO, 2007b).
Nos questionários dos suplementos de 1976, 1982 e 1988 investigou-se no
segmento chefes de domicílio, de 15 anos ou mais de idade, a função, cargo ou ocupação
do pai quando o(a) filho(a) teve sua primeira ocupação regular, e informações sobre o
primeiro emprego e o atual dos entrevistados. Ademais, nas versões dos suplementos de
1982 e 1988 foram incluídas perguntas sobre o nível de instrução do pai e da mãe.
Variáveis que possibilitaram o estudo das desigualdades de oportunidades educacionais, da
mobilidade intergeracional de educação, além de possibilidades de investigações da
educação dos pais com a mobilidade ocupacional e/ou social dos filhos (JANNUZZI, 2002;
PERO, 2002; PNAD, 1976; 1982; 1988; RIBEIRO, 2017b). Outrossim, a partir de 1981 a
abrangência geográfica da PNAD foi ampliada, excluindo somente a área rural da Região
Norte. Apenas a partir de 2004 foi implantada cobertura de todo o território nacional na
pesquisa (PNAD, 2014).
Por sua vez, o suplemento de mobilidade socioocupacional de 1996 incluiu algumas
modificações em relação às pesquisas anteriores. O público alvo foi às pessoas de
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referência e cônjuges, com 15 anos ou mais de idade que estavam ocupadas e/ou tiveram
um trabalho no período de referência de 365 dias. Quanto a mobilidade intergeracional,
levantou-se a ocupação do pai quando o(a) filho(a) tinha 15 anos de idade, a última
ocupação do pai quando este faleceu antes do filho completar 15 anos, alfabetização e nível
de instrução do pai e da mãe, e as características do primeiro trabalho da pessoa
entrevistada (IBGE, 1997; PNAD, 1996).
Na edição mais recente (suplemento de mobilidade socioocupacional 2014), mais
uma vez alterações importantes foram incluídas, o que possibilitou maior diversidade na
captação da amostra. Ao invés de fazer o módulo de perguntas sobre mobilidade
socioocupacional às pessoas de referência ou cônjuges, - semelhante aos suplementos
anteriores -, a amostra foi restrita as pessoas com 16 anos ou mais de idade, selecionadas
aleatoriamente em cada domicílio coberto pelo suplemento.
Quanto ao módulo de perguntas, pela primeira vez, investigou-se a ocupação e
características do trabalho das mães quando o(a)s filho(a)s tinham quinze anos de idade.
Além de informações sobre o primeiro trabalho, localidade de nascimento dos
entrevistados, características do trabalho paterno, condição de residência com o pai e com a
mãe quando a pessoa tinha quinze anos, e alfabetização e nível de instrução do pai e da mãe
quando o(a) filho(a) tinha quinze anos (IBGE, 2016).
É oportuno destacar que apesar das diferenças quanto ao recorte da amostra,
realizando os devidos ajustes metodológicos, as comparações entre os suplementos são
possíveis. No entanto, quando o objetivo é comparar a ocupação das filhas e suas mães, os
suplementos de mobilidade socioocupacional realizados nos anos de 1973, 1976, 1982,
1988 e 1996 implicam em uma análise da mobilidade intergeracional enviesada, dado que
contém apenas informações sobre a ocupação do pai do(a) entrevistado(a) (RIBEIRO,
2006a; 2017a; 2017b).
Desse modo, ratifica-se a necessidade de permanecer nos próximos suplementos de
mobilidade socioocupacional da PNAD, semelhante ao de 2014, perguntas referentes à
ocupação materna. Isso porque, conhecer as trajetórias femininas entre as gerações de mães
e filhas em um cenário de aumento da inserção da mulher no mercado de trabalho, e luta
por redução das desigualdades de sexo, renda, classe e raça/cor é de suma importância.

45
2.2 UNIVERSO DE ANÁLISE E DEFINIÇÕES ADOTADAS

O universo de análise compreende as filhas de trabalhadoras domésticas entre 16 a
64 anos de idade que estavam ocupadas na semana de referência da pesquisa. Considerando
os estudos clássicos de mobilidade intergeracional, decidiu-se restringir a unidade de
amostra a faixa etária de 16 a 64 anos, porquanto possibilita captar distintos contextos
econômicos, sociais e políticas ocorridos em âmbito nacional e regional. Por exemplo, uma
filha de trabalhadora doméstica com 64 anos de idade em 2014, provavelmente ingressou
no mercado de trabalho na década de 1950 ou 1960, período áureo da industrialização e
mobilidade intergeracional no país (PASTORE; VALLE SILVA, 2001).
Por outro lado, as filhas com 40 anos começaram a trabalhar nos anos 1980 e 1990,
décadas conhecidas na literatura econômica como a década perdida e a década mais que
perdida, respectivamente. Enquanto, as mais jovens ingressaram durante o desenvolvimento
inclusivo, a partir de 2003. Em síntese, o respectivo recorte analítico mais amplo propicia
tanto maior compatibilidade com os estudos clássicos, como compreende um leque
importante de mudanças estruturais no Brasil e em suas grandes regiões.8
Quanto as definições adotadas, neste estudo a mobilidade intergeracional de
ocupação consiste na comparação do estrato ocupacional no primeiro trabalho e atual da
filha em relação ao da sua mãe quando as filhas tinham quinze anos de idade. O intuito é
verificar se o trabalho doméstico constitui porta de entrada no mercado de trabalho para as
filhas (MELO, 1998), e posteriormente confrontar esses resultados com o estrato
ocupacional atual da filha que possibilita mensurar a mobilidade intergeracional em fases
mais maduras (PERO, 2002). A ocupação da mãe quando as entrevistas tinham quinze
anos9 limita-se a posição de trabalhadora doméstica.
Com intuito de proporcionar ao estudo uma análise mais refinada do ponto analítico
do mercado de trabalho, controlou-se a mobilidade intergeracional de ocupação segundo a
condição de migração, utilizando o lugar de nascimento das pessoas naturais e não naturais
de cada Grande Região versus o local de residência. Assim, foram adotadas as seguintes

8

É oportuno mencionar que foram realizados testes com faixas etárias mais restritas, por exemplo, 30 a 50
anos, e 35 a 60 anos, com o intuito de compreender o ápice do mercado de trabalho, e/ou porque as mulheres
tendem a se aposentar mais cedo do que os homens (PASTORE, 1979). No entanto, houve perda considerável
no tamanho da amostra. Dessa forma, decidiu-se por manter o recorte analítico de 16 a 64 anos de idade.
9
No questionário do Suplemento da PNAD sobre mobilidade socioocupacional pergunta-se ao entrevistado –
morador com 16 anos ou mais de idade selecionado aleatoriamente -, qual era a ocupação (única ou principal)
da sua mãe (ou mulher responsável pela sua criação) quando ele tinha quinze anos de idade.
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definições para mensurar os indicadores de mobilidade das filhas não migrantes, migrantes
inter-regionais, intrarregionais e interestaduais.
Não Migrante – indivíduo natural de determinada localidade que nunca morou em
outra região ou estado.
Migrante inter-regional – indivíduo natural de determinada região que na data de
referência da PNAD residia em outra região do Brasil.
Migrante intrarregional – indivíduo natural de determinada região que na data de
referência da PNAD residia em um estado da região, mas nasceu em outro estado da mesma
região.
Migrante interestadual – indivíduo (natural ou não natural) que na data de referência
da PNAD residia em uma Unidade da Federação do Brasil, mas em uma data fixa
(exatamente cinco anos antes do recenseamento) morava em outro estado.
Os demais conceitos adotados nesta dissertação seguem as definições que constam
nas Notas Metodológicas da PNAD (2014, p. 55-60), conforme apresentado abaixo.

i)

Pessoas Ocupadas: foram classificadas como ocupadas no período de

referência especificado (semana de 21 a 27 de setembro de 2014) as pessoas que tinham
trabalho durante todo ou parte desse período. Incluíram-se, ainda, como ocupadas as
pessoas que não exerceram o trabalho remunerado que tinham no período especificado por
motivo de férias, licença, greve etc.

ii)

Trabalho Principal: considerou-se como principal da semana de referência

o único trabalho que a pessoa teve nesse período. Para a pessoa que teve mais de um
trabalho na semana de referência, adotaram-se os seguintes critérios, obedecendo à ordem
enumerada para definir o principal desse período:
1) O trabalho na semana de referência no qual teve mais tempo de permanência no
período de referência de 365 dias foi considerado como principal;
2) Em caso de igualdade no tempo de permanência no período de referência de 365
dias, considerou-se como principal o trabalho remunerado da semana de referência ao qual
a pessoa normalmente dedicava maior número de horas semanais. Este mesmo critério foi
adotado para definir o trabalho principal da pessoa que, na semana de referência, teve
somente trabalhos não remunerados e que apresentaram o mesmo tempo de permanência no
período de referência de 365 dias; e
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3) Em caso de igualdade, também, no número de horas trabalhadas, considerou-se
como principal, o trabalho na semana de referência que normalmente proporcionava maior
rendimento.

iii)

Trabalhadora Doméstica: pessoa que trabalhava prestando serviço

doméstico remunerado em dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares.
A categoria é formada pelas seguintes trabalhadoras: arrumadeira, auxiliar de serviços
diversos e gerais, camareira, caseira, jardineira, empregada doméstica, diarista, faxineira,
lavadeira, passadeira, lavadora, passadora de roupas, entre outras.

2.3 DEFINIÇÃO DOS ESTRATOS OCUPACIONAIS

O estudo da mobilidade intergeracional requer uma escala de estratos que possibilite
identificar o movimento dos indivíduos dentro da estrutura social e/ou ocupacional
(JANNUZZI, 2002). Mas essa não é uma tarefa fácil, a escolha dos critérios teóricos e
metodológicos constitui ponto determinante no processo de construção dos estratos, pois
influencia nas possibilidades de análise (PERO, 2002; SCALON, 1997). Diversos
pesquisadores propuseram escalas de posição social e ocupacional, dentre eles: Pastore
(1979); Valle Silva e Rodite (1988); Scalon (1997); Jannuzzi (2000; 2003; 2004a); Pero
(2002); e Ribeiro (2006b; 2017b). Desse modo, constata-se que não existe uma escala
universal ou um único critério a ser adotado, os estratos sociais ou ocupacionais devem ser
pertinentes ao seu objeto de pesquisa (PERO, 2002).
Outras escalas propostas em estudos internacionais e amplamente utilizadas nas
pesquisas de mobilidade social, particularmente de desigualdades de oportunidades, são o
esquema de classes desenvolvido por Erickson, Goldthorpe e Portocarrero em 1979; o
international socio-economic index (Isei) proposto por Ganzeboom, Graaf e Treiman em
1992; e o Comparative Analysis of Social Mobility in Industrial Nations (Casmin) de
Goldthorpe e Erickson elaborado em 1993. No entanto, foram desenhados para sociedades
com industrialização e desenvolvimento avançados (NEVES; LIMA, 2017; RIBEIRO,
2003; 2006b; 2017b).
Nesta dissertação os estratos ocupacionais foram construídos a partir da escala
socioocupacional proposta por Jannuzzi (2004a), pois além de considerar indicadores
socioeconômicos e de precarização no mercado de trabalho, faz uso da nova Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), vigente desde o ano de 2002. Através de técnicas
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multivariadas o autor construiu medidas de status socioeconômico, indicadores de
rendimento, escolaridade e precarização no mercado de trabalho para as 510 famílias de
ocupação registradas no Censo Demográfico de 2000.
No que concerne as medidas resumo de status socioeconômico, faz uso do Índice
Socioeconômico Distancial (ISED) e do Índice Socioeconômico Posicional (ISEP). O ISED
é mais sensível aos diferenciais de renda entre as ocupações e, dessa forma, corresponde a
uma escala razão de distância socioeconômica que varia entre 0 e 1. Por sua vez, o ISEP
corresponde a uma medida de posição relativa que varia entre 0 e 100%. Quanto aos
indicadores de precarização ou vulnerabilidade, estes apresentam a proporção de
empregados sem carteira, de ocupados sem contribuição à previdência social, de ocupados
com jornada total de 48 horas semanais ou mais, de ocupados com dois ou mais empregos e
a razão de conta própria por empregador.
Com base na associação do ISED, ISEP e precarização ocupacional, o autor propôs
uma escala socioocupacional formada por cinco estratos: i) alto; ii) médio-alto; iii) médio;
iv) médio baixo; e v) baixo10. Para tanto, observou que quanto maior o rendimento mensal
mediano e a escolaridade mediana, maior o ISED. Por outro lado, quanto maior o nível de
precarização ocupacional – proporção de ocupados sem carteira, e de ocupados sem
contribuição à previdência - menor era o status socioeconômico das ocupações.
Foram considerados os critérios adotados por Jannuzzi (2004a) para a construção
dos quatro primeiros estratos, mas para atender aos objetivos deste estudo, optou-se por
separar os trabalhadores rurais e os trabalhadores dos serviços domésticos que estavam em
um mesmo estrato (baixo). Assim, de posse dos indicadores fornecidos pelo autor, as
ocupações foram classificadas em seis estratos: i) proprietárias e profissionais de nível alto;
ii) pequenas proprietárias e profissionais de nível médio; iii) trabalhadoras do comércio,
serviços e qualificadas da indústria; iv) trabalhadoras do setor tradicional; v) trabalhadoras
domésticas; e vi) trabalhadoras rurais. Vale fazer um breve comentário sobre os títulos dos
estratos. Como o foco deste estudo é a mobilidade ocupacional ao invés de utilizar a
nomenclatura clássica de posição social, optou-se por categorias diretamente ligadas ao
mercado de trabalho.
O Quadro 1 apresenta a média dos principais indicadores11 elaborados por Jannuzzi
(2004a), segundo os estratos ocupacionais utilizados nesta dissertação. Observa-se que a
média de rendimento mensal reduz drasticamente à medida que se avança para as
10
11

Para maiores detalhes sobre a composição dos estratos ver Jannuzzi (2000, p. 59-61).
Os indicadores de cada uma das 510 famílias ocupacionais estão expostos em Jannuzzi (2004a, p. 80-95).
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categorias menos qualificadas, ao passo que os indicadores de precarização ocupacional se
elevam. Dessa forma, os respectivos estratos seguem um sistema hierárquico que
possibilitam a análise de mudanças na estrutura ocupacional.
O primeiro estrato – proprietárias e profissionais de nível alto – reúne as ocupações
com maiores rendimentos e escolaridade, portanto, também configuram com maior status
socioeconômico (ISED médio de 0,35 e ISEP médio de aproximadamente 94%) e menores
indicadores de precarização ocupacional comparado aos demais estratos. As principais
categorias que compõem o respectivo estrato são: juízes e desembargadores, médicos,
engenheiros, professores de Ensino Superior, advogados, militares da aeronáutica, exército
e marinha, dirigentes e diretores de empresas, especialistas em informática, físicos,
químicos, entre outros.

Quadro 1 - Média dos indicadores de status socioeconômico (ISED e ISEP),
rendimento mensal mediano, escolaridade mediana e precarização ocupacional - 2000
Ocupados não
Rendimento
Empregados
Escolaridade contribuintes
Estrato ISED
ISEP
mensal
sem carteira
mediana
à Previdência
mediano (R$)
(%)
(%)
I
0,35
94,2
1.525
13
35,3
26,2
II
0,24
83,0
670
11
41,8
21,1
III
0,14
62,4
381
8
71,6
33,2
IV
0,07
37,2
271
5
81,5
47,2
V
0,04
19,8
151
4
94,3
70,2
VI
0,02
12,80
142
3
93,8
81,2
Fonte: Jannuzzi (2004a).

O segundo grupo ocupacional – pequenas proprietárias e profissionais de nível
médio – com ISEP médio de 83%, é composto por professores de ensino fundamental,
médio e profissional, técnicos em construção civil e em eletrônica, técnicos de
contabilidade e administração, secretários executivos, supervisores, representantes
comerciais, corretores de seguros e imóveis. O terceiro estrato ocupacional (ISEP médio
62,4%) reúne os trabalhadores do comércio, serviços e qualificados da indústria. São
típicos desse estrato professores de ensino pré-escolar, inspetores de alunos, caixas e
bilheteiros, recepcionistas, telefonistas, trabalhadores nos serviços de higiene e
embelezamento, vigilantes e guardas de segurança, vendedores, técnicos em metalúrgica,
técnicos em materiais de cerâmica e vidros, coloristas, desenhistas industriais, supervisores
de montagem.
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O quarto estrato – trabalhadoras do setor tradicional – configura com um ISEP
médio de 37,2%, média de rendimento mensal de 271 reais no ano de 2000, média de
escolaridade de 5 anos e indicadores de precarização ocupacional elevados. As ocupações
típicas são vendedores em quiosques de barracas, vendedores ambulantes, pintores,
ajudantes de obras, trabalhadores de forjamento de metais, da indústria têxtil, ceramistas
(preparação e fabricação), artesanais da confecção, operadores de tear e máquinas similares,
operadores de acabamento de calçados, trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias,
de embalagem e etiquetagem.
O quinto estrato – trabalhadoras domésticas – é formado pelas categorias
ocupacionais de arrumadeira, camareiro(a), caseiro(a), jardineiro(a), empregada doméstica,
diarista, faxineira, lavadeira, passadeira, lavador(a), passador de roupas, auxiliar de serviços
diversos e gerais. Por sua vez, no último estrato (trabalhadoras rurais), são ocupações
típicas os produtores agrícolas, trabalhadores na exploração agropecuária, pescadores e
caçadores, extrativistas florestais, garimpeiros, confeccionistas de artefatos de madeira,
condutores de veículos de tração animal e moleiros.
Embora o quinto e sexto estratos apresentem medidas resumo de status
socioeconômico (ISED e ISEP) e de precarização no mercado de trabalho semelhantes,
argumento utilizado por Jannuzzi (2002; 2004a) para unir as respectivas categorias em um
único grupo. Nesta dissertação, dado o intuito de analisar os indicadores de mobilidade
intergeracional das filhas de trabalhadoras domésticas foi necessário separar os grupos de
trabalhadoras domésticas e trabalhadores rurais. Ainda assim, observa-se que o ISEP
médio, a média do rendimento mensal e escolaridade do estrato de trabalhadoras
domésticas são mais elevados do que das trabalhadoras rurais. Desse modo, justifica-se o
uso dos seis estratos.

2.4 A MATRIZ DE TRANSIÇÃO E INDICADORES DE MOBILIDADE

O principal instrumento metodológico para mensurar a mobilidade intergeracional
de ocupação é a construção de matrizes de transição. A matriz consiste em uma tabela
cruzada que relaciona a origem e o destino socioocupacional dos indivíduos (ANDRADE;
RODRIGUES, 1996; PASTORE, 1979; PERO, 2002). Neste estudo a origem é a categoria
ocupacional da mãe – trabalhadora doméstica – e o destino é o estrato ocupacional no
primeiro trabalho e atual na semana de referência da filha.
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Desse modo, por meio da matriz pretende-se evidenciar as mudanças ou
permanências nas categorias ocupacionais entre as gerações de mães e filhas. Ademais, da
matriz de transição decorrem as taxas absolutas de mobilidade: ascendente, descendente e
imobilidade que medem a proporção de pessoas (filhas) que experimentaram categoria
ocupacional diferente ou igual à materna (IBGE, 2017). Para obter as taxas absolutas de
mobilidade basta realizar cálculos percentuais simples na matriz de transição, por exemplo,
para calcular a mobilidade total ascendente, divide-se o número de pessoas que ascenderam
para posições superiores pelo total de indivíduos em 2014.
Nesse sentido, a mobilidade ascendente ocorre quando a posição ocupacional da
filha é hierarquicamente superior a da mãe. Ao contrário, configura a mobilidade
descendente: proporção de filhas que ocupam estrato ocupacional inferior ao da mãe. A
imobilidade consiste em reproduzir a mesma categoria ocupacional materna. Com base nos
estratos definidos neste estudo, as filhas que estiverem ocupadas nos estratos I, II, III e IV
experimentaram mobilidade ascendente; as que estiverem no estrato de origem (V –
trabalhadoras domésticas) experimentaram imobilidade; e as ocupadas no estrato VI
experimentaram mobilidade descendente em 2014.

2.5 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS SELECIONADAS

Dado que o objetivo desta dissertação é analisar os indicadores de mobilidade
intergeracional de ocupação das filhas de trabalhadoras domésticas, estratificados por
variáveis sociodemográficas (coortes de ingresso no mercado de trabalho e condição de
migração) para as Grandes Regiões brasileiras em 2014, se faz necessário delimitar a
unidade de amostra. Desse modo, primeiro identificaram-se as pessoas ocupadas na semana
de 21 a 27 de setembro de 2014, através das variáveis V9001 e V9002. Filtrando pelos
respondentes que estavam trabalhando na semana de referência – categoria 1 da variável
V9001 -, e não estavam trabalhando – categoria 3 da respectiva variável em apreço -, mas
estavam afastadas temporariamente do trabalho remunerado, o que corresponde a categoria
2 da variável V9002 (Quadro 2).
A variável V8005 se refere à idade do morador, dado que o foco são as pessoas
entre 16 a 64 anos, fez-se o filtro com base nesse grupo de idade. Quando associado a
variável V0302, filtrada pela categoria 4 (sexo feminino), têm-se as filhas ocupadas na
semana de referência com idade entre 16 a 64 anos.
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Quadro 2 - Variáveis selecionadas para mensurar a mobilidade intergeracional de
ocupação das filhas de trabalhadoras domésticas - 2014
PNAD e Suplemento de Mobilidade Socioocupacional de 2014
Variáveis
Descrição
Tipo
Classificação
1
Sim
Trabalhou na semana de 21 a
V9001
27 de setembro de 2014
3
Não
Esteve
afastado
2
Sim
temporariamente do trabalho
V9002
remunerado que tinha na
4
Não
semana de referência
Idade do morador na semana
V8005
000 a 120
16 a 64 anos
de referência
2
Masculino
V0302
Sexo
4
Feminino
Código da ocupação que sua
mãe
(ou
a
mulher
responsável pela sua criação)
V32033
5121
Trabalhadoras domésticas
exercia nesse trabalho (único
ou principal), quando tinha
quinze anos de idade.
Código da ocupação no
1
Prop. e profissionais de nível alto
V9906
trabalho principal da semana
2
Peq. prop. e prof. de nível médio
de referência.
3
Trab. do com., serv. e qual. da ind.
4
Trabalhadoras no setor tradicional
Código da ocupação que
V32005
exercia no primeiro trabalho
5
Trabalhadoras domésticas
que teve.
6
Trabalhadoras rurais
Fonte: Dicionário de variáveis de pessoas da PNAD 2014.

Para determinar a origem ocupacional das entrevistas foi necessário selecionar a
variável V32033, que fornece a profissão da mãe quando a filha tinha quinze anos de
idade12. A variável foi filtrada pelo código 5121, que nas famílias de ocupações da PNAD
corresponde as trabalhadoras domésticas. Posteriormente, após a exclusão dos casos de
missings, o tamanho da amostra fora de 1.461 observações. Com a aplicação do peso
(V32039) do morador selecionado para o Suplemento de Mobilidade Socioocupacional,
com ajuste pela projeção de população, obteve-se um contingente 3.693.098 filhas de
trabalhadoras domésticas no Brasil.
O próximo passo consistiu em criar os estratos ocupacionais das filhas. Para tanto,
utilizou-se as variáveis V32005 e V9906, que propiciam o código da ocupação do primeiro
trabalho e no trabalho principal atual das entrevistadas, respectivamente. As 510 famílias de
ocupações da PNAD foram classificadas nos seguintes estratos ocupacionais: i)
12

As descrições encontram-se nos arquivos "Composição dos Grupamentos Ocupacionais" e "Relação de
Códigos de Ocupação" da Classificação Brasileira de Ocupações Domiciliar (CBO-Domiciliar) nas Notas
Metodológicas da PNAD (2014).
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proprietárias e profissionais de nível alto; ii) pequenas proprietárias e profissionais de nível
médio; iii) trabalhadoras do comércio, serviços e qualificados da indústria; iv)
trabalhadoras no setor tradicional; v) trabalhadoras domésticas; e vi) trabalhadoras rurais.
De posse das informações sobre a ocupação materna e os estratos ocupacionais no primeiro
trabalho e atual das filhas (mulheres, com 16 a 64 anos) em 2014, pode-se construir a
matriz de transição e mensurar as taxas absolutas de mobilidade intergeracional.
O Quadro 3 apresenta a principal variável utilizada para criar as coortes de ingresso
no mercado de trabalho das filhas de trabalhadoras domésticas e as categorias adotadas.
Primeiro foi necessário calcular o tempo de exposição no mercado de trabalho, para tanto
se subtraiu a idade da filha na semana de referência (V8005) pela idade com que ela
começou a trabalhar (variável V9892). A partir de então, criou-se a variável coorte de
ingresso no mercado de trabalho por meio da subtração entre o ano de 2014 e o tempo de
exposição.

Quadro 3 - Variáveis selecionadas na PNAD - 2014 (coorte)
Questionário Principal da PNAD de 2014
Coortes de Ingresso no Mercado de Trabalho
Variável
Descrição
Tipo
Categorias Adotadas
1
1958 a 1969
2
1970 a 1981
Idade com que começou a
V9892
3
1982 a 1993
trabalhar
4
1994 a 2005
5
2006 a 2014
Fonte: Dicionário de variáveis de pessoas da PNAD 2014.

As coortes foram classificadas nas seguintes categorias, conforme o ano que
começou a trabalhar: i) 1958 a 1969; ii) 1970 a 1981; iii) 1982 a 1993; iv) 1994 a 2005; e v)
2006 a 2014. Merece destaque a coorte de 1958, com maior tempo de exposição,
corresponde às filhas de trabalhadoras domésticas com 61 e 64 anos, na data de referência
da PNAD, que ingressaram no mercado de trabalho com cinco e oito anos de idade,
respectivamente. Nessa perspectiva há indícios de seletividade na mobilidade
intergeracional, uma vez que os estudos mostram que coortes muito jovens ou mais velhas
estão expostas as distintas oportunidades educacionais e ocupacionais, dessa maneira,
também podem ter experimentado diferentes níveis de mobilidade (PASTORE, 1979).
Vale ressaltar que a análise dos indicadores de mobilidade segundo as coortes de
ingresso no mercado de trabalho e condição de migração por regiões se restringe aos
estratos ocupacionais atuais da filha. Isso porque, representam uma fase mais madura da
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carreira e consequentemente da mobilidade ocupacional dos indivíduos (PERO, 2002).
Adicionalmente é importante reconhecer a limitação quanto aos indicadores de mobilidade
ocupacional, estratificados pela condição de migração das filhas. Como a amostra deste
estudo é relativamente pequena (3.693.908 filhas com aplicação do fator de expansão),
ocorre elevada variabilidade nas taxas absolutas de mobilidade no limite da desagregação
dos dados. Dessa forma, os resultados de migração, mais frágeis do ponto de vista
estatístico são sugestivos do que pode estar acontecendo de fato.
O Quadro 4 apresenta as variáveis selecionadas para mensurar os indicadores de
mobilidade por condição de migração e/ou fluxos migratórios das filhas de trabalhadoras
domésticas.
Quadro 4 - Variáveis selecionadas da PNAD – 2014 (condição de migração)
Variáveis

V0504

V5080

V5062

V5064

V5065

V5030
UF

Questionário Principal da PNAD 2014
Descrição
Tipo
Categorias Adotadas
Não Migrante
Morou em outra Unidade
2
Sim
da Federação (UF) ou país
4
Não
estrangeiro
Migrante Interestadual Data Fixa
Código das
Unidades da
Federação

Código das Unidades da
Federação

Tempo de Residência
0
1
Até 4 anos
2
3
4
5
6
De 5 a 9 anos
7
8
9
1
10 anos ou mais
2
Controle de Saída e Chegada

Menos de 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
Sim, 10 anos ou mais
Não

Lugar de residência há 5
anos da data de referência

Lugar de Nascimento
Unidade da Federação de
residência

Fonte: Dicionário de variáveis de pessoas da PNAD 2014.

Código das
Unidades da
Federação

i) Região Norte
ii) Região Nordeste
iii) Região Sudeste
iv) Região Sul
v) Região Centro-Oeste
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A variável V0504 fornece informações sobre os indivíduos que já moraram em
outro estado ou país estrangeiro, e aqueles que nunca migraram, no que tange aos fluxos
interestadual, inter-regional e intrarregional. Para captar as filhas não migrantes,
selecionou-se a categoria 4 que representa as pessoas naturais do estado de residência, na
semana de referência da pesquisa, que nunca migraram. Posteriormente, a variável não
migrante foi relacionada com a região de residência. A fim de obter a condição de migração
nasceram e sempre moraram, para cada uma das cinco Grandes Regiões.
Com intuito de comparar a mobilidade ocupacional das filhas migrantes
interestaduais de data fixa com aquelas não migrantes, utilizou-se a variável V5080 que se
refere ao lugar de residência a exatamente cinco anos das pessoas (naturais ou não naturais)
que já moraram em outra Unidade da Federação (UF). Por sua vez, para determinar as taxas
absolutas de mobilidade, segundo o tempo de residência das filhas migrantes, utilizou-se as
variáveis V5062, V5064 e V5065. As categorias das duas primeiras variáveis supracitadas
foram agrupadas em: até 4 anos de residência, e de 5 a 9 anos, respectivamente. Quanto a
variável V5065, selecionou-se o tipo 1, pessoas que tem 10 anos ou mais de residência.
Para controlar os indicadores de mobilidade, segundo a região de saída e de chegada
das filhas de trabalhadoras domésticas fez-se uso da variável V5030, que fornece o lugar de
nascimento dos indivíduos não naturais do estado de residência. E a variável UF, que
fornece o estado de residência na semana de referência da PNAD. É importante salientar
que somente responderam a variável V5030, as pessoas migrantes interestaduais. Os
códigos das Unidades da Federação, destas respectivas variáveis foram agrupados de
acordo com a região a qual fazem parte. Dessa forma, foi possível obter a região de
nascimento (controle de saída) e a região de residência (controle de chegada) das filhas
migrantes inter-regionais. Por fim, a condição de migrantes intrarregionais foi obtida
através do cruzamento da V5030 com a UF, quando a condição resulta em nascidas e
residentes na região, mas migraram dentro da região.
Neste estudo as ferramentas utilizadas para o tratamento estatístico das informações
foram o software Statistical Package for the Social Sciense (SPSS) e o software livre QGIS
versão 2.18.12 para elaboração dos mapas.
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3 MOBILIDADE OCUPACIONAL DAS FILHAS DE TRABALHADORAS
DOMÉSTICAS

O objetivo deste capítulo é analisar os indicadores de mobilidade intergeracional de
ocupação

das

filhas

de

trabalhadoras

domésticas,

estratificados

por

variáveis

sociodemográficas (coortes de ingresso no mercado de trabalho e condição de migração)
para as Grandes Regiões brasileiras, em 2014. A contribuição será analisar as rupturas e/ou
continuidades entre gerações de um grupo populacional que cresceu, provavelmente, em
maior desvantagem socioeconômica.

3.1 TAXAS ABSOLUTAS DE MOBILIDADE INTERGERACIONAL DE OCUPAÇÃO

Com relação a distribuição absoluta e relativa das filhas de trabalhadoras
domésticas, por Grandes Regiões de residência, a Tabela 1 mostra que elas representavam
um volume de 3.693.098 pessoas no Brasil, em 2014. Desse total, a maior parcela –
absoluta e relativa – residia na região Sudeste (2.015.530 ou 54,58%). A segunda região em
termos de concentração era o Nordeste, ao aglutinar 623.962 ou 16,90% das filhas. Em
seguida aparece a região Sul com 534.696 ou 14,48% do total de filhas, e o Centro-Oeste
que concentrava 322.502 (8,73%). Por sua vez, o Norte configurou com a menor
participação, no ano de 2014, ao deter 196.408 ou 5,32% do total das filhas. Portanto, dado
que o Sudeste tipifica como a região mais populosa do país, tal região detém mais da
metade das filhas de trabalhadoras domésticas no Brasil. Nesse contexto, é pertinente saber
se essa região também apresentou maior percentual de mobilidade ascendente no conjunto
das regiões do país.

Tabela 1 - Distribuição absoluta e relativa das filhas de trabalhadoras domésticas,
segundo a região de residência – Brasil, 2014
Região
n
(%)
Norte
196.408
5,32
Nordeste
623.962
16,90
Sudeste
2.015.530
54,58
Sul
534.696
14,48
Centro-Oeste
322.502
8,73
Total
3.693.098
100,00
Fonte: PNAD/IBGE 2014.
Nota: Com a aplicação do fator de expansão da amostra.
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A investigação sobre a mobilidade intergeracional na primeira ocupação das filhas
de trabalhadoras domésticas evidencia diferenças significativas entre as cinco Grandes
Regiões brasileiras. O Gráfico 1 mostra que, em 2014, no Norte, 31,4% das filhas, no
primeiro trabalho, reproduziu a categoria ocupacional materna (trabalhadora doméstica).
Enquanto 31,2% e 30,3% delas ascenderam para estratos ocupacionais imediatamente
superiores em relação às suas mães, nas categorias trabalhadoras do setor tradicional, e
trabalhadoras do comércio, serviços e qualificadas da indústria, respectivamente.

Gráfico 1 - Distribuição percentual dos estratos ocupacionais no primeiro trabalho
das filhas de trabalhadoras domésticas em relação a ocupação materna, segundo as
Grandes Regiões - Brasil, 2014
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Proprietárias e profissionais de nível alto

Fonte: PNAD/IBGE 2014.

Na região Nordeste, em 2014, 34,5% das filhas de trabalhadoras domésticas
estavam concentradas no mesmo estrato ocupacional materno. Seguidas pelas filhas que
exerciam ocupações nos estratos de trabalhadoras do setor tradicional (27,1%), e
trabalhadoras do comércio, serviços e qualificadas da indústria (25,5%). Observa-se que
mesmo em regiões com estágios de desenvolvimento econômico semelhantes, as
distribuições percentuais das filhas nas categorias de destino foram distintas. Em grande
parte devem-se as diferenças demográficas, estrutura do mercado de trabalho, dinamismo
econômico, investimentos públicos e privados, e ampliação das vias de mobilidade em cada
região.
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Dentre as cinco regiões, o Nordeste apresentou o maior percentual de filhas que
experimentaram imobilidade no primeiro trabalho, ou seja, estavam ocupadas no mesmo
estrato materno (trabalhadoras domésticas). Vale salientar que a ideia de “mocinhas
ajudantes quase da família” e “presentinhos extras salariais” ainda sobrevivem nas relações
empregatícias da região: a jornada de trabalho e a informalidade são significativamente
mais elevadas, ao passo que os rendimentos e as contribuições com a previdência social são
menores (MELO, 1998; MYRRHA; WAJNMAN, 2008).
Os resultados do estudo de Myrrha, Siviero e Lima (2016) mostram que 56% das
domésticas residentes no Nordeste, em 2013, apresentaram perfil mais precário quanto às
categorias de condição de formalidade, renda e contribuição com a previdência social.
Como a rotina do trabalho manual de fazer e refazer atividades domésticas não exige
nenhuma qualificação educacional ou técnica específica, porque são tomadas como
“vocações naturais” do sexo feminino, culturalmente a categoria constitui lugar das
mulheres mães/filhas com pouca instrução (MELO, 1998).
Por outro lado, também é importante considerar o efeito da fecundidade sobre os
indicadores de mobilidade. Porquanto, a transição da fecundidade em contextos de
desigualdades demográficas, econômicas e sociais acentuadas impacta diretamente sobre as
preferências reprodutivas e, consequentemente, no investimento em capital humano dos
filhos. No Brasil, no período de 1940 a 1960, os níveis de fecundidade permaneceram
elevados e estáveis, típicos de famílias numerosas, e sociedades precariamente urbanizadas.
A partir da década de 1960, inicia-se o processo de declínio dos níveis de fecundidade, com
intensificação nos anos 1970 e 1980, mas com significativas diferenças regionais. O
declínio da fecundidade foi liderado pelas regiões mais desenvolvidas e pelos grupos
populacionais mais privilegiados socioeconomicamente, e ocorreu com atraso nas regiões
Norte e Nordeste, e nos segmentos mais pobres da população, porém com maior velocidade
(AMORIN, 2014; SIMÕES, 2006).
Nesse contexto, observam-se dois extremos: de um lado, mulheres com maiores
níveis de instrução, maior progressão na carreira e oportunidades de classe, com uma prole
menor e que investiram mais em capital humano dos seus filhos, garantindo-lhes ingresso
no mercado de trabalho em ocupações com maior prestígio social. Na outra ponta,
percebem-se as mulheres com menor escolaridade, em ocupações mais precárias, com
menos rendimentos, direitos trabalhistas e oportunidades, e mais filhos. Com
comprometimento da renda familiar para garantir a sobrevivência, essas mulheres tiveram
menos recursos para investir em educação dos filhos (UNFPA, 2018). Cenário que remete
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as mulheres/mães trabalhadoras domésticas, ocupadas em uma categoria historicamente
estigmatizada e precária, em termos de rendimento, jornada de trabalho e proteção social,
com isso, tiveram mais dificuldades para investir no capital humano das suas filhas, em
parte, explica a maior imobilidade das filhas na região Nordeste.
Ainda assim, a trajetória familiar em trabalho doméstico não se estende a todas as
filhas, pode-se verificar que mais da metade (62,8%) experimentaram mobilidade
ascendente no primeiro trabalho, na região Nordeste, em 2014. Chama atenção que parcela
significativa ascendeu para postos mais elevados. Para 9,5% das filhas de trabalhadoras
domésticas, a categoria de destino foi pequenas proprietárias e profissionais de nível médio.
Percentual superior à média do país, e próximo das regiões mais desenvolvidas, dado que
no Sudeste, as filhas que galgaram ocupações nesta categoria foram 9,9%, no Sul 9,8%, e a
média no Brasil foi de 9,4%.
Em grande medida esses resultados são fruto da universalização, interiorização e
desconcentração regional do ensino, da expansão e fortalecimento das políticas públicas
sociais direcionadas aos segmentos populacionais e de regiões de maior vulnerabilidade do
país e redução das desigualdades de oportunidades. Os avanços sociais nas regiões mais
pobres, assim como o acesso a educação, sem dúvida potencializaram e ampliaram as
possibilidades de ascensão a melhores postos de trabalho nos distintos segmentos da
sociedade. Possibilidades essas que eram quase, se não inalcançáveis para os filhos de pais
menos abastados socioeconomicamente, antes do desenvolvimento inclusivo entre 2003 a
2014 (JANNUZZI, 2018; JANNUZZI; PINTO, 2013; POCHMANN, 2010; RIBEIRO,
2006b; 2012; 2017b).
Os apontamentos de Araujo (2014) ratificam o respectivo argumento. O Brasil de
2002 era o retrato da herança paternalista que caracterizou a sua formação histórica: os 43
campis existentes das universidades federais estavam localizados no Sudeste, Sul e litoral
do país. Dessa maneira, o padrão de ensino vigente, elitizado, limitava as oportunidades de
acesso das camadas mais pobres. Com a adoção da Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni) no ano de 2010, emerge um novo cenário: o número de
campis aumenta para 230, ocorre maior desconcentração regional e interiorização do ensino
superior, e maiores chances de ingresso para milhares de jovens que antes não podiam
sonhar com o ensino formal.
Essas oportunidades aumentaram ainda mais com a institucionalização do Programa
Universidade para Todos (Prouni) em 2005, que permitiu o ingresso nas universidades de
ensino privado de pessoas provenientes de camadas menos abastadas. Nesse ensejo, entre
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2000 e 2010, o número de indivíduos com ensino superior completo saltou de 5,9 milhões
para 13,5 milhões. Com destaque para as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que
aumentaram a participação nacional para 16,2%, 8,6%, e 4,7% em 2010, respectivamente
(ARAUJO, 2014). Mudanças significativas para a redução das disparidades regionais e das
desigualdades sociais e ocupacionais.
Na região Sudeste mais da metade das filhas de trabalhadoras domésticas
experimentaram mobilidade ascendente de curta distância no primeiro trabalho, ou seja,
considerando a escala ocupacional adotada, moveram-se para posições imediatamente
superiores a condição materna. Entre as filhas, 36,5% exerciam ocupações no estrato de
trabalhadoras do setor tradicional, e 25,6% no estrato de trabalhadoras do comércio,
serviços e qualificadas da indústria. Quanto às filhas que ocupavam o mesmo segmento das
suas mães, essas correspondiam a 25,2% no primeiro trabalho que tiveram. Respectivos
achados confirmam os efeitos dinamizadores do processo de expansão e consolidação da
indústria, e crescimento regional do Sudeste no conjunto do país. Dentre eles, a maior
criação e oferta de vagas em ocupações tipicamente urbanas de baixa e média escolaridade,
tais como atividades na indústria de transformação, no comércio, transportes e serviços
(JANNUZZI, 2002).
A região Sul é a segunda, em termos percentuais, em que a maior parte (35,2%) das
filhas ascendeu para o estrato de trabalhadoras do setor tradicional. Por sua vez, 27,6%
delas, no primeiro trabalho estavam concentradas no estrato trabalhadoras do comércio,
serviços e qualificadas da indústria. E aproximadamente 24% reproduziram a categoria
ocupacional materna, sendo a menor participação relativa entre as cinco grandes regiões em
estudo. Em comparação ao país, a região apresenta menor concentração de renda – Índice
de Gini de 0,480 no Sul, e de 0,536 no Brasil em 2014 -, e maior Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), inclusive superior (0,76) a média nacional de 0,73.
Indicadores que revelam menor desigualdade socioeconômica, e possivelmente refletem na
estrutura ocupacional (MONTIBELLER FILHO; GARGIONI, 2014). Vale ressaltar que o
Sul é a segunda região, em termos de empregos no setor industrial que representa
importante segmento para mobilidade de ocupação das filhas de trabalhadoras domésticas.
No Centro-Oeste, no primeiro trabalho, a maior parcela (33,6%) das filhas teve
como classe de destino o estrato de trabalhadoras do setor tradicional. Entretanto, ao
contrário do Sudeste e Sul, a segunda categoria em termos percentuais é a de trabalhadoras
domésticas. Seguida pelas filhas que se moveram para o grupo de trabalhadoras do
comércio, serviços e qualificadas da indústria. Por sua vez, 4,9% delas eram trabalhadoras
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rurais, ou seja, estavam em pior situação do que suas mães. No período de 2000 a 2010, a
região Centro-Oeste combinou atraso industrial com desenvolvimento no setor agrícola
(KLEIN; LIMA, 2016). Em grande medida, a conjuntura macroeconômica do país e
regional explica a maior mobilidade descendente, entre as cinco regiões em estudo.
É relevante destacar que enquanto no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a maior parcela
das filhas de trabalhadoras domésticas teve sua primeira ocupação no estrato de
trabalhadoras do setor tradicional, configurando com mobilidade ascendente de curta
distância. No Norte e Nordeste elas vislumbraram imobilidade. Dessa forma, constata-se
que nas regiões menos desenvolvidas do país, o trabalho doméstico ainda constitui porta de
entrada no mercado de trabalho para porcentagem significativa das filhas. Nesse contexto,
se enquadra a prerrogativa de que as filhas das trabalhadoras domésticas herdam a profissão
das mães, e possivelmente na “armadilha da ocupação” envelhecem na atividade (MELO,
1998).
Com intuito de verificar se elas permanecem nessa atividade profissional, o Gráfico
2 ilustra os estratos de destino na ocupação atual das filhas em relação a ocupação materna
(trabalhadoras domésticas), segundo as Grandes Regiões em 2014. Observam-se mudanças
significativas em relação à distribuição percentual no primeiro trabalho (Gráfico 1). Em
todas as regiões houve redução da categoria de trabalhadoras domésticas e, por outro lado,
aumentou a concentração de filhas em estratos mais elevados. Os achados apontam que a
maioria das filhas de trabalhadoras domésticas vislumbraram oportunidades em outras
atividades profissionais.
Na região Norte, 31,6% das filhas ocupavam postos na categoria de trabalhadoras
do setor tradicional, e 27,6% na de trabalhadoras do comércio, serviços e qualificadas da
indústria no trabalho atual em relação a ocupação materna. Ademais, os achados
evidenciam aumento expressivo no contingente de filhas no estrato de pequenas
proprietárias e profissionais de nível médio. No primeiro trabalho elas eram 4,5%, e no
trabalho atual saltaram para 19,3%. Pode-se aferir tendência semelhante no estrato mais
elevado, ainda que em proporções mais tímidas. A representação das filhas no grupo de
proprietárias e profissionais de nível alto passou de 0,5% no primeiro trabalho para 2,1% no
atual na região Norte.
Esse resultado é reflexo do desenvolvimento social inclusivo em todo o país,
notadamente entre 2003 e 2014, oportunidades concretas foram criadas para ascensão
ocupacional de distintos indivíduos, sobretudo o(a)s filho(a)s de camadas mais pobres e em
regiões menos desenvolvidas. Nesse processo, os principais vetores foram o crescimento
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das vagas do emprego formal e a expansão das ocupações de nível técnico e superior. Em
um cenário de aquecimento do mercado de trabalho, da demanda por consumo, dos
investimentos públicos e privados em infraestrutura, política de valorização do salário
mínimo, e ampliação da cobertura e escopo das políticas públicas, vislumbrou-se aumento
da oferta de melhores ocupações, assim como, das oportunidades e chances de mobilidade
ocupacional. Por outro lado, também emerge a ampliação e interiorização do sistema de
ensino no nível básico, técnico e formal, e as políticas afirmativas, compensatórias e
distributivas de acesso ao ensino superior público e privado, importante via para a
mobilidade ascendente nas últimas décadas, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste (IBGE,
2017; JANNUZZI, 2018; JANNUZZI; MONTAGNER; TAIRA, 2017).

Gráfico 2 - Distribuição percentual dos estratos ocupacionais no trabalho atual das
filhas de trabalhadoras domésticas em relação a ocupação materna, segundo as
Grandes Regiões - Brasil, 2014
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Fatores cruciais para que as filhas de trabalhadoras domésticas, provenientes de uma
camada familiar mais vulnerável economicamente, de fato tivessem maiores chances de
ascender para melhores ocupações como evidenciam os achados no Gráfico 2. Outrossim, é
importante considerar a redução dos níveis de fecundidade. Na região Norte, esse processo
se deu mais tardiamente, porém com maior velocidade, dado que a Taxa de Fecundidade
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Total (TFT) de 8,56 filhos por mulher em 1960 arrefeceu para 8,15 em 1970, 6,45 em 1980,
4,15 em 1991, 3,18 em 2000, e 2,42 em 2010 (IPECE, 2012; SIMÕES, 2006).
Dentre os principais determinantes relacionados ao processo de queda da
fecundidade, destaca-se o aumento da inserção feminina no mercado de trabalho, acesso a
métodos contraceptivos, aumento nos níveis de instrução, redução do analfabetismo,
empoderamento feminino, encarecimento no custo de ter um filho, mudanças nos valores
culturais em relação ao tamanho ideal de família e no padrão de consumo (AMORIM,
2014; MERRICK; BERQUÓ, 1983; MOREIRA; FUSCO, 2016). No bojo dessas
transformações demográficas e sociais nas últimas décadas, em que todas as classes sociais
vivenciam a redução de filhos por mulher, pode-se considerar que com um menor número
de filhos, as trabalhadoras domésticas tiveram mais recursos para investir em capital
humano e proporcionar novas histórias ocupacionais para suas filhas, em parte, explica a
ascensão intergeracional das filhas para ocupações de alto escalão.
Quanto à região Nordeste, no trabalho atual em relação a ocupação das suas mães, a
maior parcela das filhas de trabalhadoras domésticas concentrava-se no grupo de
trabalhadoras do setor tradicional (30,3%). Enquanto no primeiro trabalho reproduziam o
estrato ocupacional das suas mães. Entre o primeiro trabalho e o atual houve uma redução
de 14,3 pontos percentuais no contingente de filhas que eram trabalhadoras domésticas.
Adicionalmente nota-se aumento significativo na distribuição percentual de filhas em
estratos ocupacionais superiores ao materno. Pode-se aferir que parcela significa conseguiu
escapar da “armadilha ocupacional” e traçar novas trajetórias de vida. No que tange aos
demais estratos ocupacionais no trabalho atual, os resultados mostram que 28,9% e 13,6%
das filhas ascenderam para os estratos de trabalhadoras do comércio, serviços e qualificadas
da indústria, e pequenas proprietárias e profissionais de nível médio, respectivamente.
Isso é devido às mudanças demográficas e sociais, principalmente nas regiões
historicamente menos desenvolvidas. No Nordeste, 45% dos ocupados auferiam até um
salário mínimo em 2009, notadamente as políticas públicas direcionadas para a renda
familiar, tais como bolsa família e aumento do salário mínimo alcançaram maior impacto
na região. Também foram o Norte e Nordeste que apresentaram as maiores taxas de
crescimento da criação de emprego formais no conjunto das regiões brasileiras. Entre 2002
e 2010, obtiveram uma taxa de crescimento anual de 8,0% e 6,4%, respectivamente.
Inclusive superior às regiões mais desenvolvidas (5,1% Sudeste e Sul). Outro canal de
mobilidade importante foi o acesso ao ensino superior. No Nordeste, a proporção de
pessoas matriculadas no ensino superior passou de 6,1% em 2000 para 15% em 2010,
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enquanto a média nacional dobra, ela mais que duplica nas regiões menos desenvolvidas
(ARAUJO, 2014). Observa-se que tais mudanças foram ímpares para a redução do hiato
das disparidades regionais e, sobretudo, no processo de ascensão ocupacional das filhas de
trabalhadoras domésticas.
No que concerne às regiões Sudeste e Sul, os achados evidenciam redução
percentual do estrato de trabalhadoras rurais, trabalhadoras domésticas e trabalhadoras do
setor tradicional entre o primeiro trabalho e o atual das filhas em relação a ocupação das
suas mães. Ao passo que aumentou a distribuição das filhas que galgaram mobilidade
ascendente para trabalhadoras do comércio, serviços e qualificadas da indústria, assim
como em níveis mais elevados: pequenas proprietárias e profissionais de nível médio, e
proprietárias e profissionais de nível alto. Esses resultados suscitam o debate sobre o efeito
estrutural da mobilidade ocupacional, à medida que aumenta o desenvolvimento
socioeconômico das regiões, decorrente do processo de industrialização, urbanização e
demandas das sociedades modernas, aumentam os canais e, consequentemente, as taxas de
mobilidade ascendente (PERO, 2002).
Enquanto até os anos 1980, a criação de novas de emprego decorrente do processo
de industrialização era o principal motor para a mobilidade de ocupação e social no país, a
partir da década de 1990 observam-se mudanças significativas na estrutura ocupacional e
nas principais vias para a mobilidade intergeracional (ANDRADE, 2000; PASTORE;
HALLER, 1993; PASTORE; VALLE SILVA, 2001; PASTORE; ZYLBERSTAJAM,
1992; RIBEIRO; SCALON, 2001).
O setor terciário (serviços e comércio) têm gerado mais vagas de emprego do que a
indústria e agropecuária. Entre 2004 e 2014, houve expansão de um conjunto de políticas
inclusivas, do sistema de ensino e das oportunidades de acesso e permanência no ensino
superior (JANNUZZI, 2002; 2018; PERO, 2001; 2002; 2006; POCHMANN, 2013;
RIBEIRO, 2012). Transformações estruturais que possibilitam melhores oportunidades para
a mobilidade intergeracional, sobretudo para um grupo que cresceu provavelmente em
maior situação de vulnerabilidade socioeconômica e desvantagens sociais.
Por sua vez, na região Centro-Oeste, a principal classe de destino (trabalhadoras do
setor tradicional) das filhas de trabalhadoras domésticas (origem) não se alterou entre o
primeiro trabalho e o atual, inclusive apresentou aumento de 2 pontos percentuais. No
processo de expansão e mecanização do setor agropecuário, impulsionado pela produção de
soja a partir dos anos 1980, os principais beneficiários foram a indústria de alimentos, de
processamentos e de suprimentos agrícolas (fertilizantes, sementes, etc). Segmento que
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representa importante fonte de emprego na região (MIRAGAYA, 2014). Quanto a segunda
classe de destino no trabalho atual, em termos proporcionais, foi a de trabalhadoras do
comércio, serviços e qualificadas da indústria, que aglutinou 28% do total das filhas.
Merece destaque que 7,1% das filhas experimentaram mobilidade ascendente para o estrato
ocupacional mais elevado (proprietárias e profissionais de nível alto). E entre o primeiro
trabalho e o atual houve um salto de 6,3 pontos percentuais.
Nesse ensejo é importante considerar que nos estratos ocupacionais mais elevados,
cuja formação acadêmica e constante aperfeiçoamento profissional são pré-requisito,
aumenta-se o custo de oportunidade de ter filhos. Os achados de Dias Júnior (2010)
mostram que nas categorias mais qualificadas, as TFT encontram-se extremamente baixas,
com destaque para aquelas ocupadas em direção e gerência, que têm em média 1,42 filhos.
É de se esperar que entre as mulheres mais escolarizadas e alocadas em ocupações de maior
status social, haja maior controle da fecundidade e postergação da maternidade, uma vez
que há maior investimento na carreira profissional. Esse fenômeno associado à
competitividade e exigências do mercado de trabalho, ausência de suporte público a mãe
trabalhadora e persistência das desigualdades de gênero na realização das atividades
domésticas, respondem a fecundidade abaixo do nível de reposição dessas categorias.
Ademais, como corolário, a expansão e consolidação das vias de mobilidade no
país, aumento dos níveis de escolaridade, melhora no acesso ao ensino básico, técnico e
superior e maior fluidez social, sobretudo entre os filhos de origens menos favorecidas
socioeconomicamente (DAPP, 2018; IBGE; 2017; RIBEIRO; 2006b; 2017b), também
parecem explicar os níveis de mobilidade ascendente das filhas de trabalhadoras domésticas
residentes no Centro-Oeste, ainda mais considerando que parcela significativa galgou
melhores postos de trabalho entre a primeira e a atual ocupação.
Comparando os estratos ocupacionais de destino nas cinco Grandes Regiões,
observa-se que aumentou a proporção de filhas que lograram mobilidade ascendente entre o
primeiro trabalho e o atual em relação a ocupação materna. No entanto, os dados mostram
que a maioria das filhas experimentou mobilidade intergeracional de curta distância, ou
seja, para os dois estratos imediatamente superiores ao materno. Enquanto uma minoria
alcançou mobilidade intergeracional de longa distância, para os estratos ocupacionais mais
elevados (proprietárias e profissionais de nível alto, e pequenas proprietárias e profissionais
de nível médio). Essa constatação fica ainda mais evidente na distribuição dos estratos
ocupacionais no primeiro trabalho da filha em relação à categoria das suas mães (Gráfico
1).
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Ainda assim, particularmente, na ocupação atual das filhas em relação a categoria
materna, nota-se que aumentou consideravelmente o percentual daquelas que alcançaram
mobilidade ascendente de longa distância. Com destaque para as filhas que se
movimentaram para o topo da hierarquia ocupacional (proprietárias e profissionais de nível
alto), sobretudo nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Sem dúvida, as profundas
mudanças sociais que o Brasil vivenciou no período entre 2003-2014, podem explicar os
respectivos níveis de mobilidade ocupacional. No bojo desse processo encontram-se o
aumento dos níveis de instrução, a expansão do acesso e a interiorização do ensino básico,
técnico e superior, associado à ampliação dos empregos formais (DAPP, 2018;
JANNUZZI; MONTAGNER; TAIRA, 2017).
Neste contexto, é oportuno ressaltar a expressiva redução na categoria trabalhadoras
domésticas, em todas as localidades em apreço. Principalmente no trabalho atual, menor
proporção das filhas repete a trajetória familiar em trabalho doméstico. Ainda que
represente significativo estrato ocupacional, os achados vislumbram novos caminhos e
futuras trajetórias para a grande maioria das filhas. O conjunto de mudanças, no cenário
econômico e social estimulou não somente o nível de emprego, como a qualidade das vagas
criadas. Entre 2003 e 2014, foram gerados 20 milhões de postos de trabalho formal e as
vagas no ensino superior aumentaram de 3,4 milhões em 2003, para 8,1 milhões no ano de
2015. Cifras que representam oportunidades concretas de maior escolaridade, credenciais
para as melhores ocupações em termos de formalidade e rendimento, e mobilidade
ascendente (DAPP, 2018; JANNUZZI, 2018; POCHMANN, 2010).
Contudo, a partir de 2015, os estudos evidenciam reversão desse período áureo de
desenvolvimento inclusivo. Aumentou a taxa de desemprego, a de desocupação e houve
interrupção do crescimento dos postos de trabalho formais. Inclusive com reversão da
tendência histórica de redução dos serviços domésticos no total das ocupações femininas
(IBGE, 2017). No cenário de crise política, econômica e social, o retrocesso vivenciado nos
últimos anos coloca em xeque os ganhos em mobilidade ascendente nas próximas edições
do Suplemento de Mobilidade Socioocupacional da PNAD.
Nesse sentido, é extremamente relevante salientar o papel que desempenha as
políticas públicas, os programas de transferências de renda, a dinâmica socioeconômica
nacional e regional, e o ensino sobre os indicadores de mobilidade ocupacional. A análise
das taxas de mobilidade intergeracional evidencia um fenômeno generalizado, em todas as
regiões do país, independentemente da situação de trabalho, a grande maioria das filhas de
trabalhadoras domésticas experimentou mobilidade ascendente. Em 2014, cerca de 70% das
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filhas no primeiro trabalho, e 79,8% no atual estavam em estratos ocupacionais diferentes e
melhores quando comparado as suas mães (Tabela 2).
Desagregando os indicadores de mobilidade intergeracional no primeiro trabalho
por regiões, o Sul proporcionou a maior mobilidade ascendente (73,5%), e a menor
porcentagem de imobilidade (24%). As filhas de trabalhadoras domésticas residentes no
Sudeste foram as que apresentaram a segunda maior ascensão (72,6%) e menor proporção
de imobilidade (25,2%). Enquanto o Nordeste configura com o menor percentual de filhas
(62,8%) que lograram os melhores postos de trabalho em relação à condição materna, e a
maior parcela de imobilidade (34,5%). As regiões Centro-Oeste e Norte mostram situação
intermediária

nos

indicadores

de

mobilidade

ascendente

e

imobilidade.

As

heterogeneidades nos níveis de desenvolvimento socioeconômico entre as Grandes Regiões
do Brasil traduzem as diferenças nas taxas de mobilidade intergeracional. Historicamente as
regiões do Centro-Sul vislumbraram de forma mais intensa os efeitos da urbanização,
industrialização e expansão do setor de comércio e serviços, e por serem mais dinâmicas
geram mais e melhores vagas de trabalho.

Tabela 2 - Indicadores da Mobilidade Intergeracional de Ocupação das Filhas de
Trabalhadoras Domésticas por Grandes Regiões – Brasil, 2014
Primeiro Trabalho das Filhas (%)
Regiões
Ascendente
Imobilidade
Descendente
Norte
66,6
31,4
2,1
Nordeste
62,8
34,5
2,7
Sudeste
72,6
25,2
2,3
Sul
73,5
24,0
2,6
Centro-Oeste
68,5
26,6
4,9
Brasil
70,4
27,0
2,6
Ocupação Atual das Filhas (%)
Regiões
Ascendente
Imobilidade
Descendente
Norte
80,6
17,8
1,5
Nordeste
74,9
20,2
4,9
Sudeste
79,8
19,1
1,1
Sul
83,6
14,8
1,6
Centro-Oeste
82,1
16,0
2,0
Brasil
79,8
18,3
1,9
Fonte: PNAD/IBGE 2014.

Na ocupação atual das filhas os dados revelam que o Sul permanece com a maior
taxa de mobilidade ascendente (83,6%), e menor imobilidade (14,8%). Por outro lado, o
Nordeste permaneceu com a menor (74,9%) proporção de filhas que ascenderam em
relação à condição materna, e a maior (20,2%) das que reproduziram à categoria
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ocupacional de origem. Torna-se evidente a correlação positiva entre a magnitude do
desenvolvimento socioeconômico das regiões e as taxas de mobilidade ocupacional (PERO,
2002). Portanto, as regiões que detêm maior dinamismo proporcionam as maiores taxas de
mobilidade ascendente.
Ainda assim, em todas as regiões, no ano de 2014, aumentou consideravelmente a
proporção de filhas que experimentaram mobilidade ascendente e diminuiu o percentual
daquelas que estavam no mesmo estrato ocupacional das suas mães. É relevante salientar
que entre o primeiro trabalho e o atual das filhas residentes no Nordeste, a mobilidade
ascendente aumentou 12,1 pontos percentuais. Em grande medida, devido à expressiva
redução da imobilidade de 14,3%. Os estudos sobre mobilidade intergeracional ratificam os
principais determinantes desse processo: fortalecimento das políticas públicas e o acesso ao
ensino, vetores que propiciaram redução das desigualdades e aumento da mobilidade
ocupacional (JANNUZZI, 2018; JANNUZZI; MONTAGNER; TAIRA, 2017; RIBEIRO,
2017b).
Outra mudança significativa diz respeito à segunda região que vislumbra maior
mobilidade ascendente. No primeiro trabalho das filhas era o Sudeste com 72,6%, e na
ocupação atual o Centro-Oeste assume essa posição. Nessa região, 82,1% das filhas de
trabalhadoras domésticas lograram mobilidade ascendente. Em terceiro lugar encontra-se a
região Norte, onde 80,6% das filhas ascenderam em relação as suas mães. Por sua vez, o
Sudeste apresentou o menor aumento (7,2%) da mobilidade ascendente, entre a primeira
ocupação e a atual das filhas de trabalhadoras domésticas. Constata-se que as taxas de
mobilidade são diretamente influenciadas pelas mudanças na estrutura econômica e
demográfica (PERO, 2002) e as diferenças entre as regiões em análise.
Vale salientar que entre 2000 e 2010, a região Sudeste apresentou as menores taxas
de crescimento econômico, de rendimento médio das famílias, e de crescimento do
emprego formal em relação às demais regiões brasileiras (ARAUJO, 2014). Em grande
medida esses indicadores explicam o menor aumento da proporção de mobilidade
intergeracional ascendente verificada na região, inclusive inferior ao registrado no conjunto
do país (9,4%).
O Gráfico 3 mostra as diferenças entre o primeiro trabalho e o atual na mobilidade
intergeracional ascendente de longa distância. Neste estudo considerou-se que as filhas de
trabalhadoras domésticas que estavam nos estratos de pequenas proprietárias e profissionais
de nível médio, e proprietárias e profissionais de nível alto experimentaram mobilidade
ascendente de longa distância. É perceptível em todas as regiões investigadas que a
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proporção das filhas que lograram respectivo tipo de mobilidade é significativamente maior
na ocupação atual do que na primeira ocupação.
Chama atenção às regiões Sul, Norte e Sudeste que apresentaram aumentos
significativos de 17,7%, 16,4% e 13,4%, respectivamente, nos percentuais de filhas que
exibiram mobilidade ascendente de longa distância entre a primeira ocupação e a atual.
Dentre as regiões, o Sul deteve a maior proporção de mobilidade ascendente de longa
distância, com proporções de 10,7% no primeiro trabalho das filhas e 28,4% no atual. Esses
achados corroboram com as evidências apresentadas anteriormente (Tabela 2), dado que a
região Sul permanece com o posto de maiores taxas de mobilidade ascendente, seja de curta
e/ou longa distância. Neste cenário, o Sudeste aglutinou as segundas maiores proporções de
filhas com mobilidade ascendente de longa distância, 10,4% e 23,8% na primeira ocupação
e atual, respectivamente.

Gráfico 3 - Percentual das filhas de trabalhadoras domésticas que experimentaram
mobilidade intergeracional ascendente de longa distância, segundo as Grandes
Regiões – Brasil, 2014
28,4
23,8
21,4
18,4
15,6
10,2

10,4

10,7

9,4

5,0

Norte

Nordeste

Sudeste

Primeiro Trabalho das filhas

Sul

Centro-Oeste

Trabalho Atual das filhas

Fonte: PNAD/IBGE 2014.

Nesse contexto, o acesso à educação é a principal via para a mobilidade, pois
credencia os indivíduos e potencializa as possibilidades para ocupações mais
especializadas, que demandam mais capacidade intelectual dos trabalhadores do que as
atividades manuais. Sobretudo para as camadas mais desfavorecidas da sociedade constitui
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a maneira mais viável de ocupar profissões socialmente melhor remuneradas e valorizadas
(JANNUZZI, 2002; 2018).
Considerando apenas o primeiro trabalho, observa-se que no Norte, o percentual de
filhas que experimentaram mobilidade intergeracional ascendente de longa distância foi
quase a metade do verificado nas demais localidades estudadas. Quanto às outras regiões,
constatam-se semelhanças na proporção de filhas com mobilidade ascendente de longa
distância. No entanto, na ocupação atual, os achados evidenciam discrepâncias
significativas entre as cinco Grandes Regiões, dado que nos extremos, o Sul apresentou a
maior proporção de filhas com esse tipo de mobilidade (28,4%), e o Nordeste a menor
(15,6%).
O estudo de Jannuzzi, Montagner e Taira (2017) evidenciou aumento considerável
das ocupações no segmento de serviços, entre 2004 e 2014, no conjunto do país, mas em
maior proporção nas regiões Sul e Sudeste. O que pode explicar as diferenças e o aumento
considerável nas taxas de mobilidade ascendente de longa distância nas cinco Grandes
Regiões, em 2014. Dentre as principais vagas criadas, destacam a área de professores,
diretores de escolas e universidades, profissionais da saúde, da assistência social, entre
outras. Melhores ocupações em termos de formalidade, remuneração e estabilidade que
exigem maior nível educacional dos indivíduos, mas propiciam maior mobilidade
ascendente, principalmente quando o estrato ocupacional dos pais era baixo, como no caso
das filhas de trabalhadoras domésticas.
Em síntese, os resultados sobre as taxas absolutas de mobilidade intergeracional de
ocupação evidenciam que a maioria das filhas experimentou mobilidade ascendente, ou
melhor, estavam em estratos ocupacionais melhores do que os de suas mães, tanto no
primeiro trabalho quanto no atual, em todas as regiões em apreço no ano de 2014, mas com
diferenças expressivas entre as mesmas.
Ainda assim, merece destaque, que no primeiro emprego o trabalho doméstico
apresentou-se como significativa porta de entrada no mercado de trabalho para as filhas.
Contudo, no emprego atual das filhas observou-se redução expressiva daquelas que
estavam ocupadas como trabalhadoras domésticas. Ademais, constatou-se que no trabalho
atual das filhas, as taxas de mobilidade ascendente foram mais elevadas, e maior parcela
experimentou mobilidade ascendente de longa distância em relação a condição materna.
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3.2 INDICADORES DE MOBILIDADE INTERGERACIONAL DE OCUPAÇÃO
SEGUNDO COORTES

No que concerne aos indicadores de mobilidade intergeracional segundo as coortes
de ingresso no mercado de trabalho, a Tabela 3 mostra os resultados para o primeiro
trabalho e atual das filhas no Brasil em 2014. No primeiro trabalho das filhas em relação à
condição materna, constata-se que as coortes mais jovens galgaram níveis mais elevados de
mobilidade ascendente, menor imobilidade e mobilidade descendente do que as coortes
mais velhas. Entre aquelas que ingressaram no mercado de trabalho, no período de 1958 a
1969, apenas 44,9% alcançaram ascensão no primeiro trabalho, e 40,8% reproduziram a
ocupação materna. Por sua vez, entre as filhas da coorte 2006-2014, 88,8% experimentaram
mobilidade ascendente, e somente 10% imobilidade.

Tabela 3 - Mobilidade intergeracional de ocupação segundo coortes de ingresso no
mercado de trabalho das filhas de trabalhadoras domésticas - Brasil, 2014
Primeiro Trabalho das Filhas (%)
Coortes
Ascendente Imobilidade Descendente
1958-1969
44,9
40,8
14,2
1970-1981
53,4
41,7
4,9
1982-1993
60,5
37,1
2,4
1994-2005
74,0
24,7
1,3
2006-2014
88,8
10,0
1,2
Ocupação Atual das Filhas (%)
Coortes
Ascendente Imobilidade Descendente
1958-1969
64,8
30,4
4,8
1970-1981
67,0
30,9
2,1
1982-1993
74,1
24,1
1,8
1994-2005
81,8
16,1
2,1
2006-2014
92,3
6,5
1,3
Fonte: PNAD/IBGE 2014.

Vale ressaltar que o contexto demográfico, social e econômico durante o período de
entrada no mercado de trabalho das filhas constitui um dos principais determinantes para a
mobilidade ocupacional alcançada no primeiro trabalho. Desse modo, constata-se que as
distintas conjunturas experimentadas em cada coorte se refletem nas taxas de mobilidade. A
literatura aponta que no Brasil da década de 1970, coexistia muita mobilidade
social/ocupacional intergeracional - fruto da urbanização e criação de vagas na nascente
indústria -, concentrada no Sul e Sudeste do país, mas com pobreza absoluta e desigualdade
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social (PASTORE, 1981; PASTORE; HALLER, 1993; PASTORE; VALLE SILVA, 2001;
PERO, 2006; SCALON, 1997; 1998).
No entanto, ao longo dos anos, diminuiu a desigualdade de oportunidades de
mobilidade social no país, em grande medida, devido à expansão de acesso ao sistema de
ensino e as políticas públicas que democratizaram as chances de ascensão para os distintos
segmentos populacionais (RIBEIRO, 2017b), além da paulatina desconcentração da
atividade econômica para regiões menos desenvolvidas do Brasil, como é o caso do Norte e
Nordeste. Ademais, soma-se ao período áureo de desenvolvimento inclusivo, entre 2003 e
2014, supõe-se que as filhas que ingressaram nessa conjuntura socioeconômica mais
favorável desfrutaram de maiores oportunidade para ascensão intergeracional.
Nesse ensejo, é importante destacar que esse comportamento verificado no Brasil –
maior mobilidade ascendente no primeiro trabalho das filhas nas coortes mais jovens, e
maiores cifras de imobilidade nas coortes mais velhas -, se repete em nível regional, ainda
que com algumas diferenças entre as cinco Grandes Regiões, conforme pode ser
visualizado na Tabela A2 no apêndice. Em grande medida, as disparidades econômicas e
demográficas em termos regionais, sobretudo quanto aos níveis de fecundidade, expectativa
de vida e empregos disponíveis, explicam as diferenças nos indicadores de mobilidade
ocupacional, segundo coortes entre as cinco regiões.
Com relação a mobilidade na ocupação atual das filhas em 2014, observa-se na
Tabela 3 aumento consideravelmente na proporção de filhas que lograram ascensão
intergeracional, à medida que reduziu os níveis de imobilidade e mobilidade descendente,
em todas as coortes de ingresso no mercado de trabalho, comparado ao primeiro trabalho.
Ademais, verifica-se um fenômeno generalizado, independente da coorte, a grande maioria
das filhas experimentou mobilidade ascendente no trabalho atual em relação as mães,
provavelmente, devido ao período de mudanças sociais no país entre 2003 a 2014. Os
resultados da coorte 2006-2014 ratifica essa hipótese, dado que 92,3% das filhas de
trabalhadoras domésticas galgaram ascensão no trabalho atual em relação as suas mães.
Valendo-se de indicadores sociais e econômicos, estudos apontam os principais
vetores do desenvolvimento inclusivo verificado no país, a partir de 2003. Dentre eles,
destacam o fortalecimento das políticas e ações redistributivas, compensatórias e
afirmativas, os programas de transferência de renda para a redução da pobreza e extrema
pobreza, a política de valorização do salário mínimo, a dinâmica da criação de empregos
formais, a expansão e interiorização do sistema de ensino, e a ampliação dos mecanismos
de acesso e equidade ao ensino superior (DAPP, 2018; JANNUZZI, 2018; JANNUZZI;
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SOUSA, 2016; POCHMANN, 2010). Mudanças que certamente contribuíram para
ascensão dos filhos menos despossuídos de privilégios de classe, assim como as filhas de
trabalhadoras domésticas.
Através dos resultados expostos na Tabela 3 verificou-se que os indicadores de
mobilidade intergeracional foram mais acentuados no trabalho atual das filhas em 2014.
Isso porque, o trabalho atual representa uma fase mais madura da carreira dos indivíduos, e
consequentemente da mobilidade ocupacional. Desse modo, apresentam-se as principais
diferenças nas taxas absolutas de mobilidade no trabalho atual das filhas segundo coortes
de ingresso nas Grandes Regiões do Brasil, em 2014.
É oportuno destacar que os resultados a seguir refletem a mobilidade alcançada
pelas filhas na ocupação atual em 2014, como consequência não somente do contexto
econômico do ano de 2014, mas também da trajetória laboral e do contexto social e
econômico que cada coorte vivenciou. Provavelmente, parte significativa delas ingressou
no mercado como trabalhadoras domésticas, ainda quando crianças ou adolescentes, e
durante a vida adulta permaneceram nessa atividade profissional. Desse modo, a
“armadilha ocupacional” e/ou envelhecimento na categoria pode justificar as elevadas
cifras de imobilidade em 2014.
Os achados da Tabela 4 evidenciam que a grande maioria (70,5%) das filhas de
trabalhadoras domésticas que ingressaram no mercado de trabalho entre 1958 e 1969, no
Norte reproduziu a ocupação materna. Apenas 29,5% da coorte conseguiram alcançar
melhores postos de trabalho do que suas mães. Nas regiões menos desenvolvidas, a cultura
do apadrinhamento e/ou das “mocinhas ajudantes”, durante décadas foi o principal bolsão
ocupacional para meninas pobres e migrantes da zona rural. Provenientes de famílias muito
numerosas eram enviadas por suas mães para casas de família, em busca de uma chance de
vida, abrigo e comida. Todavia, os estudos sobre o trabalho doméstico infanto-juvenil
evidenciam que a trajetória dessas meninas, infelizmente foi marcada por exploração,
servidão, opressão, ausência de direitos e proteção (MELO, 1998; PERES; FALCO, 2006;
SILVA, 2010).
Por outro lado, é importante ressaltar que o Norte configura com as maiores taxas
de fecundidade dentre as cinco regiões do país. Entre as décadas de 1940 e 1970, era em
torno de 7 filhos por mulher, e somente nas últimas três décadas apresentou queda
acentuada, ao passar para 3,16 filhos por mulher nos anos 2000, e 2,42 em 2010 (IPECE,
2012; UNFPA, 2018). Nos grupos ocupacionais com menor qualificação profissional,
maior informalidade de trabalho e menor remuneração, o custo de oportunidade de ter
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filhos é significativamente menor quando comparado as melhores ocupações. Segundo Dias
Júnior (2010), enquanto a TFT das mulheres ocupadas no segmento de técnicoadministrativo era de 1,50 filhos por mulher em 2000, na de empregadas domésticas era de
2,43, e na de trabalhadoras rurais de 3,24 filhos por mulher. Apesar da diferença entre as
classes sociais, cabe destacar que a fecundidade das empregadas domésticas já se
apresentava bastante reduzida nos anos 2000.

Tabela 4 - Indicadores de mobilidade intergeracional de ocupação segundo coortes de
ingresso no mercado de trabalho das filhas de trabalhadoras domésticas - Região
Norte, 2014
Coorte de ingresso no
Ascendente
Imobilidade
Descendente
mercado de trabalho
(%)
(%)
(%)
1958-1969
29,5
70,5
1970-1981
73,1
22,3
4,5
1982-1993
79,3
16,5
4,2
1994-2005
81,5
18,5
2006-2014
88,0
12,0
Fonte: PNAD/IBGE 2014.
Nota: Os indicadores de mobilidade ocupacional referem-se ao trabalho atual das filhas em 2014 em relação à
ocupação materna.

Considerando esses argumentos, ratifica-se a hipótese de que as filhas da coorte de
1958 a 1969 são provenientes de famílias numerosas, que provavelmente não tiveram como
investir em qualificação dos filhos e, por isso, a grande maioria ingressou no mercado de
trabalho na mesma atividade da mãe ou em atividades precárias, em termos de rendimento,
jornada de trabalho e proteção social.
Essa coorte provavelmente reproduziu o histórico da mãe, tendo muitos filhos,
poucos recursos para investir em capacitação pessoal, e envelheceram na mesma categoria
materna. Apesar do período áureo de desenvolvimento inclusivo entre 2003 e 2014,
pautado na criação de empregos formais, aumento real do salário mínimo, fortalecimento
das políticas públicas de cunho equitativo, redistributivo e afirmativo, dentre outros
(JANNUZZI; SOUSA, 2016; POCHMANN, 2010; VAZ; 2016), as filhas de trabalhadoras
domésticas que ingressaram no mercado de trabalho entre 1958 e 1969 permaneceram na
imobilidade intergeracional no trabalho atual, na região Norte, em 2014.
Nas coortes de 1970 a 1981, e 1982 a 1993, na região Norte, maior percentual das
filhas

experimentou

mobilidade

intergeracional

ascendente,

73,1%

e

79,3%,

respectivamente, moveram-se para posições ocupacionais mais elevadas em 2014. Em
grande medida esses resultados podem ser decorrentes das mudanças estruturais, a partir da
década de 1970, em âmbito nacional e regional. Em especial, no Norte houve crescimento
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da indústria induzida pela desconcentração do Centro-Sul, intensificação dos fluxos
migratórios rural-urbano, construção de rodovias e ferrovias, crescimento da produção
mineral, criação da zona franca de Manaus, e aumento dos empregos nos setores da
indústria e serviços (GOMES; VERGOLINO, 1997; JANNUZZI, 2004b; PASTORE;
VALLE SILVA, 2001; RIBEIRO; SCALON, 2001).
Naturalmente que também ocorre o efeito da maturidade profissional e da
conjuntura econômica recente (2003-2014), que influenciaram em grande medida a
ascensão das filhas na ocupação atual. Nesse ensejo é importante ressaltar os avanços
sociais que, certamente, traduzem as elevadas cifras de mobilidade ascendente verificadas.
Dentre os principais canais de mobilidade destacam-se a ampliação e interiorização do
sistema de ensino e a expansão das políticas públicas desenhadas para a democratização de
acesso à educação formal, tais como: o Enem, Sisu, Prouni e Fies. Estratégias inclusivas
que contribuem para a quebra do ciclo estrutural da pobreza. Isso é extremamente
importante na medida em que os filhos de famílias mais pobres passaram a ter possibilidade
de ascensão para o ensino superior, garantia de melhores credenciais e oportunidades
concretas para a mudança social (MONTAGNER, 2016; VAZ, 2016). Uma parte desse
grupo é integrada pelas filhas de trabalhadoras domésticas que, possivelmente, galgaram
mobilidade intergeracional ascendente no emprego atual por meio da educação, em
especial, nos estratos ocupacionais mais elevados.
Quanto as que ingressaram no mercado de trabalho entre 1994 e 2014, no Norte,
pode-se constatar aumento gradativo daquelas que lograram mobilidade ascendente, e
redução da imobilidade na ocupação atual das filhas. Dentre os principais mecanismos que
traduzem os respectivos aumentos da mobilidade intergeracional ascendente nos anos 2000,
destaca-se o dinamismo do emprego formal. Entre 2002 a 2010, a região Norte registrou
um aumento na taxa anual de crescimento dos empregos formais de 8,0%, sendo superior às
demais regiões e inclusive a do país que foi de 5,5%. Na perspectiva demográfica, esses
resultados também são fruto do crescimento do peso relativo populacional da região no
conjunto do país, redução da mortalidade e fecundidade, dos fluxos migratórios e das
mudanças na composição etária que possibilitaram maior investimento em educação,
infraestrutura e políticas sociais direcionadas para os segmentos mais vulneráveis. Com
isso, esses conjuntos de fatores propiciaram a expansão dos canais de mobilidade
ocupacional/social e redução das desigualdades de oportunidades em âmbito nacional e
regional (ARAUJO, 2013; JANNUZZI; MONTAGNER; TAIRA, 2017; RIBEIRO, 2017b).

76
Com relação aos indicadores de mobilidade intergeracional da Região Nordeste,
observa-se tendência distinta, a maioria das filhas na ocupação atual ascenderam para
melhores postos de trabalho quando comparado as suas mães, em todas as coortes de
ingresso no mercado de trabalho. Na coorte de 1958 a 1969, 76,3% das filhas lograram
mobilidade ascendente em relação ao estrato materno. Por sua vez, 72,3% daquelas que
ingressaram no período de 1970 a 1981, alcançaram mobilidade intergeracional ascendente
na ocupação que tinham no ano de 2014 (Tabela 5).
Segundo a literatura, as possibilidades de ascensão ocupacional refletem as etapas
das mudanças estruturais. As fases de expansão e continuidade do crescimento, articulação
econômica, desaceleração, crise e desenvolvimento inclusivo no cenário econômico
nacional e regional refletem nas taxas de mobilidade ocupacional. Assim, em alguma
medida, o bônus do Milagre Econômico (1968-1973), do II Plano Nacional de
Desenvolvimento (1974-1979), e dos investimentos estatais na integração produtiva das
regiões (JANNUZZI, 2004) pode ter influenciado a trajetória profissional das filhas que
ingressaram no mercado de trabalho, entre as décadas de 1960 a 1970. No período, o
Nordeste recebeu investimentos em infraestrutura e empreendimentos produtivos principalmente indústrias de transformação -, que representavam novas oportunidades de
ascensão intergeracional, sobretudo quando a posição dos pais era menos privilegiada
(CARVALHO, 2008; 2018).

Tabela 5 - Indicadores de mobilidade intergeracional de ocupação segundo coortes de
ingresso no mercado de trabalho das filhas de trabalhadoras domésticas - Região
Nordeste, 2014
Coorte de ingresso no
Ascendente
Imobilidade
Descendente
mercado de trabalho
(%)
(%)
(%)
1958-1969
76,3
5,3
18,4
1970-1981
72,3
24,7
3,0
1982-1993
56,8
38,2
5,1
1994-2005
75,1
17,8
7,1
2006-2014
87,3
9,9
2,8
Fonte: PNAD/IBGE 2014.
Nota: Os indicadores de mobilidade ocupacional referem-se ao trabalho atual das filhas em 2014 em relação à
ocupação materna.

Assim como a desaceleração econômica em meio a crise fiscal e financeira nacional
nos 1980 e 1990 (ARAUJO, 2014; CARVALHO, 2008; 2014; DEDECCA, 2005),
possivelmente também pode ter impactado as decisões de carreira das filhas.
Principalmente, considerando que entre aquelas que ingressaram na coorte de 1982 a 1993,
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maior proporção experimentou imobilidade intergeracional na ocupação atual, 38,2% delas
reproduziu a categoria ocupacional materna (trabalhadora doméstica). Ainda assim, mais da
metade (56,8%) alcançou mobilidade ascendente em relação a condição das suas mães na
ocupação atual, no Nordeste, em 2014.
Vale destacar que os indicadores de mobilidade intergeracional referem-se à
ocupação atual das filhas no ano de 2014. Nesse ensejo, o maior desenvolvimento inclusivo
vivenciado em âmbito nacional e regional, no período de 2003 a 2014, foi o principal
determinante sobre as elevadas cifras de ascensão verificadas no Nordeste. Principalmente,
porque as regiões menos desenvolvidas socioeconomicamente são mais influenciadas pela
conjuntura econômica recente e as políticas públicas direcionadas para os segmentos mais
vulneráveis. Tal premissa ratifica-se nas cifras de mobilidade da coorte de 2006 a 2014.
As filhas que ingressaram no mercado de trabalho entre 2006 e 2014 desfrutaram de
maior mobilidade ascendente e menor mobilidade descendente. Para 87,3% das filhas de
trabalhadoras domésticas na região Nordeste, o destino ocupacional foi melhor do que o de
suas mães. Enquanto 9,9% delas alcançaram imobilidade, apenas 2,8% estavam em piores
ocupações em relação à condição materna. Sem dúvida, isto é reflexo da retomada do
crescimento econômico regional, aumento dos empregos formais e do salário mínimo real,
da expansão das políticas públicas redistributivas, compensatórias e afirmativas,
universalização e interiorização do acesso ao ensino, e diminuição da pobreza extrema
(IBGE, 2015; JANNUZZI, 2018; POCHMANN, 2010).
Os respectivos resultados ratificam que as novas e melhores oportunidades criadas,
assim como possibilitaram ascensão para os filhos de pais menos abastados, observados por
Jannuzzi (2002; 2004b), IBGE (2017), Pastore e Valle Silva (2001), Pero (2001; 2002;
2006), também foram ímpares para ascensão intergeracional das filhas de trabalhadoras
domésticas em 2014.
Nesse ensejo, não se pode minimizar o impacto dos programas públicos e ações
direcionados para os segmentos em situação de vulnerabilidade social, tais como o
Programa Bolsa Família e o Pronatec. No que diz respeito ao seu efeito direto e indireto na
redução da pobreza, extrema pobreza e oportunidades efetivas para ascensão educacional e
ocupacional (JANNUZZI; SOUSA, 2016). O estudo de Sousa et al. (2015), argumenta que
o Pronatec proporcionou para mais de 2,8 milhões de pessoas no ano de 2014, cursos de
qualificação profissional e, consequentemente, melhores oportunidades no mercado de
trabalho. Desse contingente, 63,1% eram inscritos no Cadastro Único e 33,0% deles
beneficiários do Programa Bolsa Família. Considerando a histórica estigmatização e
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desvalorização das trabalhadoras domésticas, marcada por baixos rendimentos, elevada
informalidade e jornada de trabalho, acredita-se que em uma parte desse grupo estejam as
filhas de trabalhadoras domésticas, valendo-se do maior desenvolvimento inclusivo,
puderam escapar do ciclo estrutural da pobreza.
A Tabela 6 apresenta as taxas absolutas de mobilidade intergeracional, segundo as
coortes de ingresso no mercado de trabalho das filhas residentes no Sudeste. Constata-se
que entre as coortes de 1958 a 1969, e 1970 a 1981, houve aumento do percentual de filhas
que na ocupação atual estavam concentradas no mesmo estrato ocupacional materno,
passou de 28,5% para 34,8%, nas respectivas coortes. É importante ressaltar o papel das
migrações internas nas cifras de imobilidade. Nas décadas de 1960 e 1970, houve
transferência maciça de pessoas das áreas rurais e/ou regiões reservatórias de mão de obra
para os grandes aglomerados em formação na região Sudeste (BRITO, 2009; PATARRA,
2003).

Tabela 6 - Indicadores de mobilidade intergeracional de ocupação segundo coortes de
ingresso no mercado de trabalho das filhas de trabalhadoras domésticas - Região
Sudeste, 2014
Coorte de ingresso no
Ascendente Imobilidade Descendente
mercado de trabalho
(%)
(%)
(%)
1958-1969
69,0
28,5
2,5
1970-1981
63,3
34,8
1,9
1982-1993
76,9
22,6
0,6
1994-2005
82,0
17,2
0,8
2006-2014
93,2
5,4
1,4
Fonte: PNAD/IBGE 2014.
Nota: Os indicadores de mobilidade ocupacional referem-se ao trabalho atual das filhas em 2014 em relação à
ocupação materna.

No cenário de migração associado a melhora de vida, muitas mulheres emigraram
do Nordeste com empregos arranjados no Sudeste, ainda que para trabalhar como
domésticas, mas auferindo mais rendimentos do que no local de origem (CAMARANO;
ABRAMOVAY, 1999; MELO, 1998). Desse modo, as migrações de longa distância
associadas à mobilidade financeira nas regiões de destino podem ter impactado no ingresso
e na trajetória das filhas no mercado de trabalho, assim como, possivelmente a permanência
na categoria de trabalhadoras domésticas. Ratifica-se essa suposição ao constatar na Tabela
A2 no apêndice, que 32,0% e 44,3% das filhas que ingressaram no mercado de trabalho no
período 1958-1969 e 1970-1981, respectivamente, galgaram imobilidade intergeracional no
primeiro emprego. Ainda assim, pode-se aferir que parcela delas conseguiu ascender para
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melhores ocupações no emprego atual. Sem dúvida, fruto do desenvolvimento inclusivo
entre 2003 a 2014.
Por conseguinte, chama atenção a coorte que ingressou no mercado de trabalho em
2006-2014, dado que 93,2% das filhas de trabalhadoras domésticas lograram mobilidade
ascendente no trabalho atual em relação a ocupação das mães, no Sudeste. Enquanto apenas
5,4%

e

1,4%

delas

experimentaram

imobilidade

e

mobilidade

descendente,

respectivamente. Dentre os principais vetores associados ao aumento dos canais de
mobilidade ocupacional encontram-se as transformações sociais e econômicas que o país
vivenciou entre 2003 a 2014: expansão do acesso a educação, aumento dos empregos
formais, do salário mínimo, das políticas de transferência de renda, redução do desemprego,
da miséria e das desigualdades sociais (BALTAR; LEONE, 2015; JANNUZZI; SOUSA,
2016; POCHMANN, 2010).
No que tange a Região Sul, os resultados da Tabela 7 evidenciam que entre as filhas
provenientes da coorte de 1958 a 1969, menos da metade ascenderam (41,4%) em relação a
condição materna. Quanto à imobilidade, 47,6% das filhas no emprego atual que tinham no
ano de 2014 reproduziram o estrato ocupacional das suas mães (trabalhadoras domésticas),
e 11,1% estavam em piores ocupações. Vale salientar que apesar dos efeitos dinamizadores
da expansão industrial a partir da década de 1960, do aumento da inserção feminina no
mercado de trabalho, dos níveis de instrução e do desenvolvimento inclusivo a partir de
2003, a grande maioria das mulheres ainda se inserem em atividades tradicionais de
cuidados e limpeza (CESIT/IE, 2017). Conjuntura estrutural que possivelmente explica a
respectiva imobilidade das filhas no Sul, em 2014.
Tabela 7 - Indicadores de mobilidade intergeracional de ocupação segundo coortes de
ingresso no mercado de trabalho das filhas de trabalhadoras domésticas - Região Sul,
2014
Coorte de ingresso no
Ascendente
Imobilidade Descendente
mercado de trabalho
(%)
(%)
(%)
1958-1969
41,4
47,6
11,1
1970-1981
70,5
29,5
1982-1993
81,5
18,5
1994-2005
88,5
8,5
2,9
2006-2014
94,8
5,2
Fonte: PNAD/IBGE 2014.
Nota: Os indicadores de mobilidade ocupacional referem-se ao trabalho atual das filhas em 2014 em relação à
ocupação materna.

A partir da coorte de 1970-1981, ocorre aumento expressivo da proporção de filhas
que experimentaram mobilidade ascendente e redução da participação daquelas que
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lograram imobilidade e mobilidade descendente no Sul, em 2014. Entre as filhas que
ingressaram no mercado de trabalho na coorte de 2006-2014, aproximadamente 95%
galgaram mobilidade ascendente no emprego atual, e somente cerca de 5% reproduziram a
profissão materna. No bojo desse processo encontram-se o avanço de importantes
indicadores sociais: redução da taxa de desemprego, aumento dos empregos formais,
valorização do salário mínimo, redução das desigualdades sociais, de renda e sexo
(BALTAR; LEONE, 2015).
No Sul, a proporção de pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas em trabalhos
formais aumentou de 52,7% em 2004, para 68,2% em 2014. Quanto a educação, outra
importante via para mobilidade ocupacional e social, destaca-se o aumento considerável na
proporção de estudantes com 18 a 24 anos que cursavam o ensino superior na região. Em
2004, 50,5% dos alunos frequentavam esse nível, e no ano de 2014 esse indicador salta para
72,2% (IBGE, 2015). Sem dúvida, essas transformações estruturais explicam a mobilidade
ascendente alcançada pelas filhas de trabalhadoras domésticas.
Com relação aos indicadores de mobilidade, segundo as coortes de ingresso no
mercado de trabalho das filhas residentes no Centro-Oeste, os resultados da Tabela 8
mostram que a grande maioria alcançou mobilidade ascendente na ocupação atual quando
comparado à condição materna. Entre aquelas que ingressaram no mercado de trabalho,
entre 1958 a 1969, 87,3% experimentaram mobilidade ascendente no trabalho atual em
relação a condição materna. Por sua vez, 72,2% da coorte 1970-1981 estavam em melhores
ocupações no Centro-Oeste, em 2014.
Tabela 8 - Indicadores de mobilidade intergeracional de ocupação segundo coortes de
ingresso no mercado de trabalho das filhas de trabalhadoras domésticas - Região
Centro-Oeste, 2014
Coorte de ingresso no
Ascendente
Imobilidade
Descendente
mercado de trabalho
(%)
(%)
(%)
1958-1969
87,3
12,7
1970-1981
72,2
23,0
4,9
1982-1993
70,9
23,4
5,7
1994-2005
80,2
19,8
2006-2014
98,0
2,0
Fonte: PNAD/IBGE 2014.
Nota: Os indicadores de mobilidade ocupacional referem-se ao trabalho atual das filhas em 2014 em relação à
ocupação materna.

Segundo a literatura, o motor da mobilidade ocupacional e social no período foi o
dinamismo da expansão do setor industrial. Dentre os principais efeitos desse processo
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destacam a geração de empregos urbanos na indústria, comércio e serviços, e a
intensificação do fluxo rural-urbano, facilitadores da mobilidade intergeracional ascendente
na base da pirâmide social, sobretudo para o(a)s filho(a)s de pais dos estratos mais baixos
(DEDECCA, 2005; JANNUZZI; MATTOS, 2001; JANNUZZI; MONTAGNER; TAIRA,
2017; PASTORE; HALLER, 1993; PASTORE; VALLE SILVA, 2001; PASTORE;
ZYLBERSTAJAM, 1992; POCHMANN, 2013; RIBEIRO; SCALON, 2001).
Os resultados sugerem que a conjuntura demográfica, econômica e social, durante o
ingresso pode ter influenciado a carreira das filhas, mas o período áureo entre 2003-2014,
pautado no desenvolvimento inclusivo foi determinante sobre os níveis de ascensão
intergeracional. Segundo Pochmann (2010), entre 2004 e 2010, a renda per capita nacional
aumentou 2,9% em média ao ano, enquanto a desigualdade de renda pessoal reduziu 1,5%,
a taxa de desemprego caiu 5,2%, e a pobreza 4,8%. Quanto aos empregos formais, foram
gerados 8,1 milhões de vagas no período de 2004 a 2009.
Desse modo, as mudanças sociais apoiada em redução das desigualdades de
oportunidades foram ímpares para ascensão das filhas de trabalhadoras domésticas no
trabalho atual. Essa hipótese se confirma ao verificar que o maior percentual de mobilidade
ascendente ocorreu entre as filhas da coorte 2006 a 2014, onde 98% delas ascenderam para
melhores ocupações do que suas mães, no Centro-Oeste, em 2014.
É importante destacar que durante a fase da “década perdida” – crise econômica dos
anos 1980 -, a região Centro-Oeste, ao contrário da dinâmica nacional, vivencia um
panorama econômico favorável. O processo de modernização do setor agropecuário
estimulou o crescimento econômico dessa região, ao beneficiar distintos segmentos
produtivos, dentre eles: a indústria de alimentos, de esmagamento, de processamento, e de
fertilizantes e, como resultado, o setor terciário. Os estudos mostram que desde a década de
1960 o Centro-Oeste apresentou o melhor desempenho econômico no conjunto das regiões
do Brasil (MONTAGNHANI; LIMA, 2011; MIRAGAYA, 2014).
Mudanças estruturais que certamente foram relevantes na geração de novas vagas
empregatícias e nas possibilidades de mobilidade intergeracional. Não obstante é visível a
partir das cifras de mobilidade ascendente daquelas que ingressaram na coorte 2006-2014,
que aquém das commodities e das forças de mercado, as políticas públicas inclusivas são
ímpares para que os segmentos populacionais menos privilegiados também possam
desfrutar de mais e melhores oportunidades de vida.
O Gráfico 4 apresenta a porcentagem das filhas de trabalhadoras domésticas que
experimentaram mobilidade ascendente nas cinco Grandes Regiões, segundo as coortes de
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ingresso no mercado de trabalho. Entre as regiões em apreço, a maior proporção das filhas
que logrou ascender na ocupação atual em relação à condição materna, em todas as coortes
de ingresso no mercado de trabalho, residia no Sudeste. Com destaque para aquelas que
ingressaram entre 1982 e 1993, e 2006 e 2014, onde 46,3% e 45,9% estavam em melhores
postos de trabalho na ocupação atual, em 2014, respectivamente. Por outro lado, aquelas
residentes no Norte apresentaram as menores proporções de mobilidade ascendente nas
cinco coortes de análise, em 2014.

Gráfico 4 - Comparação da mobilidade ascendente por Grandes Regiões, segundo as
coortes de ingresso no mercado de trabalho das filhas de trabalhadoras domésticas Brasil, 2014
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Fonte: PNAD/IBGE 2014.
Nota: A mobilidade ascendente refere-se ao trabalho atual das filhas em 2014 em relação à ocupação materna.

Esses resultados ratificam que apesar do maior desenvolvimento inclusivo no
período 2003-2014, ainda predomina no país as desigualdades regionais, em termos
demográficos, socioeconômicos, de oportunidades, níveis educacionais e rendimentos. Em
larga medida, decorrente do processo de formação histórica e econômica do Brasil, com
reflexo nas atividades urbanas industriais que concentrou o desenvolvimento no Sudeste
(ARAUJO, 2013; IBGE, 2013).
Perspectiva que respalda o papel das políticas públicas de universalização e
interiorização do ensino, de desconcentração das atividades produtivas e dos investimentos
governamentais, e das transferências de renda, na redução das desigualdades sociais,
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regionais, de renda e/ou de oportunidades. Por outro lado, também é importante considerar
o papel das migrações internas nesse processo. Os deslocamentos espaciais reduzem as
disparidades regionais, pois propicia aos protagonistas novas possibilidades nas áreas de
destino (JANNUZZI; MONTAGNER; TAIRA, 2017).
Ainda no Gráfico 4 é oportuno destacar o aumento na proporção de filhas que
experimentaram mobilidade ascendente na ocupação atual em todas as regiões analisadas,
entre a primeira coorte (1958-1969) e a última (2006-2014). Com destaque para o Nordeste,
onde houve aumento de 13,7% pontos percentuais de filhas que puderam desfrutar de
melhores ocupações em 2014. Nesse ensejo, ressalta-se a redução dos níveis de mortalidade
e fecundidade, que aumentaram o custo de oportunidade de ter filhos, a expectativa de vida,
assim como o maior investimento em capital humano entre gerações nos distintos
segmentos de classe. Associado ao aumento dos empregos formais, da qualidade dos postos
de trabalho, a elevação das instituições de ensino, do dinamismo econômico regional, e dos
programas e políticas sociais para a redução da pobreza e das desigualdades no período
áureo de desenvolvimento inclusivo foram determinantes para a ascensão intergeracional
das filhas de trabalhadoras domésticas em 2014 (CARVALHO, 2018; JANNUZZI; PINTO,
2013).
3.3 NÍVEIS DE MOBILIDADE INTERGERACIONAL DE OCUPAÇÃO SEGUNDO
CONDIÇÃO DE MIGRAÇÃO

No cenário histórico de desequilíbrios regionais, demográficos, econômicos,
políticos e sociais, os deslocamentos migratórios constituem importantes determinantes
para a compreensão dos indicadores de mobilidade ocupacional, assim como em grande
medida na mobilidade ocupacional e/ou social emergem explicações para os fenômenos
migratórios de média e longa distância. Seja na perspectiva histórico-estrutural, onde os
fatores de atração e expulsão em regiões menos ou mais dinâmicas atuam como motivos
e/ou causas para a migração (SINGER, 1973), ou ainda considerando as redes familiares e
de sociabilidade, e as diferenças no nível e qualidade dos empregos entre as grandes
regiões, a direção dos fluxos migratórios, de certa maneira estão relacionados com as
possibilidades de ascensão ocupacional na localidade de destino (JANNUZZI;
MONTAGNER; TAIRA, 2017; PASTORE; 1979).
Vale ressaltar que nos anos 2000, a dinâmica das migrações internas no Brasil
apontam novas modalidades migratórias que sugerem a revisão da relação migração-
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emprego, migração-mobilidade social (BAENINGER, 2012). Os estudos evidenciam
arrefecimento dos fluxos de longa distância, incremento da migração de retorno,
intensificação dos deslocamentos intrarregionais e intraestaduais, e aumento da mobilidade
pendular (BAENINGER, 2011; 2012; NUNES; SILVA; QUEIROZ, 2017; QUEIROZ,
2013; QUEIROZ; SANTOS, 2011).
Não quer dizer que as desigualdades regionais e, consequentemente, os
desequilíbrios sociais, que ainda permeiam a sociedade brasileira, não impulsionem as
migrações como alternativa de sobrevivência e/ou como opção para “melhorar de vida”.
Entretanto, as mudanças demográficas, econômicas e políticas públicas, nas últimas
décadas, associadas à ampliação dos meios de comunicação e transporte, e das redes de
interação social, modificou a direção dos deslocamentos migratórios. Em tempos de crise
econômica e política, marcado por aumento do desemprego, subemprego, informalidade e
deterioração de importantes avanços sociais, emergem modalidades migratórias em escala
geográfica menor, menos custosas em termos de recursos e de tempo que, por vezes,
desloca a mobilidade espacial da mobilidade ocupacional/social (BRITO, 2009; DOTA;
QUEIROZ, 2019).
No entanto, o estudo de Jannuzzi, Montagner e Taira (2017), demonstrou que a
migração permanece como um importante determinante para a mobilidade social dos
indivíduos que a empreendem. Porquanto, viabilizou para parcela expressiva dos seus
protagonistas a inserção virtuosa no mercado de trabalho na região de destino. Em grande
medida, devido ao desenvolvimento inclusivo no país, a partir de 2003, que reduziu as
desigualdades sociais, ocupacionais e educacionais, entre as regiões.
Desse modo, considerando as investigações de Jannuzzi (1999; 2004b), Jannuzzi,
Montagner e Taira (2017), e Pastore (1979), a hipótese desta dissertação é que parcela
expressiva das filhas de trabalhadoras domésticas que empreenderam migração logrou
mobilidade intergeracional ascendente, mas em diferentes níveis regionais. O intuito é
controlar a região de saída e de chegada das filhas para analisar quais viabilizaram
mobilidade virtuosa no local de destino e, assim, obter uma investigação mais refinada do
ponto analítico do mercado de trabalho.
É importante deixar claro, que devido à elevada variabilidade nos dados
desagregados por condição de migração das filhas nas cinco regiões 13, não se pode afirmar

13

A Tabela A3, no apêndice, mostra os volumes absolutos totais expandidos utilizados para calcular as taxas
de mobilidade ocupacional (ascendente, imobilidade e mobilidade descendente) que foram apresentadas nas
Tabelas 10 a 14 desta seção.
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categoricamente que os resultados apresentados representam de fato os indicadores de
mobilidade intergeracional das mulheres desse grupo. O que se apresenta são resultados
sugestivos sobre a relação entre mobilidade ocupacional e migração das filhas de
trabalhadoras domésticas.
No que tange aos indicadores de mobilidade intergeracional, segundo a condição de
migração das filhas de trabalhadoras domésticas no Brasil, os resultados da Tabela 9
apontam evidências intrigantes. Enquanto 80,0% das filhas não migrantes teriam ascendido
ocupacionalmente em relação as suas mães, entre aquelas migrantes interestaduais de data
fixa, as cifras de mobilidade foram menores, 69,2% delas lograram melhores postos de
trabalho. Além de maiores percentuais de mobilidade ascendente, as filhas de trabalhadoras
domésticas que não haviam migrado apresentaram menor imobilidade do que as migrantes.
Chama atenção que somente 17,8% das filhas não migrantes reproduziram o estrato
ocupacional materno e, por sua vez, entre as migrantes interestaduais esse percentual foi de
30,8%.
Acredita-se que a seletividade migratória no mercado de trabalho explica
respectivas cifras de imobilidade (QUEIROZ; BAENINGER, 2015). As migrantes “menos
aptas”, em termos de experiência profissional, níveis educacionais e conhecimento das
oportunidades encontram maiores dificuldades para inserção virtuosa no mercado de
trabalho (JANNUZZI, 1999). Nesse contexto, o trabalho doméstico remunerado constitui
lócus de absorção das mulheres pobres, migrantes e com menor escolaridade, em grande
medida, porque a realização das tarefas domésticas culturalmente não exige qualificação, e
as habilidades “natas” são repassadas das mães para as filhas. Por outro lado, também é
importante considerar que muitas dessas mulheres deixam sua terra natal com empregos
arranjados em casas de famílias em outras regiões. Através das redes de sociabilidade,
emigram para suprir privações, necessidades e em busca de melhores condições de vida
(MELO, 1998; SILVA, 2010).

Tabela 9 - Mobilidade intergeracional das filhas de trabalhadoras domésticas por
condição de migração - Brasil, 2014 (%)
Indicadores de Mobilidade
Segmento Populacional
Ascendente Imobilidade Descendente
Não migrantes
80,0
17,8
2,1
Migrantes interestaduais data fixa (2009/2014)
69,2
30,8
Migrantes interestaduais residentes há 4 anos
79,5
20,5
Migrantes interestaduais residentes 5 a 9 anos
77,7
22,3
Migrantes interestaduais residentes 10 ou mais
80,1
18,8
1,1
Fonte: PNAD/IBGE 2014.
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Desagregando os indicadores de mobilidade por tempo de residência das filhas
migrantes interestaduais, observa-se na Tabela 9 que aquelas residentes há 10 anos ou mais
experimentaram níveis de mobilidade ascendente (80,1%) mais elevados em relação às
migrantes residentes há 4 anos (79,5%), e de 5 a 9 anos (77,7%). Notadamente as migrantes
interestaduais com maior tempo de residência também configuraram com menor
imobilidade em 2014. Enquanto apenas 18,8% das migrantes residentes há 10 anos ou mais
estavam concentradas no estrato materno (trabalhadoras domésticas), entre as residentes há
4 anos, e de 5 a 9 anos tais coeficientes de imobilidade foram discretamente mais elevados,
20,5% e 22,3%, respectivamente. Tais achados corroboram que as possibilidades de
ascensão aumentam à medida que o migrante adquire maior conhecimento, a cerca das
oportunidades no mercado de trabalho da região de destino. Além disso, maior tempo de
residência possibilita acumulação de capital, por vezes investido em qualificação e
preenchimento de credenciais torna possível à inserção em novas e melhores vagas
ocupacionais (JANNUZZI, 1999).
Outrossim, é importante considerar que a reprodução do trabalho doméstico,
constitui importante porta de entrada no mercado de trabalho na região de destino,
sobretudo para as mulheres/mães/filhas em que pesa a situação financeira, carência de bens
e oportunidades. Para muitas mulheres o trabalho doméstico representa um trampolim para
melhores ocupações (FARIA; FERREIRA; PAULA, 2016; KOERICH, 2013). Observa-se
que quanto maior o tempo de residência maior a ascensão ocupacional, possivelmente as
filhas migrantes interestaduais residentes a mais de 10 anos, inicialmente reproduziram a
profissão materna e posteriormente galgaram outras oportunidades.
Por sua vez, a Tabela 10 apresenta os indicadores de mobilidade intergeracional,
segundo a condição de migração das filhas de trabalhadoras domésticas que nasceram no
Norte. Os resultados sugestivos para análise do fluxo migratório inter-regional (longa
distância) apontam que tiveram maiores chances de ascensão ocupacional aquelas que
emigraram da região. Assim, sendo o Norte a região mais precária do país, em termos de
desenvolvimento socioeconômico, era esperada mobilidade ascendente superior para as
filhas que empreenderam migração.
Nesse sentido, as migrantes nortistas que se deslocaram para o Nordeste, Sudeste e
Sul alcançaram cifras de mobilidade ascendentes mais elevadas - 100% delas conseguiram
melhores ocupações em relação as suas mães. Chama atenção que o Nordeste propiciou
para as migrantes nortistas o mesmo nível de mobilidade intergeracional que as regiões
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mais desenvolvidas do país. Dentre os principais determinantes, ressalta-se a
desconcentração produtiva do eixo Centro-Sul, as políticas de incentivos fiscais para a
industrialização, o aumento do estoque de empregos formais, a valorização do salário
mínimo, as políticas de transferência de renda, e a interiorização do ensino (BAENINGER,
2012; BALTAR; LEONE, 2015; DEDECCA; CUNHA, 2004).

Tabela 10 - Indicadores de Mobilidade Intergeracional de Ocupação, segundo a
condição de migração das filhas de trabalhadoras domésticas - Região Norte, 2014
(%)
Condição de Migração na Região Norte
Nascidas no NO e residentes no NE
Nascidas no NO e residentes no SE
Nascidas no NO e residentes no SU
Nascidas no NO e residentes no CO
Nascidas e sempre residentes no NO
Migrantes intrarregionais nascidas e residentes no NO

Indicadores de Mobilidade
Ascendente
Imobilidade
Descendente
100,0
100,0
100,0
78,3
21,7
82,7
15,2
2,1
82,9
17,1
-

Fonte: PNAD/IBGE 2014.

No entanto, enquanto a ascensão das filhas nortista no Sudeste ocorreu para o
estrato ocupacional mais elevado (proprietárias e profissionais de nível alto), no Nordeste
foi imediatamente superior ao materno, na categoria de trabalhadoras do setor tradicional.
Ocupações de exploração de mão de obra, calcadas em baixos rendimentos e elevada
jornada de trabalho. Essas características estruturais ratificam as disparidades regionais que
ainda predominam no país, quanto aos rendimentos, níveis e qualidade das ocupações
geradas entre as regiões.
Entre as nascidas no Norte que eram residentes no Centro-Oeste em 2014, 78,3%
teriam ascendido ocupacionalmente, e 21,7% das filhas encontravam-se na mesma
categoria materna (trabalhadoras domésticas). Quanto às filhas que nunca migraram, e as
que empreenderam migração intrarregional, 15,2% e 17,1% experimentaram imobilidade
intergeracional, respectivamente. Ainda assim, 82,7% das não migrantes e 77,0% das
migrantes intrarregionais haviam subido na escala ocupacional em relação as suas mães.
Segundo Cano (2011), no período 2003-2010, aumentou a “autonomia” regional no
Norte decorrente da consolidação da fronteira agrícola, expansão da produção de
commodities exportáveis, e aumento do poder econômico dos grandes grupos internacionais
e nacionais. Nesse sentido, aumentou a geração de empregos urbanos na agro
industrialização, indústria e setor de serviços. No que tange ao estoque de empregos
formais, o Norte apresentou o maior incremento entre 2000 e 2010, um crescimento da
ordem de 120% (BAENINGER, 2012). Conforme a autora, essa nova fronteira agrícola

88
também constitui uma das explicações, ainda que não a única, para a redução das perdas
migratórias nortistas no período 2003-2008. Desse modo, supõe-se que a respectiva
conjuntura pode ter sido determinante para os indicadores de mobilidade ocupacional das
filhas de trabalhadoras domésticas, particularmente para aquelas que não empreenderam
migração e as protagonistas dos deslocamentos dentro da própria região.
Quanto às filhas de trabalhadoras domésticas que emigraram do Nordeste, os
resultados sugestivos mostram que as cifras de mobilidade ascendente foram menores, e ao
contrário, os indicadores de imobilidade foram mais acentuados. Chama atenção as
migrantes nordestinas que se estabeleceram no Norte e Sudeste, 69,4% lograram melhores
estratos ocupacionais em relação ao materno, mas 30,6% delas assim como suas mães eram
trabalhadoras domésticas, respectivamente (Tabela 11).

Tabela 11 - Indicadores de Mobilidade Intergeracional de Ocupação, segundo a
condição de migração das filhas de trabalhadoras domésticas - Região Nordeste, 2014
(%)
Condição de Migração na Região Nordeste
Nascidas no NE e residentes no NO
Nascidas no NE e residentes no SE
Nascidas no NE e residentes no SU
Nascidas no NE e residentes no CO
Nascidas e sempre residentes no NE
Migrantes intrarregionais nascidas e residentes no NE

Indicadores de Mobilidade
Ascendente
Imobilidade
Descendente
69,4
30,6
69,4
30,6
75,4
24,6
73,6
21,4
5,0
75,2
20,1
4,7
86,7
13,3
-

Fonte: PNAD/IBGE 2014.

Na competição pelas vagas no mercado de trabalho, principalmente nas grandes
metrópoles e capitais, os migrantes encontram maior dificuldade para inserção e
permanência nos diversos segmentos produtivos. A perversa seletividade do mercado de
trabalho refuta a grande maioria dos migrantes com baixa qualificação profissional dos
segmentos com maior qualidade ocupacional, em termos de rendimento, jornada de
trabalho e proteção social (QUEIROZ, 2013). Nesse sentido, adota-se a hipótese que o
trabalho doméstico, culturalmente reconhecido como porta de entrada para as mulheres
pobres, migrantes e negras, ainda constitui alternativa para parcela expressiva das
mulheres/mães/filhas de origens mais desfavoráveis (DEDECCA; CUNHA, 2004; MELO,
1998).
Apesar ter sido expressiva a imobilidade das filhas nordestinas que emigraram para
o Sudeste, cabe salientar as diferenças regionais no emprego doméstico. No Nordeste, a
situação do trabalho é significativamente mais precária, as domésticas auferem menores
rendimentos, apresentam menor contribuição com a previdência social, e configuram com
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elevada informalidade e jornada de trabalho, em relação às ocupadas na região Sudeste
(DIEESE, 2013; IBGE, 2001; MYRRHA; SIVEIRO; LIMA, 2016; MYRRHA;
WAJNMAN, 2008).
Enquanto no Sudeste 33,3% das trabalhadoras domésticas tinham carteira assinada
em 2009, na região Nordeste elas eram apenas 13,8%. Quanto aos rendimentos, em média
no Sudeste as trabalhadoras auferiam 450,00 reais, e um pouco mais de 250,00 reais no
Nordeste em 2009 (IPEA, 2012). Nesse sentido, permanecer na mesma categoria materna
residindo no Nordeste é muito discrepante de experimentar imobilidade após ter migrado
para o Sudeste. Apesar da migração não ter representado ascensão intergeracional para
essas filhas, é importante reconhecer que, em grande medida, representou mobilidade
financeira. Porquanto, percebem mais rendimentos e ainda conseguem enviar remessas para
a família na região de origem.
No que concerne as filhas nordestinas que empreenderam a migração para as
regiões Sul e Centro-Oeste, 75,4% e 73,6% delas foram bem sucedidas, ou seja,
conseguiram melhores postos de trabalho comparado à categoria das suas mães. Por outro
lado, 24,6% das migrantes nordestinas residentes no Sul, e 21,4% das que se estabeleceram
no Centro-Oeste experimentaram imobilidade ocupacional. Segundo Juttel (2007), os
estados de Goiás e Mato Grosso, no Centro-Oeste, tem se tornado o novo “eldorado
brasileiro”, isso porque, despontam com níveis de crescimento econômico atraente,
particularmente na captação de migrantes nordestinos.
Dentre os principais fatores do expressivo crescimento econômico ressalta a
expansão das fronteiras agrícolas de soja, pecuária e extrativismo mineral. O estudo de
Nunes, Silva e Queiroz (2017) ratifica essa dinâmica. Entre 2005 e 2010, o Centro-Oeste
registrou um saldo migratório positivo de 262.808 pessoas, e atraiu um contingente de
604.048 migrantes, dos quais o maior volume (246.978) era proveniente do Nordeste.
Aquelas que nasceram e sempre residiram no Nordeste conseguiram indicadores de
mobilidade próximos ao das filhas que se dirigiram para o Sul. Entre as que não haviam
empreendido migração, 75,2% subiram na escala ocupacional em relação as suas mães, e
20,1% experimentaram imobilidade. Contudo, ao contrário das filhas que migraram para o
Sul, 4,7% das que nasceram e sempre residiram no Nordeste lograram mobilidade
descendente. Com relação às migrantes nordestinas intrarregionais, 86,7% haviam
conquistado ascensão ocupacional, e somente 13,3% reproduziram a categoria profissional
materna.
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Desse modo, os resultados sugerem que as nordestinas não migrantes e aquelas que
migraram para o Sul, Centro-Oeste e dentro da própria região tiveram mobilidade
ocupacional mais bem sucedida quando comparado com as que emigraram para o Norte e
Sudeste. Cabe destacar que o Sudeste apresentou a menor capacidade de geração de
empregos formais entre as demais regiões, no período 2000/2010 (ARAUJO, 2014;
BAENINGER, 2012). A respectiva conjuntura macroeconômica associada a maior
seletividade no mercado de trabalho e imobilidade intergeracional das filhas, possivelmente
explicam o menor nível de mobilidade ascendente das nordestinas no Sudeste em relação às
demais regiões.
Por outro lado, considerando que mais da metade das filhas nordestinas logrou
melhores postos de trabalho do que as suas mães, ressalta-se o papel ativo das políticas
públicas inclusivas nesse processo, ímpares na ascensão dos segmentos mais vulneráveis
(DOTA; QUEIROZ, 2019; DIEESE, 2012). Dentre elas, a desconcentração industrial, a
interiorização do ensino e a política de valorização salarial que possibilitaram novas
oportunidades e novas direções para os fluxos migratórios (QUEIROZ et al, 2019), ao
passo que também foram importantes determinantes na retenção de potenciais migrantes
nas regiões menos desenvolvidas (BAENINGER, 2011).
No que concerne aos indicadores de mobilidade segundo a condição de migração
das filhas naturais da Região Sudeste, os resultados sugestivos da Tabela 12 mostram que
as emigrantes do Sudeste que se dirigiram para o Norte e Sul tiveram mobilidade mais bem
sucedida, 100% alcançaram melhores postos de trabalho em relação as suas mães. Dado o
contexto de oferta de empregos formais, particularmente nos setores de serviços, indústria
de transformação e construção civil, a hipótese é que tais regiões propiciaram condições
estruturais melhores para evitar a imobilidade e descenso intergeracional das filhas
migrantes. Merece destaque que no acumulado do primeiro trimestre de 2010 foram
geradas um volume de 160.085 vagas formais no Sul, e 26.335 no Norte (JANNUZZI,
2004b; GOMES; VALENTE JUNIOR, 2010).
No entanto, é importante reconhecer a limitação da análise devido a pouca
disponibilidade de informações sobre os indicadores de mobilidade. Vale ressaltar que,
apesar da variabilidade da amostra, o volume de emigrantes do Sudeste para outras regiões
é menos expressivo, particularmente para o Norte em relação às filhas não migrantes, e/ou
considerando o fluxo das demais regiões para o Sudeste. Ademais, é preciso enfatizar que
as filhas que emigraram do Sudeste para o Norte galgaram ascensão intergeracional de
curta distância, para o estrato de trabalhadoras do setor tradicional. Possivelmente, reflexo
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da precariedade do mercado de trabalho, apesar de ter sido gerado mais empregos formais
nas regiões menos desenvolvidas do país, contudo, ainda são ocupações de um salário
mínimo, calcadas na exploração da mão de obra.

Tabela 12 - Indicadores de Mobilidade Intergeracional de Ocupação, segundo a
condição de migração das filhas de trabalhadoras domésticas - Região Sudeste, 2014
(%)
Condição de Migração na Região Sudeste
Nascidas no SE e residentes no NO
Nascidas no SE e residentes no NE
Nascidas no SE e residentes no SU
Nascidas no SE e residentes no CO
Nascidas e sempre residentes no SE
Migrantes intrarregionais nascidas e residentes no SE

Indicadores de Mobilidade
Ascendente
Imobilidade
Descendente
100,0
54,3
45,7
100,0
68,8
31,2
79,7
18,8
1,4
78,1
21,9
-

Fonte: PNAD/IBGE 2014.

Em segundo lugar se destaca as filhas migrantes intrarregionais que nasceram e
eram residentes no Sudeste. Entre essas migrantes intrarregionais, 78,1% experimentaram
mobilidade ascendente, e 21,9% estavam no mesmo estrato ocupacional materno. Enquanto
79,7% das filhas não migrantes (nascidas e sempre residentes no Sudeste) haviam
ascendido em relação as suas mães, e 18,8% lograram imobilidade ocupacional. Embora a
região Sudeste tenha reduzido sua capacidade de geração de empregos formais entre 2000 e
2010, dado o seu vínculo aos processos econômicos mundiais, diversificação da estrutura
ocupacional e produtiva, no período ainda liderou o volume absoluto de vagas criadas no
país (BAENINGER, 2012; JANNUZZI, 1999). De fato, a conjuntura macroeconômica
pode ter favorecido as filhas naturais que nunca empreenderam migração, e aquelas que se
deslocaram dentro da região a desfrutarem de maiores e melhores chances de ascensão
ocupacional.
Merece destaque que a maior proporção das filhas nascidas no Sudeste que
reproduziram o estrato ocupacional materno (31,2%) foi as que se dirigiram para o CentroOeste. Por outro lado, 45,7% das filhas que emigraram do Sudeste para o Nordeste estavam
em piores ocupações do que suas mães. Ainda assim, mais da metade, 68,8% das migrantes
residentes no Centro-Oeste, e 54,3% residentes no Nordeste conseguiram ascender em
relação à categoria ocupacional materna.
Acredita-se que as mudanças estruturais nas últimas décadas que fizeram surgir
espaços mais dinâmicos nessas regiões contribuíram para as cifras de mobilidade
ascendente das filhas de trabalhadoras domésticas. Vale mencionar que no Nordeste os
principais pontos de dinamismo econômico são provenientes do complexo petroquímico
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em Camaçari, do complexo minero-metalúrgico no Maranhão, do polo têxtil em Fortaleza,
do agroindustrial em Petrolina e Juazeiro, da fruticultura irrigada no Rio Grande do Norte,
dentre outros (ARAUJO, 1997; PATARRA, 2003).
Quanto aos indicadores de mobilidade das naturais da Região Sul, os resultados
sugestivos mostram que todas as filhas de trabalhadoras domésticas que se deslocaram para
o Sudeste obtiveram ascensão intergeracional. Em segundo lugar, destacam-se as migrantes
intrarregionais que nasceram e residiam no Sul, entre elas 88,4% alcançaram mobilidade
ascendente, e somente 11,6% imobilidade intergeracional. Em terceiro, aquelas que
nasceram e sempre residiram no Sul, onde 83,5% haviam auferido melhores postos de
trabalho em relação ao estrato materno, enquanto 14,7% experimentaram imobilidade, e
apenas 1,9% mobilidade descendente (Tabela 13). A hipótese é que tais resultados de
mobilidade ascendente refletem a combinação de um conjunto de determinantes: maior
nível de escolaridade das filhas sulistas, a diversidade e qualidade das oportunidades
ocupacionais geradas nas regiões Sudeste e Sul, e/ou baixo estrato materno.
Outra possível explicação para os níveis de mobilidade intergeracional ascendente,
particularmente das filhas sulistas residentes no Sudeste repousa no argumento de
seletividade migratória. O aumento da violência, das taxas de desemprego, do custo de vida
e da acirrada competição no mercado de trabalho nos grandes centros urbanos promove a
evasão dos migrantes menos capacitados que tiveram maiores dificuldades de inserção
ocupacional na região de destino, privilegiando a permanência daqueles que lograram
migração bem sucedida (QUEIROZ; SANTOS, 2011). Dessa forma, os resultados podem
estar omitindo a mobilidade das filhas migrantes sulistas que não foram bem sucedidas no
Sudeste e empregaram a reemigração, ao passo que possivelmente favoreceu as cifras
daquelas que migraram, tiveram experiência bem sucedida e decidiram permanecer no local
de destino.

Tabela 13 - Indicadores de Mobilidade Intergeracional de Ocupação, segundo a
condição de migração das filhas de trabalhadoras domésticas - Região Sul, 2014 (%)
Condição de Migração na Região SUL
Nascidas no SU e residentes no NO
Nascidas no SU e residentes no NE
Nascidas no SU e residentes no SE
Nascidas no SU e residentes no CO
Nascidas e sempre residentes no SU
Migrantes intrarregionais nascidas e residentes no SU
Fonte: PNAD/IBGE 2014.

Indicadores de Mobilidade
Ascendente
Imobilidade
Descendente
51,4
48,6
100,0
82,9
17,1
83,5
14,7
1,9
88,4
11,6
-
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Quanto as migrantes sulistas que foram para o Centro-Oeste, aproximadamente 83%
delas ascenderam em relação às mães, e 17% lograram imobilidade intergeracional. No
entanto, aquelas que emigraram do Sul para o Norte configuram com a menor proporção de
mobilidade ascendente e maiores cifras de imobilidade. Como mencionado anteriormente,
possivelmente as desigualdades regionais nos níveis de desenvolvimento econômico, as
mudanças histórico estruturais, a conjuntura do mercado de trabalho, o direcionamento das
políticas sociais, o acesso a educação e a dinâmica migratória traduzem as disparidades nos
níveis de mobilidade intergeracional (JANNUZZI; MONTAGNER; TAIRA, 2017).
Os indicadores de mobilidade das filhas naturais da Região Centro-Oeste apontam
que aquelas que empreenderam migração para o Nordeste e Sul tiveram mobilidade mais
bem sucedida, isso porque todas experimentaram ascensão intergeracional (Tabela 14).
Estudos mostram que a migração constitui importante via para a mobilidade ocupacional
dos indivíduos, assim como importante mecanismo de redução das disparidades regionais.
Porquanto, as oportunidades criadas em distintas localidades e realidades induzem os
deslocamentos populacionais, e as chances de ascensão ocupacional e social (PASTORE,
1979).
Tabela 14 - Indicadores de Mobilidade Intergeracional de Ocupação, segundo a
condição de migração das filhas de trabalhadoras domésticas - Região Centro-Oeste,
2014 (%)
Condição de Migração na Região Centro-Oeste
Nascidas no CO e residentes no NO
Nascidas no CO e residentes no NE
Nascidas no CO e residentes no SE
Nascidas no CO e residentes no SU
Nascidas e sempre residentes no CO
Migrantes intrarregionais nascidas e residentes no CO

Indicadores de Mobilidade
Ascendente
Imobilidade
Descendente
49,6
50,4
100,0
81,4
18,6
100,0
87,0
12,1
0,9
75,6
9,8
14,6

Fonte: PNAD/IBGE 2014.

Quanto as demais categorias de condições migratórias, os dados sugestivos apontam
que 87,0% das filhas nascidas e sempre residentes no Centro-Oeste, 81,4% das que
imigraram para o Sudeste, e 75,6% das migrantes intrarregionais conquistaram melhores
ocupações quando comparado ao estrato materno. Porém 14,6% das migrantes
intrarregionais experimentaram mobilidade descendente. Em contrapartida, metade das
filhas que emigraram do Centro-Oeste para o Norte haviam ascendido em relação à
condição materna, e a outra metade experimentou imobilidade, ou seja, estavam
concentradas no mesmo estrato ocupacional das suas mães.
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Esses achados suscitam o debate migração/mobilidade ocupacional. Nem sempre os
indivíduos que empreendem migração experimentam uma mobilidade bem sucedida na
região de destino. Existem inúmeros condicionantes nesse processo, tais como o cenário
econômico e social das localidades, as redes de sociabilidade, e/ou as características
individuais, familiares e culturais das pessoas que influenciam os motivos, causas e as
decisões migratórias, assim como as chances de inserção virtuosa no mercado de trabalho
(JANNUZZI, 1999; BAENINGER, 2012).
Com intuito de verificar quais os principais destinos migratórios daquelas que
lograram mobilidade intergeracional ascendente, a Figura 2 ilustra por meio de um
diagrama de cordas os fluxos migratórios inter-regionais das filhas de trabalhadoras
domésticas. No diagrama, cada Grande Região do Brasil corresponde a uma fração do
círculo de 360 graus, o volume do fluxo é representado por K (mil migrantes) e pela largura
das bases, e a direção através cordas que carregam a cor da região de origem.
É possível constatar maior dinâmica migratória na região Sudeste que despontou
como maior receptora de imigrantes do país (164.467), sendo a principal origem dessas
migrantes o Nordeste, que enviou mais de 117 mil filhas de trabalhadoras domésticas.
Quanto às saídas, as filhas que emigraram do Sudeste tiveram como principal destino o
Centro-Oeste. Assim, no balanço de entradas e saídas, o Sudeste configurou como a região
mais atrativa do país, ao obter o maior saldo migratório positivo das filhas de trabalhadoras
domésticas (137.520 migrantes)14.
Os movimentos migratórios internos constituem um fenômeno social que envolve
um conjunto amplo e complexo de especificidades que se manifestam nas causas, motivos e
direções da mobilidade espacial, emersos ainda em distintos cenários econômicos,
demográficos, ambientais, sociais e culturais (BAENINGER, 2012). Desse modo, a
compreensão da dinâmica migratória nacional, origina-se no histórico contexto de
desigualdades regionais. A passagem de uma sociedade rural para outrora urbana-industrial,
com centralização produtiva em uma única região – Sudeste -, aprofundou a concentração
do desenvolvimento econômico e social e as disparidades regionais, ao passo que
impulsionou os deslocamentos migratórios em direção ao “eldorado” das oportunidades,
dos

empregos

e

da

mobilidade

social

(BAENINGER,

2011;

CAMARANO;

ABRAMOVAY, 1999; PATARRA, 2003).

14

Para mais detalhes sobre os volumes migratórios inter-regionais ver Tabela A1 no apêndice.
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Figura 2 - Diagrama de cordas com origem e destino das filhas de trabalhadoras
domésticas que experimentaram mobilidade ascendente - Grandes Regiões, 2014

Fonte: PNAD/IBGE 2014.

Vale ressaltar que as maciças transferências populacionais de longa distância,
decisivas para formação dos aglomerados urbanos, eram características da primeira fase da
transição demográfica, quando a redução dos níveis de mortalidade e elevação da
fecundidade acelerou o crescimento populacional nos grandes reservatórios de mão de obra,
tais como o Nordeste e Minas Gerais. No entanto, na atual fase da transição demográfica no
Brasil, com a fecundidade abaixo do nível de reposição, e sem os enormes excedentes
populacionais das tradicionais regiões fornecedoras de mão de obra, emergem novas
modalidades migratórias (BRITO, 2009).
Os estudos evidenciam o redirecionamento das migrações internas, marcadas por
redução dos fluxos inter-regionais (longa distância), com incremento da reemigração e
migração de retorno, intensificação dos deslocamentos intrarregionais e intraestaduais, e da
mobilidade pendular (BAENINGER, 2011; 2012; NUNES; SILVA; QUEIROZ, 2017). A
explicação para os novos movimentos perpassa por fatores macrossociais e microssociais,
aumento do custo de vida nos grandes centros urbanos, violência, interiorização do ensino,
expansão de infraestrutura nas cidades médias, maior diversificação econômica regional,
entre outras (DOTA; QUEIROZ, 2019).
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Nesse ensejo, supõe-se que o cenário histórico estrutural, constituiu um dos
determinantes para a migração das filhas de trabalhadoras domésticas em direção ao
Sudeste. Haja vista que apesar da desconcentração produtiva, maiores investimentos e
políticas para a redução das disparidades regionais ao longo das décadas, o Sudeste
permaneceu como principal área receptora das filhas migrantes inter-regionais. Ainda
assim, é oportuno mencionar que essa migração, possivelmente, nem sempre se concretizou
em ascensão intergeracional de ocupação.
A Região Centro-Oeste registrou o segundo maior volume de imigrantes, um
contingente de mais 70 mil pessoas, oriundas principalmente do Nordeste. Quanto às saídas
maior número teve como destino o Sudeste. Deduzindo o número de entradas e saídas, o
Centro-Oeste obteve o segundo maior saldo positivo (53.535) de migrantes filhas de
trabalhadoras domésticas (Tabela A1). Por sua vez, a região Norte apresentou um saldo
migratório negativo de -8.718. Em termos de entrada registrou um volume de 13.146
imigrantes filhas de trabalhadoras domésticas, das quais mais de 7 mil eram nordestinas.
No que tange ao principal destino das emigrantes nortistas, destaca-se a região CentroOeste, ao receber mais de 10 mil filhas de trabalhadoras domésticas que alcançaram
mobilidade intergeracional ascendente na região. Tal dinâmica confirma a atratividade das
regiões de fronteira agrícola na geração de empregos e movimentos migratórios.
Quanto a região Sul, houve a entrada de mais de 10 mil filhas, destas a maioria saiu
do Centro-Oeste. No que concerne as saídas, as emigrantes sulistas tiveram como principal
destino o Sudeste, que recebeu mais de 29 mil filhas de trabalhadoras domésticas. No
conjunto de entradas e saídas, o Sul obteve o segundo maior saldo negativo (-29.122). Com
relação a região Nordeste, seguindo a tendência nacional, as principais trocas migratórias
foram realizadas com o Sudeste. Quase 3 mil filhas oriundas do Sudeste imigraram para o
Nordeste, enquanto mais de 117 mil emigrantes nordestinas tiveram como destino o
Sudeste. Quanto ao saldo migratório, o Nordeste apresentou o maior saldo negativo (153.215). Dessa forma, os resultados sugestivos confirmam os históricos movimentos
migratórios entre o Sudeste e o Nordeste, caracterizado por intensas idas-e-vindas, que ao
longo das décadas são sustentadas pelas redes de sociabilidade, a cultura da migração e as
desigualdades econômicas e sociais entre as regiões (BAENINGER, 2011; 2012; DOTA;
QUEIROZ, 2019).
Em síntese, a análise dos resultados segundo a região de saída e chegada aponta que
a grande maioria das filhas de trabalhadoras domésticas que empreenderam migração
logrou mobilidade intergeracional ascendente. Seja pelo aumento dos canais de mobilidade
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social nas distintas regiões, seja pelo baixo estrato ocupacional materno. No entanto, é
oportuno frisar que nem todas as filhas que migraram alcançaram melhores postos de
trabalho na região de destino, parte delas não foram bem sucedidas e experimentaram
imobilidade e/ou mobilidade descendente.
Por outro lado, foi possível observar diferenças regionais significativas nos
indicadores de mobilidade, dado que os achados mostram que as filhas que empreenderam
migração tiveram maior mobilidade ascendente no Sudeste, enquanto no Nordeste elas
alcançaram as menores taxas de ascensão intergeracional de ocupação em 2014. Em grande
medida, decorrente dos distintos contextos econômicos, demográficos, sociais e políticos
que ainda permeiam as desigualdades regionais no país.
Ademais, apesar da elevada variabilidade nas taxas de mobilidade desagregadas por
condição de migração, constatou-se que os resultados sugestivos apresentados são
coerentes com o que se esperava: maior mobilidade intergeracional para as filhas
migrantes, mas em diferentes níveis regionais. Desse modo, acredita-se que uma série de
mudanças estruturais e inclusivas, ao longo das últimas décadas, tanto no nível regional
como nacional, possibilitou a ascensão intergeracional, e maiores oportunidades e
perspectivas de vida para parcela expressiva de um grupo que certamente cresceu em maior
situação de vulnerabilidade social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo principal analisar os indicadores de
mobilidade intergeracional de ocupação das filhas de trabalhadoras domésticas,
estratificados por variáveis sociodemográficas (coortes de ingresso no mercado de trabalho
e condição de migração) para as Grandes Regiões brasileiras, em 2014. Com intuito de
verificar rupturas e/ou continuidades entre gerações de um grupo que cresceu,
provavelmente, com maior desvantagem socioeconômica e menos despossuídos de
privilégios de classe.
A partir da comparação entre os estratos ocupacionais no primeiro trabalho e atual
das filhas em relação à condição materna, constatou-se que a maioria das filhas de
trabalhadoras domésticas não reproduziu a trajetória ocupacional das suas mães; e para
aquelas que se moveram para outra categoria de destino, a maior parte estava em melhores
ocupações do que suas mães. Adicionalmente, observaram-se diferenças significantes entre
a primeira ocupação e atual, notadamente na última categoria as filhas desfrutaram de
maior ascensão ocupacional e menor imobilidade.
No primeiro trabalho em relação à ocupação materna, o Norte e o Nordeste
apresentaram o maior percentual de filhas concentradas no estrato de trabalhadoras
domésticas. Nas demais regiões, o maior percentual das filhas moveu-se para o estrato
ocupacional imediatamente superior a condição materna, na categoria de trabalhadoras do
setor tradicional. Por sua vez, na ocupação atual ocorreram significativas mudanças, dado
que nas regiões Norte e Nordeste, a maior categoria de destino das filhas, em termos
percentuais, passou a ser a de trabalhadoras do setor tradicional; no Sul e Sudeste a de
trabalhadoras do comércio, serviços e qualificadas da indústria; e no Centro-Oeste
permaneceu a de trabalhadoras do setor tradicional.
Nesse sentido é importante salientar que no primeiro emprego o trabalho doméstico
apresentou-se como porta de entrada no mercado de trabalho para significativa parcela das
filhas. Contudo, no emprego atual, pode-se verificar redução expressiva daquelas que
estavam ocupadas como trabalhadoras domésticas em todas as regiões, e com maior
intensidade no Norte e Nordeste. Evidências que representam significativas mudanças de
paradigmas estruturais, no qual filhas que herdaram a profissão das mães, mas conseguiram
romper com a trajetória familiar em emprego doméstico, e alcançaram ascensão para
melhores atividades profissionais, em termos de rendimento, formalidade, proteção social e
reconhecimento.
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Ademais, vale salientar que tanto no primeiro trabalho quanto no atual, mais da
metade das filhas de trabalhadoras domésticas experimentaram mobilidade ascendente nas
cinco Grandes Regiões do Brasil, em 2014. Em grande medida esses resultados são fruto
dos avanços e mudanças sociais vivenciados no país entre 2003 a 2014. No bojo desse
processo destaca-se a universalização e interiorização do ensino, a dinâmica dos empregos
formais, e a expansão e o fortalecimento das políticas públicas que ampliaram as
possibilidades para ascensão ocupacional dos segmentos populacionais de maior
vulnerabilidade social.
Comparando os estratos ocupacionais de destino nas cinco Grandes Regiões,
constatou-se que entre o primeiro trabalho e o atual, aumentou a proporção de filhas que
alcançaram mobilidade intergeracional ascendente. No entanto, os achados evidenciam um
padrão de mobilidade semelhante aos estudos clássicos, sendo que a grande maioria subiu
pouco na escala ocupacional, enquanto uma minoria ascendeu muito. Ainda assim, entre o
primeiro trabalho e o atual em relação à categoria materna, aumentou consideravelmente a
proporção de filhas que lograram mobilidade para os estratos mais elevados nas cinco
regiões. Com destaque para aquelas que experimentaram mobilidade ascendente para a
classe de pequenas proprietárias e profissionais de nível médio no Norte, Sudeste e Sul.
Em vista do mencionado é extremamente relevante salientar o papel que
desempenha as políticas públicas, a dinâmica socioeconômica nacional e regional, e o
ensino sobre os indicadores de mobilidade ocupacional, sobretudo nos segmentos
populacionais mais desfavorecidos, seja de oportunidades ou de privilégios. Portanto, os
achados desta dissertação evidenciam um fenômeno generalizado, nas cinco regiões
brasileiras, independente da situação de trabalho, a grande maioria das filhas de
trabalhadoras domésticas alcançou melhores postos de trabalho em relação as suas mães, e
provavelmente melhores condições de vida e perspectivas futuras.
No que tange as taxas de mobilidade intergeracional, os resultados mostram
aumento da mobilidade ascendente, e redução da mobilidade descendente e imobilidade,
entre o primeiro trabalho e o atual das filhas, em quatro Grandes Regiões do Brasil, em
2014, sendo exceção o Nordeste, que vislumbrou pequeno aumento daquelas que galgaram
piores ocupações em relação a ocupação materna.
Quanto às diferenças entre as regiões, tanto no primeiro trabalho como no atual, o
Sul predomina com as maiores taxas de mobilidade ascendente e menor imobilidade,
enquanto no Nordeste configura o oposto. Essa constatação confirma a primeira hipótese
deste estudo que existem diferenças nos indicadores de mobilidade ocupacional das filhas
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de trabalhadoras domésticas entre as cinco grandes regiões do Brasil. Dessa forma, as
tendências descritas sugerem correlação positiva entre os estágios de desenvolvimento e o
grau de mobilidade ocupacional das regiões.
Nesta perceptiva foi possível averiguar que as regiões mais dinâmicas e
desenvolvidas socioeconomicamente propiciaram maiores taxas de mobilidade ascendente
quando comparado àquelas mais atrasadas. Essa dinâmica também se confirmou ao analisar
o percentual de filhas que experimentaram mobilidade ascendente de longa distância, aqui
considerada como a ascensão intergeracional para as categorias de pequenas proprietárias e
profissionais de nível médio, e proprietárias e profissionais de nível alto.
Os achados mostram que a região Sul apresentou maior proporção de filhas com
esse tipo de mobilidade na ocupação atual, e o Nordeste a menor. Adicionalmente, em
todas as regiões em apreço, maior proporção das filhas logrou mobilidade ascendente de
longa distância na ocupação atual do que comparado ao primeiro trabalho. Essas evidências
corroboram que o emprego atual está correlacionado a maiores cifras de mobilidade,
porquanto representa estágios mais maduros da trajetória ocupacional dos indivíduos.
Com relação aos indicadores de mobilidade, segundo as coortes de ingresso no
mercado de trabalho, no Brasil, em 2014, os achados mostram maior mobilidade
ascendente nas coortes mais jovens e maiores cifras de imobilidade nas coortes mais velhas,
tanto no primeiro trabalho das filhas quanto no atual. Adicionalmente, pode-se verificar que
os indicadores de mobilidade intergeracional foram mais acentuados no trabalho atual das
filhas em 2014. Sem dúvidas, devido ao período áureo de desenvolvimento inclusivo, entre
2003 a 2014, importante motor para ascensão intergeracional no período. Dentre os
principais vetores, destaca-se o aumento dos empregos formais, expansão e interiorização
do ensino básico, técnico e superior, valorização do salário mínimo, programas de
transferência de renda e a intensificação das ações e políticas públicas de cunho inclusivo.
Quanto aos indicadores de mobilidade ocupacional no trabalho atual das filhas,
segundo a coorte de ingresso nas cinco grandes regiões, constatou-se que nas regiões Norte
e Sul, entre as filhas que tiveram ingresso no período de 1958 a 1969, a maioria reproduziu
a categoria ocupacional materna, e menos da metade experimentaram mobilidade
ascendente no trabalho atual. Por sua vez, a partir da coorte de 1970-1981, pode-se verificar
aumento expressivo da proporção de filhas que experimentaram mobilidade ascendente, nas
respectivas regiões, em 2014.
No que concerne aos indicadores de mobilidade intergeracional das regiões
Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste constata-se tendência distinta, em todas as coortes de

101
ingresso no mercado de trabalho, isto porque, a maioria das filhas logrou mobilidade
intergeracional ascendente no trabalho que tinham no ano de 2014. Além disso, verificou-se
em todas as regiões que as maiores cifras de mobilidade ascendente foram provenientes das
filhas das coortes de 2006 a 2014. Dessa forma, os respectivos resultados confirmam a
segunda hipótese deste estudo: as filhas de trabalhadoras domésticas que ingressaram
durante o desenvolvimento inclusivo dos anos 2000 alcançaram maiores cifras de
mobilidade ascendente.
Diante de tais evidências, ratifica-se o quão determinante constitui o
desenvolvimento inclusivo, pautado na redução das desigualdades, sobretudo para os
segmentos populacionais menos privilegiados. A partir da ampliação do investimento
governamental em educação, saúde e políticas sociais, abertura de novas e melhores vagas
ocupacionais, além da política de valorização do salário mínimo, constata-se que
oportunidades concretas foram criadas para que os indivíduos possam ter chances de traçar
uma nova trajetória de vida.
Quanto as principais diferenças evidenciadas nas coortes de ingresso no mercado de
trabalho das filhas de trabalhadoras domésticas entre as cinco grandes regiões, os achados
mostram que as residentes no Sudeste lograram maior ascensão intergeracional no trabalho
atual, em todas as coortes. Por outro lado, aquelas residentes no Norte apresentaram as
menores proporções de mobilidade ascendente nas cinco coortes de análise. Em grande
medida, fruto das disparidades regionais, em termos de crescimento socioeconômico, de
oportunidades, níveis educacionais e rendimentos.
No que diz respeito aos indicadores de mobilidade intergeracional de ocupação
segundo a condição de migração, os resultados sugestivos apontam mobilidade mais bem
sucedida, maiores cifras de ascensão intergeracional, para as filhas que emigraram do Norte
em direção ao Nordeste, Sudeste e Sul; do Nordeste para as regiões Sul e Centro-Oeste; do
Sudeste para o Norte e Sul; da Região Sul em direção ao Sudeste; e do Centro-Oeste para o
Nordeste e Sul.
No entanto, nem todas as filhas que migraram alcançaram mobilidade
intergeracional ascendente na região de destino. Quase metade daquelas que emigraram do
Sudeste para o Nordeste lograram mobilidade descendente, e do Sul para o Norte
experimentaram imobilidade. Esse cenário sugere inúmeros condicionantes que permeiam o
processo migratório associado a mobilidade ocupacional, quais sejam: as redes de
sociabilidade, a conjuntura socioeconômica das localidades, as características individuais,
familiares e culturais das pessoas, a seletividade no mercado de trabalho, dentre outros.
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Ainda assim, os resultados sugestivos mostram que em todas as regiões, com
exceção daquelas que emigraram do Centro-Oeste para o Norte, mais da metade das filhas
que empreenderam migração inter-regional ou intrarregional alcançaram ascensão para
melhores postos de trabalho no local de destino. Supõe-se que esses resultados são reflexos
da desconcentração produtiva do eixo Centro-Sul, das políticas de incentivos fiscais a
industrialização, do aumento do estoque de empregos formais, da interiorização do ensino e
da política de valorização salarial que possibilitaram novas oportunidades e direções para
os fluxos migratórios.
Com relação às diferenças regionais, o Sudeste propiciou as maiores taxas de
mobilidade ascendente para as filhas de trabalhadoras domésticas que empreenderam
migração. Além disso, despontou com maior saldo migratório positivo dentre as cinco
regiões. Por outro lado, no Nordeste, as filhas naturais e não naturais tiveram a menor taxa
de mobilidade ascendente, e o maior saldo migratório negativo. Dessa forma, a análise da
mobilidade intergeracional de ocupação segundo a condição de migração, apesar da elevada
variabilidade da amostra, sugere a confirmação da hipótese que expressiva parcela das
filhas de trabalhadoras domésticas que empreenderam migração logrou mobilidade
intergeracional ascendente, mas em diferentes níveis regionais.
Nesse sentindo, é importante reconhecer a principal limitação deste estudo, qual seja
a elevada variabilidade nas taxas de mobilidade ocupacional desagregadas por condição de
migração das filhas, que tornaram respectivos resultados mais fracos do ponto de vista
estatístico. Como a amostra é relativamente pequena, no limite da desagregação dos dados,
o coeficiente de variação é muito alto. Desse modo, apresentaram-se nesta dissertação
resultados sugestivos sobre os indicadores de mobilidade intergeracional segundo a
condição de migração das filhas de trabalhadoras domésticas para as Grandes Regiões, em
2014. No entanto, ficou evidente que os resultados sugestivos são bem coerentes com que
se esperava por meio da revisão de literatura. Assim, para trabalhos futuros, sugere-se
recompor o plano amostral de análise.
Apesar das limitações, os resultados desta dissertação corroboram a importância das
mudanças sociais e inclusivas, ao longo das últimas décadas sobre as possibilidades de
ascensão

intergeracional

dos

segmentos

populacionais

menos

privilegiados

socioeconomicamente, em particular, as filhas de trabalhadoras domésticas. Nesse sentido,
infere-se que as transformações estruturais e conjunturais, sobretudo a partir de 2003, foram
determinantes para aumentar as chances concretas de ascensão ocupacional.
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Desse modo, é oportuno chamar atenção para esse cenário de desmonte das políticas
públicas e dos avanços sociais vivenciados no país nos últimos anos. São retrocessos nos
indicadores de pobreza, fome, mercado de trabalho, renda, educação, saúde, que colocam
em xeque o aumento da mobilidade social e/ou ocupacional nos distintos grupos
populacionais, sobretudo entre as mulheres, pobres e negras, residentes em regiões menos
desenvolvidas,

que

ainda

enfrentam

inúmeras

desigualdades.

Conjuntura

que

provavelmente irá aumentar o foço das desigualdades seculares. Porquanto, tende a
privilegiar os mais abastados e reduz as chances/oportunidades daqueles menos
favorecidos.
Os estudos sobre o desempenho do mercado de trabalho mostram que no período de
crise econômica desencadeada no país, a partir do segundo trimestre de 2014, aumentou a
taxa de desemprego, o número de pessoas em situação de desalento, o número de
trabalhadores por conta própria, trabalhadores informais, o quantitativo de pessoas na
pobreza e extrema pobreza, associado à interrupção do crescimento dos empregos formais e
estagnação dos rendimentos (COSTA et al., 2019; FARIA; FERREIRA; PAULA, 2016;
JANNUZZI, 2018).
No período mais agudo da recessão econômica, o número de pessoas ocupadas nos
serviços domésticos, que vinha arrefecendo até 2014, voltou a aumentar com crescimento
de 4,2%, entre 2014 a 2016 (IBGE, 2017). Nessa conjuntura de retrocessos de importantes
avanços sociais, possivelmente as filhas de trabalhadoras domésticas que experimentaram
mobilidade ascendente em 2014, sobretudo de curta distância para ocupações
imediatamente superiores a condição materna, podem ter sido “obrigadas” a aceitar piores
trabalhos em termos de rendimento, formalidade e status social, e possivelmente a lograr
imobilidade ou mobilidade descendente, revertendo grande parte dos ganhos ocupacionais e
sociais verificados ao longo desta dissertação.
Assim, espera-se que este estudo possa alertar quanto a necessidade da manutenção
de políticas públicas inclusivas para garantir, aos grupos mais vulneráveis, chances
concretas e mais equitativas para a mudança social e novas trajetórias de vida.
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APÊNDICE

Tabela A1 - Matriz com origem e destino das filhas que experimentaram mobilidade
ascendente
Região de
Nascimento
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Total
Imigrantes

Norte
0
7.311
481
2.460
2.894
13.146

Região de Residência
Nordeste Sudeste
Sul
2.939
4.592
2.289
0
117.319 1.445
2.940
0
2.856
0
29.135
0
941
13.421
3.800
6.820

164.467

10.390

Centro-Oeste
12.044
33.960
20.670
7.917
0

Total
Emigrantes
21.864
160.035
26.947
39.512
21.056

Saldo
Migratório
-8.718
-153.215
137.520
-29.122
53.535

74.591

269.414

-269.414

Fonte: PNAD/IBGE 2014.

Tabela A2 - Indicadores de mobilidade intergeracional de ocupação, segundo coortes
de ingresso no mercado de trabalho no primeiro emprego das filhas de trabalhadoras
domésticas - Grandes Regiões, 2014
Mobilidade
Imobilidade
Mobilidade
Região
Coortes
Ascendente (%)
(%)
Descendente (%)
1958-1969
12,4
43,5
44,1
1970-1981
35,6
56,3
8,1
Norte
1982-1993
53,2
46,8
1994-2005
69,4
30,6
2006-2014
90,8
9,2
1958-1969
27,5
42,1
30,4
1970-1981
55,7
41,4
3,0
Nordeste
1982-1993
38,9
55,3
5,8
1994-2005
62,7
35,3
2,0
2006-2014
82,6
17,4
1958-1969
54,8
32,0
13,2
1970-1981
50,7
44,3
5,1
Sudeste
1982-1993
66,6
32,9
0,5
1994-2005
77,5
21,0
1,5
2006-2014
90,9
7,7
1,4
1958-1969
21,3
75,0
3,6
1970-1981
67,9
26,3
5,8
Sul
1982-1993
65,2
32,1
2,7
1994-2005
76,7
22,0
1,3
2006-2014
88,5
9,5
2,0
1958-1969
45,8
35,0
19,2
1970-1981
48,5
47,3
4,2
Centro-Oeste
1982-1993
52,0
35,8
12,2
1994-2005
73,0
27,0
2006-2014
91,0
6,2
2,8
Fonte: PNAD/IBGE 2014.
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Tabela A3 - Volumes absolutos nos indicadores de mobilidade intergeracional de ocupação, segundo a condição de migração das filhas
de trabalhadoras domésticas - Grandes Regiões, 2014
Região

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Condição de Migração
Nascidas no NO e residentes no NE
Nascidas no NO e residentes no SE
Nascidas no NO e residentes no SU
Nascidas no NO e residentes no CO
Nascidas e sempre residentes no NO
Migrantes intrarregionais nascidas e residentes no NO
Nascidas no NE e residentes no NO
Nascidas no NE e residentes no SE
Nascidas no NE e residentes no SU
Nascidas no NE e residentes no CO
Nascidas e sempre residentes no NE
Migrantes intrarregionais nascidas e residentes no NE
Nascidas no SE e residentes no NO
Nascidas no SE e residentes no NE
Nascidas no SE e residentes no SU
Nascidas no SE e residentes no CO
Nascidas e sempre residentes no SE
Migrantes intrarregionais nascidas e residentes no SE
Nascidas no SU e residentes no NO
Nascidas no SU e residentes no NE
Nascidas no SU e residentes no SE
Nascidas no SU e residentes no CO
Nascidas e sempre residentes no SU
Migrantes intrarregionais nascidas e residentes no SU
Nascidas no CO e residentes no NO
Nascidas no CO e residentes no NE
Nascidas no CO e residentes no SE
Nascidas no CO e residentes no SU
Nascidas e sempre residentes no CO
Migrantes intrarregionais nascidas e residentes no CO

Mobilidade
Ascendente
2.939
4.592
2.289
12.044
120.789
13.001
7.311
117.319
1.445
33.960
423.902
15.321
481
2.940
2.856
20.670
1.248.561
74.218
2.460
0
29.135
7.917
379.932
26.973
2.894
941
13.421
3.800
154.716
12.691

Imobilidade
0
0
0
3.340
22.255
2.674
3.221
51.719
471
9.849
113.057
2.342
0
0
0
9.389
294.782
20.756
2.325
0
0
1.634
66.782
3.554
2.942
0
3.061
0
21.457
1.640

Mobilidade
Descendente
0
0
0
0
3.042
0
0
0
0
2.317
26.499
0
0
2.471
0
0
22.328
0
0
0
0
0
8.566
0
0
0
0
0
1.639
2.452

Fonte: PNAD/IBGE 2014.
Nota: Os volumes absolutos foram expandidos com a aplicação do peso do morador selecionado para o Suplemento de Mobilidade Socioocupacional com ajuste pela projeção de população.

