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RESUMO 

 

A região Nordeste, durante décadas, perdeu consideráveis contingentes populacionais, 

seja por causa da seca, latifúndio, desemprego, redes de relacionamentos/sociais, 

esgotamento das fronteiras produtivas, falta de oportunidades de trabalho e/ou estudo na 

terra natal. Contudo, embora as perdas populacionais nordestinas tenham arrefecido nas 

últimas décadas, a região permanece com saldo migratório negativo relevante. O 

nordestino ainda emigra, e, na maioria dos casos, em busca de emprego, melhores 

rendimentos, oportunidades e/ou novos lugares onde haja melhor qualidade de vida. 

Com as mudanças no cenário econômico, político e social das regiões de origem e 

destino a partir da década de 1970, com destaque para o período entre 2003 e 2014, a 

decisão de migrar passou a ser subsidiada por diversos fatores, para além das 

dificuldades de sobrevivência e/ou mobilidade social. Mas o sucesso da emigração 

depende, em grande parte, das características do mercado de trabalho na região de 

destino, assim como das características demográficas do migrante, as quais se 

diferenciam por gênero e raça. Neste contexto, o objetivo desta dissertação é analisar, 

para o ano de 2014, os efeitos da interseccionalidade de gênero e raça na mobilidade 

social intrageracional do emigrante com origem na região Nordeste (e com destino em 

outra grande região do país). Para tanto, a fonte de dados é a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2014, que possui um módulo especial de perguntas 

sobre mobilidade social, além das características sociodemográficas e migratórias. 

Através da análise descritiva verificou-se que os emigrantes do Nordeste 

experimentaram maior mobilidade intrageracional ascendente comparativamente aos 

não migrantes nordestinos, em 2014. No entanto, esse movimento na estrutura social foi 

majoritariamente de curta distância. Pelos modelos logísticos pode-se observar que as 

chances de mobilidade ascendente são menores para as mulheres, independente da 

condição de migração, mas com intensidades diferentes. Entre os emigrantes, as 

mulheres brancas foram as que apresentaram as menores chances de mobilidade 

ascendente e entre os não migrantes, as mulheres negras. Adicionalmente, os resultados 

evidenciam que para os emigrantes, as chances de mobilidade ascendente são maiores 

entre aqueles com 30 a 34 anos, que nunca viveram com cônjuge ou companheiro(a), na 

condição familiar demais, com até o ensino fundamental completo, dois anos de 

residência na região de destino e homens negros. Quanto ao não migrante, as chances de 

mobilidade social ascendente, em 2014, são maiores para os indivíduos com idade de 25 

a 29 anos, que vivem com cônjuge ou companheiro(a), pessoa de referência, com 

superior incompleto e mais e para os homens brancos.  

 

Palavras-chave: Interseccionalidade. Migração. Mobilidade Social. Nordeste.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The Northeast region has, for decades, lost considerable population contingents, 

whether because of drought, large estates, unemployment, social/relationship networks, 

exhaustion of productive frontiers, lack of work and/or study opportunities in the 

homeland. However, although population losses in the Northeast have cooled in recent 

decades, the region still has a significant negative migration balance. Northeastern 

people still emigrate, and, in most cases, in search of employment, better income, 

opportunities and/or new places where there is a better quality of life. With the changes 

in the economic, political and social scenario of the regions of origin and destination 

since the 1970s, with emphasis on the period between 2003 and 2014, the decision to 

migrate started to be subsidized by several factors, in addition to the difficulties of 

survival and/or social mobility. But the success of emigration depends, to a large extent, 

on the characteristics of the labor market in the region of destination, as well as on the 

demographic characteristics of the migrant, which differ by gender and race. In this 

context, the objective of this dissertation is to analyze, for the year 2014, the effects of 

the intersectionality of gender and race on the intragenerational social mobility of 

emigrants originating in the Northeast region (and destined for another large region of 

the country). For this purpose, the data source is the 2014 National Household Sample 

Survey (PNAD), which has a special module for questions on social mobility, in 

addition to sociodemographic and migratory characteristics. Through descriptive 

analysis, it was found that emigrants from the Northeast experienced greater 

intragenerational upward mobility compared to non-migrants from the Northeast, in 

2014. However, this movement in the social structure was mostly of short distance. 

From the logistical models, it can be observed that the chances of upward mobility are 

lower for women, regardless of their migration status, but with different intensities. 

Among emigrants, white women were the ones with the lowest chances of upward 

mobility and among non-migrants, black women. Additionally, the results show that for 

emigrants, the chances of upward mobility are greater among those aged 30 to 34 years 

old, who have never lived with a spouse or partner, in a family condition, with up to 

complete elementary school, two years of residence in the destination region and black 

men. As for the non-migrant, the chances of upward social mobility in 2014 are greater 

for individuals aged 25 to 29 years, who live with a spouse or partner, a reference 

person, with an incomplete higher education and more, and for white men. 

 

Keywords: Intersectionality. Migration. Social Mobility. North East. 
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INTRODUÇÃO 

 

As migrações tidas como saída viável para as desventuras dos sertanejos que 

"abandonavam" a sua região natal tinham como principal motivação a sobrevivência. Os 

migrantes não deixavam para trás somente sua terra de origem, mas também suas 

famílias e círculos sociais, cultura (sotaque, hábitos alimentares), clima. Outras 

motivações se devem a um conjunto complexo de fatores que expulsavam o migrante da 

sua origem enquanto o local de destino exercia uma força contrária, que o atraia. Desse 

modo, a migração não é um mero fenômeno esporádico, também é tida como uma 

reação do sobrevivente à natureza de sua situação em relação ao ambiente social e 

natural (AMARAL; NOGUEIRA, 1992).  

No Brasil, até a década de 1980, as migrações internas foram preponderantes no 

processo de urbanização, constituição dos grandes centros econômicos e na organização 

dos espaços sociais (BAENINGER, 2003; 2012). Neste contexto, destacou-se os 

intensos fluxos de nordestinos para outras regiões brasileiras, notadamente em períodos 

de forte crescimento/desenvolvimento econômico nas regiões de destino. A partir de 

1990, com reflexos das recentes crises econômicas e com a diminuição dos fluxos 

migratórios entre as regiões, houve um crescimento no fluxo migratório do tipo de 

mobilidade urbano-urbano (OJIMA; COSTA; CALIXTA, 2014). 

No cerne dessas dinâmicas migratórias, os motivos que desencadeiam cada 

processo são distintos e intrinsecamente interligados, são fatores históricos que 

remontam momentos de estagnação econômica, desemprego, esgotamento das fronteiras 

agrícolas. Entre os principais motivos que impulsionaram as migrações nordestinas 

estão as condições climáticas (seca), que impediam o sustento digno para a parcela 

significativa dos sertanejos, que migravam e/ou fugiam da seca (e da consequente 

estagnação econômica) em busca da sobrevivência (OLIVEIRA; JANNUZZI, 2005). 

Os registros históricos dessa “odisseia nordestina” indicam que a primeira perda 

populacional do Nordeste foi para a região Norte, por volta de 1880, devido à produção 

da borracha. Em seguida para o Sudeste, a partir de 1930, a urbanização e crescentes 

vagas na indústria, sem exigência de uma especialização adequada, atraiam grandes 

quantidades de mão de obra. Nesse contexto, o êxodo rural foi marcado por uma grande 

evasão da população nordestina em direção ao Centro-Sul, região de grande atração 

populacional durante décadas (VALE et al., 2004). 
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Nos anos de 1950 a 1958, devido a constantes períodos de estiagem prolongadas 

em alguns estados do Nordeste, houve um fluxo migratório interno para áreas mais 

férteis como o estado do Maranhão (MOURA, 1980). Até o início da década de 1980, 

grande parte da distribuição da migração interna no Brasil se caracterizava pela 

concentração populacional no Sudeste, sendo São Paulo o principal destino, referência 

no desenvolvimento urbano-industrial do país. As áreas de fronteiras agrícolas, mesmo 

começando a demonstrar sinais de seu fatídico esgotamento, também desempenharam 

papel importante quanto à absorção de expressivos contingentes populacionais 

(PATARRA, 2003).  

Entretanto, a partir dos anos 1980, os estudos mostram um ponto de inflexão 

quanto às tendências relacionadas aos volumes, destinos e distintas modalidades 

migratórias. Evidencia-se um aumento significativo das migrações intrarregionais e 

intraestaduais, dos deslocamentos sazonais, e a intensificação da migração de retorno 

para as tradicionais áreas de expulsão, especialmente para os estados do Nordeste 

(CUNHA; BAENINGER, 1999; PACHECO; PATARRA, 1997; QUEIROZ, 2003).  

No que concerne à região Nordeste, houve arrefecimento das emigrações inter-

regionais a partir da década de 1980, devido aos movimentos migratórios de retorno, 

concomitantemente ao declínio nas saídas, oriundos da desconcentração industrial, 

reorganização da atividade econômica/produtiva no Brasil e expressiva dinamização no 

desenvolvimento regional. Os estudos apontam redução do saldo migratório negativo ao 

longo das décadas, ao passar de -876.745 migrantes no período 1986/1991, para -

764.057 migrantes no quinquênio 1995/2000, e para -701.077 em 2005/2010 

(BAENINGER, 2011; CUNHA, 2016; NASCIMENTO; OJIMA, 2012; QUEIROZ, 

2003; 2013).  

A região continua apresentando saldo migratório negativo relevante, isto porque 

os fluxos migratórios dos estados da região são marcados pelo “efeito bumerangue”, 

que ora expulsa, ora absorve e recupera sua população, em constantes vaivéns, 

influenciados por movimento global, nacional e regional, que afetam o mercado de 

trabalho e os detentores de mão de obra (FUSCO, 2012). Dessa forma, ainda que as 

migrações no Nordeste tenham diminuído, sobretudo no fluxo inter-regional, os 

nordestinos ainda assumem relevante papel na redistribuição espacial da população 

(FUSCO; OJIMA, 2014). Substancialmente, em momentos difíceis (crise política, 

econômica, seca, falta de políticas de desenvolvimento regional) emergem outros tipos 

de mobilidade migratória, seja para a sobrevivência e/ou na busca por novos lugares que 
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representam melhores oportunidades no mercado de trabalho e melhor inserção social 

(JANNUZZI, 1998).  

Nesse sentido, a perspectiva da mobilidade social e/ou ocupacional constitui 

fator relevante para compreender os deslocamentos migratórios, sobretudo inter-

regionais e intrarregionais. No contexto de permanência dos desequilíbrios regionais, no 

que se refere à quantidade e qualidade dos empregos, desenvolvimento socioeconômico, 

desigualdades sociais, de gênero e raça, a direção dos movimentos migratórios, em 

especial nas regiões menos dinâmicas, possivelmente ainda apresenta relação com as 

chances de melhor inserção na localidade de destino (CUNHA; QUEIROZ, 2011; 

JANNUZZI, 1998; 1999; 2004b).  

A mobilidade social e/ou ocupacional pode ser entendida como o movimento 

dos indivíduos dentro da estrutura social, por meio de mudanças na posição de trabalho. 

Desse modo, os níveis de mobilidade de carreira ou entre gerações estão relacionados 

com a oferta no mercado de trabalho, características estruturais e individuais. A partir 

dessa perspectiva, o sucesso da migração depende, em grande medida, das 

possibilidades de empregos geradas na região de destino, as quais se diferenciam por 

gênero e raça (ANDRADE, 1998; ANDRADE; RODRIGUES, 1996; PERO, 2002; 

SCALON, 1997). 

Desse modo, o presente estudo tem como problemática de pesquisa responder a 

seguinte indagação: Como a interseccionalidade de gênero e raça afeta a mobilidade 

social intrageracional dos emigrantes do Nordeste?  

A hipótese deste estudo é que os indicadores de mobilidade ascendente dos 

emigrantes inter-regionais com origem na região Nordeste (ou seja, com destino nas 

demais regiões do país), são maiores, se comparado aos não migrantes nordestinos, em 

2014. Além disso, espera-se que, entre essa parcela de emigrantes, a chance de 

mobilidade social se diferencie entre homens brancos, homens negros, mulheres brancas 

e mulheres negras, confirmando, assim, que as desigualdades estruturais de gênero e 

raça também afetam o sucesso dos emigrantes inter-regionais do Nordeste.  

O principal objetivo desta dissertação é analisar, para o ano de 2014, os efeitos 

da interseccionalidade de gênero e raça na mobilidade social intrageracional do 

emigrante com origem na região Nordeste (e com destino em outra grande região do 

país). Considerando este recorte, os objetivos específicos são: i) Analisar 

descritivamente a mobilidade social de emigrantes e não migrantes, considerando 

também as variáveis sexo e raça/cor; ii) Estimar para os emigrantes do Nordeste e para 
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os não migrantes nordestinos, por meio da aplicação da regressão logística para cada 

grupo, se a chance de mobilidade social intrageracional ascendente varia pela 

intersecção de gênero e raça, controlando por características demográficas e 

socioeconômicas; e iii) E, por último, identificar se os efeitos da interseccionalidade de 

gênero e raça diferem entre os emigrantes do Nordeste e os não migrantes. Para tanto, 

foram utilizados os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

2014. Dessa forma, optou-se por restringir a análise para o ano de 2014, período mais 

recente da respectiva fonte de dados, pois, nesta edição, o suplemento de Mobilidade 

Sócio-Ocupacional investigou para o morador de 16 anos ou mais de idade, selecionado 

aleatoriamente, um conjunto de características sobre mobilidade social. 

Vale ressaltar que este estudo pretende analisar apenas os emigrantes inter-

regionais com origem no Nordeste e não migrantes nordestinos ocupados na data de 

referência do recenseamento, em 2014. Apesar deste fluxo inter-regional ter reduzido o 

seu volume, ainda é significativo. Além disso, historicamente a migração oriunda da 

região Nordeste para outras grandes regiões (especialmente para o Sudeste, e, mais 

especificamente, São Paulo) representa um movimento em busca de melhores condições 

de vida, novas oportunidades no mercado de trabalho e de ascendência social. Outro 

recorte refere-se às idades dos indivíduos: será analisado o grupo etário 20 a 34 anos, 

que incorpora o pico das taxas de migração por idade (20 a 22 anos), modeladas por 

vários estudos internacionais (ROGERS; CASTRO, 1981; ROGERS et al., 1978). A 

partir do exposto, se almeja contribuir para o debate sobre os movimentos migratórios 

inter-regionais mais recentes com origem no Nordeste, ao considerar a mobilidade 

social e a perspectiva interseccional de gênero e raça. 

Com relação à estrutura, esta dissertação está dividida em três capítulos, além 

desta introdução. O primeiro capítulo contextualiza a evolução das migrações 

nordestinas e revisa estudos sobre a migração e gênero, e mobilidade social 

intrageracional no Brasil. O segundo discorre sobre os dados e os procedimentos 

metodológicos adotados para alcançar os objetivos propostos. O terceiro capítulo 

apresenta os resultados e discussões sobre as análises descritivas da mobilidade social 

de emigrantes e não migrantes, e dos modelos logísticos aplicados. Por último, têm-se 

as considerações finais desta dissertação.  
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1 BASES TEÓRICAS E CONCEITUAIS SOBRE MIGRAÇÃO, 

MOBILIDADE SOCIAL E CONDICIONANTES ASSOCIADOS  

 

O principal objetivo deste capítulo é contextualizar a evolução das migrações 

nordestinas, apontando os principais fluxos, tendências e inflexões na dinâmica 

migratória. E revisar estudos sobre a migração, gênero, raça e suas interseccionalidades, 

e sobre a mobilidade social intrageracional no Brasil e condicionantes associados, ao 

longo das décadas de 1970 a 2010. 

 

1.1 EVOLUÇÃO DAS MIGRAÇÕES NORDESTINAS  

 

No Brasil, os movimentos internos estavam diretamente relacionados ao 

processo de desenvolvimento do capitalismo. Seguindo uma perspectiva estruturalista, 

os fluxos migratórios seguiram a tendência do excedente demográfico, criado a partir 

dos indivíduos que não eram absorvidos pela economia ou sociedade da região. No 

entanto, as migrações não se resumem apenas às diretrizes econômicas, mas incluem um 

complexo conjunto de fatores que abrange tanto o aspecto cultural como o social. Para 

além do exposto, constata-se que a migração não é um fenômeno esporádico e tão 

pouco aleatório, pelo contrário, os deslocamentos migratórios constituem um fenômeno 

complexo e estrutural, à medida que se modificam no tempo e espaço (BRITO, 2000).  

Martine (1994) diferencia em quatro fases os fluxos migratórios internos no país 

até os anos de 1980. A primeira é marcada pelas tradicionais áreas de migração que tem 

como característica a expulsão populacional, tais como: o Nordeste, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Em segundo, os deslocamentos foram 

marcados pelas correntes migratórias em direção ao estado de São Paulo e Rio de 

Janeiro, polos de atração de mão de obra. Na terceira fase, no período de 1940 a 1960, 

ocorre a atração dos migrantes para as fronteiras consolidadas nos estados do Paraná, 

Maranhão, Goiás e Mato Grosso do Sul. No último estágio, no início da década de 

1970, o fluxo migratório interno no país se voltou para o Mato Grosso e a região do 

Norte. 

Nesse contexto, é importante destacar a relevância do êxodo rural para a 

reorganização espacial da população. No ano de 1950, 64% da população brasileira 

residia em áreas rurais e ao longo das três décadas posteriores esse percentual reduz 
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para menos da metade. Em 1980, cerca de 30% da população residia no meio rural 

(PATARRA, 2003).  

Com o processo de modernização agrícola ocorreu a expulsão de grandes 

volumes de trabalhadores rurais. Associado ao processo de industrialização, as 

migrações internas foram marcadas por um grande volume de fluxos do tipo rural-

urbano. Vale ressaltar que enquanto o primeiro processo expulsava a população, o 

segundo acabava atraindo grandes contingentes populacionais. Como resultado desses 

fatores, a década de 1970 apresentou um contingente de 15,6 milhões de migrantes na 

modalidade rural-urbano (PATARRA, 2003).  

Até a década de 1980, as migrações internas foram marcadas pela concentração 

populacional no Sudeste, sendo São Paulo o principal destino, referência no 

desenvolvimento urbano-industrial do país. E as áreas de fronteiras agrícolas também 

desempenharam papel importante quanto à absorção de expressivos contingentes 

populacionais (PATARRA, 2003). Os estudos de Baeninger (1998; 1999) evidenciaram 

que através dos deslocamentos inter-regionais, a região Sudeste absorveu cerca de 

41,0%, de um total de quase sete milhões de pessoas migrantes, entre os anos de 1981 a 

1991. Contudo, a partir da década de 1980, a dinâmica migratória interna passou a se 

constituir de deslocamentos urbano-urbano, com a redução da migração para fora do 

estado (FUSCO; OJIMA, 2014; QUEIROZ; BAENINGER, 2014). 

Portanto, o período que sucedeu os anos de 1980 foi um momento de inflexão 

das principais modalidades migratórias (BAENINGER; CUNHA, 2001). O 

entendimento das mudanças nos tradicionais fluxos migratórios foi permeado pela 

estagnação da economia brasileira durante a década perdida. Nesse período, o país 

enfrentou violentas variações em sua economia, marcado por um elevado processo 

inflacionário e deterioração do mercado de trabalho que atingiu milhões de 

trabalhadores, causando inúmeras perdas de empregos, principalmente nas grandes 

metrópoles. Isso acarretou um aumento de postos de trabalho informais, menor proteção 

social, rendimentos, mobilidade espacial e social. Ademais, observou-se um 

espraiamento industrial e um impacto diferenciado da crise nas mais distintas regiões 

brasileiras, com destaque para o surgimento de “ilhas” de prosperidade que retinha os 

potenciais migrantes (PACHECO, 1998; PASTORE; VALLE SILVA, 2001; 

PATARRA, 2003).  

Também contribuíram para a emergência de distintas modalidades migratórias, o 

esgotamento das fronteiras agrícolas, a redução das perdas populacionais de algumas 
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áreas tradicionalmente expulsoras e a intensificação das contracorrentes migratórias a 

partir dos fluxos de retorno (QUEIROZ, 2003).  

Historicamente, o Nordeste destaca-se pela intensa mobilidade populacional que 

abrange inúmeras questões e motivos demográficos, econômicos e culturais. O contexto 

do sertão nordestino, carente de investimentos públicos e privados, remonta às práticas 

antigas migratórias de gerações que deixaram sua terra natal para sobreviver. A região 

semiárida, castigada pela falta de chuva, não tinha provimento suficiente para garantir a 

produção da agricultura e da agropecuária, e suprir as necessidades básicas dos seus 

residentes. No contexto do coronelismo e sem auxílio das políticas públicas, as famílias 

camponesas migravam para viver (NOGUEIRA, 2012).  

Dentre os principais desafios das migrações nordestinas, um fator preponderante 

refere-se à necessidade de quebrar o paradigma de pertencimento à região natal quando 

esta não fornece oportunidades, sejam ocupacionais, educacionais, sociais ou garantias 

de sobrevivência. No cenário das migrações internas, o Nordeste representa um símbolo 

da tradição migratória, de gente sobrevivente das adversidades climáticas, que ao invés 

de se manter em um estado constante de miséria migrava em busca de emprego e 

melhores condições de vida (FUSCO; OJIMA, 2014; GUANAIS, 2012). 

O primeiro registro histórico, datado do ano de 1839, demonstra um grande 

volume emigratório, principalmente de origem nordestina para a região Norte, devido à 

descoberta da vulcanização da borracha, que constitui a transformação do látex extraído 

da seringueira em borracha. Vale ressaltar que essa emigração não se restringe apenas 

ao Nordeste, mas abrange todo o território brasileiro. Contudo, o Nordeste se destacava 

pelo grande volume de evasão de migrantes no início do século XX, onde 

aproximadamente 300 mil pessoas deixaram sua terra natal. Notadamente, esse intenso 

fluxo diminuiu com o colapso da produção da borracha, o que forçou muitos migrantes 

a retornar para suas origens. No segundo período do século XIX, em 1872, a região 

Nordeste apresentava uma população de 46,7%, quase a metade da população total do 

país (FUSCO; OJIMA, 2014).  

Quase um século depois, em 1930, outra corrente migratória relevante se destina 

para a região Centro-Sul, especificamente para os estados de São Paulo e do Rio de 

Janeiro. Mesmo com a crise cafeeira e a incipiente difusão da industrialização, o setor 

agroexportador de café se sobressai como importante ciclo de atração populacional no 

período. Com o processo de substituição das importações, após a segunda guerra 

mundial, ocorre a intensificação do desenvolvimento da indústria nos grandes centros 
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urbanos, o que promove o aumento das correntes migratórias do rural em direção ao 

urbano. Nesse contexto, as cidades mais desenvolvidas do Centro-Sul representavam a 

possibilidade de melhoria de vida para os nordestinos (RIGOTTI et al., 2017; SILVA, 

2008).  

Na década de 1940 deu-se o maior movimento migratório de redistribuição 

populacional do país, fenômeno este ligado ao impacto econômico do crescimento 

industrial. Em 1950, o Sudeste atraiu uma grande massa de mão de obra nordestina, do 

qual pode se destacar, dentre as principais causas a segunda grande seca que assolou a 

região e a expansão da fronteira agrícola. Os fluxos emergiram principalmente do 

Nordeste e Minas Gerais em direção ao Centro-Sul, onde se criavam um grande volume 

de postos de trabalho nas cidades. Em grande medida fruto dos incentivos de programas 

vinculados ao estado para a intensificação da produção e modernização da agropecuária 

(BRITO, 2000; FUSCO; OJIMA, 2014). Vale ressaltar que houve a consolidação do 

mercado nacional com o crescimento da industrialização, gerando novos postos de 

trabalho que atraíram migrantes de todo o Brasil, sobretudo com origem no Nordeste e 

destino tendo como principal destino o Sudeste, especialmente São Paulo, que, durante 

décadas foi e ainda é polo de atração de mão de obra (BAENINGER, 1998). 

Devido ao período extenso de estiagem em alguns estados nordestinos como 

Ceará e Piauí entre os anos de 1950 a 1958, houve um fluxo migratório interno para 

outros estados que não foram atingidos pela seca, entre esses se destaca o Maranhão, 

grande receptor de emigrantes que buscavam terras mais férteis para seu sustento 

(MOURA, 1980). Outro fenômeno que atraiu uma grande quantidade de mão de obra 

nordestina foi a “construção de Brasília” no final da década de 1950 (SOUZA, 2006). 

Com isso, a partir da década de 1960, se intensificou a migração rural-urbana de 

longa distância, em direção ao Sudeste. Os habitantes das áreas mais estagnadas 

deslocavam-se para os espaços mais populosos das grandes cidades (fruto de um intenso 

êxodo-rural). Enquanto cerca de 50% da população do Sudeste vivia na zona urbana, no 

Nordeste, esse percentual era em torno de 35% dos habitantes; ou seja, notadamente 

expressivas parcelas dos nordestinos ainda residiam na zona rural em 1960. Logo, as 

correntes migratórias nordestinas desempenhavam um importante papel na 

redistribuição espacial da população brasileira (BAENINGER, 1998; 1999).  

Durante décadas, o Sudeste tornou-se a principal área de atração da mão de obra 

nordestina. Com base no Censo Demográfico e em estatísticas históricas do Brasil, 

Amaral e Nogueira (1992) constataram um intenso fluxo migratório nas regiões. No ano 
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de 1960, enquanto o Sudeste registrou uma entrada de aproximadamente 1,9 milhões de 

pessoas, por sua vez, o Nordeste perdeu por volta de 2,4 milhões de residentes no 

período. Na década de 1970, o Sudeste apresentou um volume de entrada de 3,1 milhões 

e o Nordeste uma saída (ou perda) de 6,7 milhões de habitantes. Ainda que esses 

volumes de entrada e saída não expressam uma relação direta entre as duas regiões, é 

preciso mencionar que o Sudeste, no período citado, tradicionalmente era o principal 

destino dos nordestinos. Atraídos pela oferta de emprego no setor industrial, os 

nordestinos migravam em busca de trabalho no “eldorado” das oportunidades.  

Brito (2000) argumenta que, na década de 1960, 73% dos imigrantes em São 

Paulo tinham origem no estado de Minas Gerais e na região Nordeste. Um cenário 

semelhante é apresentado para o Rio de Janeiro, no qual 70% dos imigrantes eram 

mineiros e nordestinos. Segundo o estudo de Vale et al. (2004), um dos grandes 

mobilizadores do aumento do volume de emigrantes nas áreas de expulsão, no início 

dos anos 1970 – tais como o Nordeste e Minas Gerais – era o êxodo rural. Este 

fenômeno foi marcado pela migração da população rural para o urbano, cuja população 

se deslocava em busca de melhores condições de vida. As novas e melhores vagas de 

empregos na cidade, sem a exigência de uma mão de obra qualificada e com direito ao 

salário, propiciavam aos migrantes condições que o serviço agrícola raramente fornecia; 

reflexo este da urbanização, da industrialização e do período do milagre econômico. No 

entanto, além de oportunidades de ascensão social, por outro lado esse processo também 

resultou em um crescimento desordenado nos grandes centros urbanos, com um 

consequente aumento (intenso) da periferização, da pobreza e da exclusão social 

(BAENINGER, 1998).  

É importante destacar que, no ano de 1970, 11,7% da população natural 

nordestina estava vivendo fora da região, enquanto, em 1980, esse volume aumentou 

para 14,9%. Ao longo desse decênio, o Nordeste apresentou sua maior evasão 

populacional comparado às décadas anteriores. Entre 1970 e 1980 saíram 464.781 

pessoas do Nordeste, um contingente bastante expressivo em relação ao volume de 

entrada (150.434 pessoas). Desse modo, a região vislumbrou no período um saldo 

negativo de 314.347 pessoas (BAENINGER, 2002; 2003; FUSCO; OJIMA, 2014).  

Na década de 1980, outro importante fluxo migratório nordestino deu-se para 

lugares de fronteiras agrícolas, sendo a região Norte o principal destino dos migrantes, 

devido ao crescimento da exploração do garimpo na região. Entre 1986 e 1991, 

aproximadamente 217 mil nordestinos migraram para a região Norte do país. 
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Notadamente, os polos industriais como os de São Paulo e Rio de Janeiro ainda 

continuavam atraindo mão de obra, apesar desse fluxo já não ser tão intenso, quando 

comparado às décadas anteriores. Dessa maneira, ocorre uma diminuição das migrações 

internas inter-regionais, tendência impulsionada pela crise econômica que se agravou 

cada vez mais ao longo da década de 1980 em todo território nacional (NUNES et al., 

2017). Ademais, observou-se a migração de retorno para a região do Nordeste, muito 

embora a região ainda permaneça como área de expulsão (MARTINE, 1995; VALE et 

al., 2004). 

O estudo de Baptista et al. (2017) traçou o perfil dos migrantes retornados para 

os quinquênios de 1986/1991, 1995/2000 e 2005/2010 no país. Os resultados mostram 

que em média os retornados eram mais velhos do que os migrantes que permanecem no 

destino. No entanto, para os migrantes mais jovens os resultados sugerem que as 

frustrações com emprego e renda no local de destino favorecem os fluxos de retorno.  

Nos anos de 1990, com a implementação das políticas de desconcentração 

industrial, o desenvolvimento regional entrou em debate, associado à reorganização da 

atividade econômica produtiva no país (DEDECCA; CUNHA, 2004). No que concerne 

às emigrações nordestinas, constata-se uma diminuição das saídas para outras regiões e 

o aumento da migração de retorno. Entre 1990 e 2000, 118.739 indivíduos imigraram 

para o Nordeste, enquanto 98.439 emigraram para outros estados. Dessa forma, o saldo 

migratório foi positivo (20.300) (QUEIROZ; BAENINGER, 2014). 

Nos anos 2000, mesmo com a estabilidade econômica no país e a significativa 

redução das desigualdades regionais, o resultado foi um saldo migratório negativo da 

região Nordeste, com redução no volume de imigrantes e emigrantes em relação ao 

período anterior. A participação dos naturais do Nordeste em outras regiões ainda é 

significativa no ano de 2000: 21% da população total da Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP) eram compostas por residentes nascidos no Nordeste. Ademais, no 

Nordeste, nos anos 2000, houve um aumento significativo dos movimentos migratórios 

dentro da região. Do total de saídas nordestinas, 68,9% foram intrarregionais (FUSCO; 

OJIMA, 2014).  

Com relação ao fluxo inter-regional, evidenciou-se continuidade das perdas 

populacionais nordestinas, ao longo das décadas. No quinquênio 1986/1991 o saldo 

migratório do Nordeste era de -876.745 e reduz para -764.054 pessoas em 1995/2000 

(NUNES et al., 2017). Por sua vez, o estudo de Campos et al. (2018) evidenciou que no 

quinquênio 1995/2000 houve um significativo aumento do número de retornados 
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intermunicipais. No período, aproximadamente 43,5% do total de imigrantes do 

Nordeste era de retorno, sendo que os maiores estados em termos de proporção de 

retornados foram Paraíba (49,2%), Ceará (48,2%) e Piauí (46,2%).  

No quinquênio 2005/2010, o saldo migratório negativo do Nordeste arrefece 

para -701.077, em grande medida devido à redução no volume de imigrantes e 

emigrantes inter-regionais. Contudo, a evasão de migrantes nordestinos persiste no 

período. Do total de emigrantes nordestinos (1.272.413 pessoas), a grande maioria ainda 

tinha como principal destino a região Sudeste, que atraiu um contingente de 828.159 

nordestinos no quinquênio 2005/2010 (NUNES et al. 2017). 

Evidentemente os nordestinos ainda migram, sobretudo em busca de emprego, 

mas não somente por esse motivo. A questão da migração ainda é tida como um meio 

de sobrevivência, pois os deslocamentos ocorrem não somente para suprir as 

necessidades básicas, mas como uma alternativa para uma nova vida com mais 

oportunidades e chances sociais (GUANAIS, 2012). Os estudos chamam atenção que, 

ao longo de décadas, as migrações impulsionaram grandes mudanças na base da 

pirâmide social, sobretudo no processo de industrialização e urbanização (JANNUZZI, 

1999; 2002; 2004b; 2018). A busca por trabalho, maior qualificação, melhor 

remuneração, aspiração por melhores empregos, estudo, e qualidade de vida 

permanecem intrinsecamente relacionados aos motivos e causas dos movimentos 

migratórios tanto na origem como no destino (CHAVES, 2009).  

Os aumentos dos meios de comunicação foram e ainda são de grande 

importância para o migrante garantir informações mais detalhadas de como está a 

situação do mercado de trabalho no local de destino. Mesmo com as recentes tribulações 

que a economia nacional enfrentou nos últimos anos, possivelmente reflexos da crise 

imobiliária estadunidense em 2008, os fluxos migratórios ainda apresentam cifras 

relevantes. O nordestino ainda busca na migração os meios de sobrevivência utilizando 

as novas tecnologias da informação para determinar o seu destino ou por redes sociais 

de parentes e conhecidos que ali já estão alocados.  

 

1.2 MIGRAÇÃO, GÊNERO E RAÇA 

 

Na literatura brasileira, a grande maioria dos estudos sobre migração não se 

debruça sobre a perspectiva de gênero e raça, como se as diferenças socioculturamente 

construídas entre homens e mulheres, brancos e negros e a interseccionalidade desses 
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marcadores da diferença e/ou desigualdades não estivessem presentes também nos 

deslocamentos migratórios. A figura do homem migrante, reproduzida em inúmeras 

teorias, remete a um fenômeno que é estrutural na sociedade, a divisão sexual do 

trabalho, que define o papel da mulher e do homem. No entanto, esses marcadores de 

gênero e raça, que impõem diferenças na motivação e decisão de migrar, na escolha do 

destino, na inserção no mercado de trabalho, na mobilidade social do migrante, etc, 

necessitam ser evidenciados e questionados para melhor compreensão dos movimentos 

migratórios e para elaboração de políticas e estratégias capazes de promover maior 

equidade entre os migrantes, no mercado de trabalho ou na sociedade, independente da 

construção social no qual estão inseridos.  

Historicamente, a migração incorpora o viés da seletividade. A seletividade se 

dá tanto nas características individuais (biológicas), quanto nas características de âmbito 

social, econômico e cultural. Diferentemente da seletividade da mortalidade e 

fecundidade, que tem uma inclinação para o caráter fisiológico com associação a fatores 

culturais e sociais, a seletividade migratória se baseia em determinantes 

socioeconômicos (CAMPOS, 2015). 

 

Pode-se definir “seletividade” como um conjunto de escolhas e preferências 

que se manifestam em relação a uma situação específica. Assim, seria uma 

restrição que se faz a algo ou a alguém em detrimento do outro, num 

processo de diferenciação. Na demografia, a seletividade relaciona-se com a 

ocorrência de um evento demográfico em indivíduos com características 

específicas dentro de uma população. Sua expressão se manifesta quando 

estes eventos, como o nascimento, a morte, o casamento ou a migração, 

ocorrem em indivíduos selecionados entre os demais (CAMPOS, 2015, p. 

189).  

 

O estudo clássico de Ravenstein (1885), produzido para o Reino Unido, 

demonstrou uma das seletividades na migração, referente ao local de destino. Havia 

fortes motivações socioeconômicas nos deslocamentos migratórios com destino para 

áreas que apresentavam maior desenvolvimento industrial. Dessa forma, as “Leis da 

Migração” de Ravenstein basearam-se em alguns fatores que buscam elucidar a ótica 

desses movimentos. Compreendeu que o migrante em potencial sofre influência da 

variável distância na sua decisão, assim ocorria maior volume de migrantes do tipo de 

curta distância, volumes consideráveis da população se deslocavam para grandes 

centros comerciais/industriais.  

Lee (1966), com base nos estudos de Ravenstein aprofundou o debate teórico 

sobre a seletividade migratória afirmando a existência de fatores que influenciam esses 



28 
 

movimentos. No seu modelo denominado de "push-pull", o autor ressalta a existência 

de fatores de expulsão que o local de origem exerce sobre o potencial migrante, em 

contrapartida há fatores que atraem nos locais de destino. 

De forma geral, uma das principais motivações que levam as pessoas a 

migrarem ainda são fatores econômicos, a busca por melhoria de vida, trabalho, estudo, 

possibilidades de ascensão na carreira, bem-estar social entre outros (ASSIS, 2007). 

Consequentemente, os fluxos migratórios tendem a ser seletivos em termos de 

características individuais como idade, sexo, nível educacional, a experiência 

profissional, etc. Estudos internacionais (ROGERS; CASTRO, 1981; ROGERS et al., 

1978) evidenciam que a seletividade etária é um fenômeno regular, que inclusive pode 

ser descrito por meio de uma função matemática chamada “modelo padrão de 

migração”, com alta concentração de movimento entre os adultos jovens, 

principalmente nas idades 20 a 22 anos (ROGER, 1988).  

Com relação à seletividade por gênero, nas décadas passadas, estudos apontam 

que os movimentos migratórios eram predominantemente exercidos por homens, 

enquanto as mulheres estavam em condições de “acompanhantes”. Contudo, esse 

estereótipo da mulher “acompanhante” de homens nos fenômenos migratórios, que 

qualifica a mulher como agente passivo desses movimentos, em grande parte, está 

relacionado à deficiência de estudos sobre a migração feminina. Também é preciso 

salientar que, por um período longo de tempo, as pesquisas acerca da mobilidade 

espacial tinham como referência a perspectiva patriarcal que não considerava o viés de 

gênero. Desse modo, o objeto migrante, associado ao sexo masculino, baseava-se em 

uma representação social, cultural e estrutural que colocava o homem no centro das 

discussões. A desconstrução do papel de acompanhantes e a incorporação das mulheres 

migrantes nas pesquisas sobre os deslocamentos migratórios vêm ocorrendo devido à  

pressão dos estudos sociais e de gênero e das lutas feministas, que colocam a mulher em 

destaque e denunciam as desigualdades vivenciadas (PERES, 2012).  

A partir dos anos de 1980, pesquisas acadêmicas passaram a dar maior ênfase à 

migração das mulheres e às questões de gênero. Devido aos movimentos sociais que 

defendiam a igualdade de gênero e maior inserção da mulher no mercado de trabalho 

(SOUZA, 2018). Essa ruptura deve-se a captação de fluxos majoritariamente femininos, 

diferenciais por sexo, intensificação do volume das migrações femininas e mudança no 

perfil das mulheres migrantes, pois elas deixaram de ser vistas apenas como 
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acompanhantes e tornam-se protagonistas com projetos de migração individuais 

(PERES, 2015; SOUZA, 2018).  

De acordo com Ravenstein (1885), na década 1880 as mulheres migravam mais 

das zonas rurais para os grandes centros, uma migração de curta distância, sendo 

absorvidas, em grande parte, pelo emprego doméstico. Quando a migração era de longa 

distância, os homens tinham uma maior predominância, mas ocorria em etapas e a 

população da zona urbana era menos propícia ao deslocamento em comparação aos 

rurais. 

Com relação à frequência dos deslocamentos migratórios por sexo, o estudo de 

Justo e Silveira Neto (2008) evidenciou que na década de 1980, todas as regiões do 

território brasileiro apresentaram uma maior quantidade de homens em relação às 

mulheres que deixaram sua terra de origem, no Nordeste essa saída representou 56,7% 

de homens e 46,3% de mulheres. Tradicionalmente, o Nordeste é uma das regiões que 

mais perde contingente populacional, ao contrário do Sudeste que atrai muita mão de 

obra de migrantes, como já foi comentado. Contudo, o Sudeste também possui sua cota 

de migrantes que saem da região em destino às outras regiões do país, sendo 52,9% 

homens e 47,1% mulheres. 

Nessa perspectiva, o estudo de Chaves (2009) mostrou um equilíbrio quando se 

trata da quantidade de migrantes homens e mulheres no conjunto do país. Com base nos 

dados do Censo Demográfico de 1991, através da razão de sexo por movimento 

migratório constatou que as mulheres migraram mais, comparadas aos homens. Nas 

idades de 15 a 24 anos o número de mulheres migrantes foi superior ao do sexo oposto, 

tanto na modalidade intraestadual como interestadual. Em 1991, na respectiva faixa 

etária tinha em média 92,6 migrantes intraestaduais do sexo masculino para cada 100 

mulheres migrantes, e 81,1 migrantes intraestaduais homens para cada 100 mulheres. 

No movimento migratório intraestadual os valores da razão de sexo também foram 

inferiores a 100, nas faixas etárias de 0 a 14, 25 a 34, e 50 anos e mais. Indicando 

predomínio da migração feminina.  

Adicionalmente, Chaves (2009) destaca maior participação das mulheres nos 

movimentos migratórios de curta distância, sobretudo nos estados nordestinos. Quanto 

aos fluxos interestaduais, ressaltam-se as migrantes femininas de origem nordestina em 

direção ao Rio de Janeiro e Distrito Federal. Esse fenômeno pode estar relacionado à 

maior entrada de trabalhadoras domésticas nesse período. Nesse sentido, a autora aponta 

que algumas características influenciam positivamente a condição dos migrantes, sejam 
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homens ou mulheres, dentre elas: escolaridade e inserção em emprego formal. Assim, a 

migração feminina pode incorporar o viés de liberdade, independência, complementar 

os rendimentos familiares, melhores condições de vida e sobrevivência. 

Contudo, as motivações se tornam bem mais complexas quando são focadas nas 

relações entre migração e gênero. Dentre os motivos e causas, os deslocamentos 

migratórios dos homens em sua maioria são impulsionados por fatores econômicos e 

pressão social de estabelecer papéis ativos na sociedade. Por sua vez, as mulheres, além 

dessas motivações gerais, têm uma gama maior de fatores não econômicos que 

impulsionam a mobilidade espacial (ASSIS, 2007).  

Grande parte dessas motivações está ligada ao grupo familiar: muitas mulheres 

migram em busca de uma forma de garantir uma boa alimentação para seus filhos, 

assim como educação e segurança. A falta de algum ou todos esses fatores acabam por 

tornar sua terra de origem como áreas de expulsão. Esse laço fraterno constitui 

importante causa e motivo para as migrações femininas, sendo que esse mesmo fator é 

preponderante entre as mulheres no processo de transferência de renda para a região ou 

país de origem (DUTRA, 2013).  

 

Podem ser citados como fatores não econômicos: a transgressão dos limites 

sexuais impostos pela sociedade, os problemas conjugais e a violência física, 

a impossibilidade de divórcio, os casamentos infelizes e desfeitos, a 

discriminação contra grupos femininos específicos e a ausência de 

oportunidades para as mulheres (ASSIS, 2007, p.751).  

 

Notadamente, a comunicação do migrante com as redes nos locais de destino é 

de grande importância para a fixação do indivíduo, atuando como um laço entre os 

migrantes e não migrantes. Geralmente, quando se trata das mulheres, essa rede de 

apoio, em sua maioria, é composta por pessoas que têm algum grau de parentesco com a 

migrante; no entanto, para os homens é mais comum que essa relação seja baseada em 

amizade ou origem em comum (ASSIS, 2007; CHAVES, 2004). Além disso, as 

mulheres possuem um maior apoio para conseguir o primeiro emprego quando esse 

contato é do mesmo sexo (PERES, 2011).  

Nesse ensejo, chama atenção as diferenças entre os movimentos migratórios de 

caráter familiar ou individual. Os achados de Chaves (2004) para o Rio de Janeiro, São 

Paulo e Pernambuco mostram seletividade por sexo para as pessoas que migraram com 

estado conjugal de separados, no qual a grande maioria eram mulheres em 1991. Dentre 

elas, houve concentração nos fluxos de curta distância e na condição de chefe do 
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domicílio. Ademais, tanto para as migrantes separadas como para as solteiras, o 

emprego doméstico constitui importante atividade ocupacional na região de destino.  

Por sua vez, o estudo de Oliveira e Jannuzzi (2005) aponta os principais 

condicionantes e/ou motivos das migrações internas no ano de 2001. Dentre as 

mulheres, aproximadamente 63% delas migraram para acompanhar a família ou o 

cônjuge nesse deslocamento, e 37% das mulheres migrantes tiveram outros tipos de 

motivações. Entre os homens migrantes, a sua maioria teve motivação econômica e 

apenas 39,6% deles migraram para acompanhar a família. Vale ressaltar que na amostra 

do estudo também incorpora crianças, o que influenciou o número de acompanhantes.  

O trabalho de Nascimento et al. (2016) salienta que no quinquênio de 1995 a 

2000 os homens tinham 1,93% de chance de migrar a mais que as mulheres. Contudo, 

no quinquênio seguinte (2005 a 2010), esse quadro acaba se invertendo. A chance dos 

homens migrarem em relação às mulheres reduz para 0,77%, ou seja, elas apontam com 

maiores chances de migrar. Esses fatores de inversão podem estar relacionados à maior 

inserção feminina no mercado de trabalho, nos mais distintos segmentos ocupacionais.  

Contudo, é importante reconhecer que a participação delas no mercado de 

trabalho, nos dias de hoje, ainda é inferior à participação dos homens. De acordo com o 

IBGE (2020), apenas 44,1% das mulheres com mais de 14 anos estavam trabalhando no 

quarto trimestre de 2019, ao passo que 55,9% dos homens estavam ocupados. Além 

disso, ainda predomina a diferença salarial entre os sexos que pode chegar a 25% a 

menos para as mulheres, em grande medida fruto das desigualdades sociais e de gênero 

(IBGE, 2018). Essa realidade é fruto da persistente divisão sexual do trabalho que 

naturaliza o cuidado da casa, crianças e idosos como responsabilidade feminina, 

dificultando a inserção delas no trabalho remunerado e moldando suas ocupações fora 

de casa (DELPHY, 2013). 

Portanto, é esperado que a seletividade de gênero no mercado de trabalho 

(ARAÚJO; GUEDES, 2010) afete diretamente a inserção das mulheres migrantes no 

trabalho remunerado na região de destino, Telmo Romano e Pizzinato (2019) ressaltam 

que para as migrantes são conferidas empregos que na sociedade são estereotipados 

como “trabalhos femininos” e mais precarizados. Tendo como exemplos mais 

marcantes as empregadas domésticas, costureiras e cuidadoras.  

O emprego doméstico é tido como uma das principais portas de entrada no 

mercado de trabalho para as mulheres com baixos níveis de instrução, migrantes, de 

origem pobre e a grande maioria negra (ONU MULHERES, 2020). As Regiões 
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Metropolitanas são as que mais atraem esse tipo de serviço, pois são detentoras de uma 

gama maior de famílias que têm condições de pagar pela prestação do serviço 

doméstico. Principalmente para as mulheres que migram em busca de trabalho em 

regiões consideradas mais desenvolvidas economicamente. No entanto, por vezes, essa 

ocupação é sinônima de precariedade, invisibilidade e menor proteção e prestígio 

ocupacional e social (CHAVES, 2004; 2009; HIRATA, 2014). Entre as mulheres 

brasileiras, principalmente as de família de baixa renda, o emprego doméstico ainda é 

uma atividade importante. Notadamente ao acompanhar brevemente a jornada histórica 

dessa profissão houve transformações importantes que resultaram em um maior acesso a 

direitos trabalhistas e consequentemente, aumento nos rendimentos. No entanto, 

corroborando com o estudo anterior, “a atividade permanece marcada por índices altos 

de informalidade, baixos salários e cortes expressivos de gênero, classe e raça, 

posicionando-se nos degraus mais baixos das hierarquias profissionais” (MACEDO, 

2015, p. 202).  

Além da seletividade por gênero, o mercado de trabalho também é seletivo por 

raça: a quantidade de pessoas negras desocupadas no mercado de trabalho em 2019 foi 

de 14,1%, enquanto para pessoas brancas foi de 9,5%. Outro impacto da desigualdade 

de raça pode ser vislumbrado nas ocupações de alto escalão, 70% dos cargos de 

gerenciamento eram ocupados por pessoas brancas no Brasil, em 2019. Levando em 

consideração que para o mesmo ano 56% da população brasileira era composta por 

pessoas negras (pretos e pardos), as porcentagens de desocupação e participação 

revelam as profundas desigualdades que ainda estão enraizadas na nossa sociedade e 

regem a estrutura social (IBGE, 2020).  

A seletividade pode ser ainda mais grave quando o indivíduo acumula 

características que dificultam sua inserção no mercado de trabalho e reduzem sua 

remuneração. O efeito conjunto de gênero e raça, conhecido como efeito interseccional, 

agrava a situação das mulheres negras, por exemplo. O estudo de Martins (2020) 

evidencia que as mulheres negras apresentam maior vulnerabilidade quanto à 

discriminação de sexo e raça no mercado de trabalho. Seus resultados evidenciam que, 

em 2018, considerando apenas as pessoas com ensino superior completo, em termos de 

rendimento, as mulheres negras recebiam em torno de 62% dos rendimentos dos 

homens brancos. Com a sobreposição de marcadores sociais, a desocupação, 

subocupação e desalento, verificados foram maiores nos grupos mais discriminados, 

entre eles destacam-se as mulheres negras que configuraram com a pior remuneração. 
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Além disso, com desvantagens cumulativas, as mulheres negras apresentaram o dobro 

de chances de estarem na desocupação comparativamente a um homem branco.  

O termo interseccionalidade teve sua origem na década de 1970, com o 

movimento chamado de Black Feminism, contudo o termo foi mais usualmente 

utilizado em outras épocas. A jurista afro-americana Kimberlé W. Crenshaw em 1989 

usou esse termo, pela primeira vez, em um de seus textos para designar a 

interdependência das relações de poder de raça, sexo e classe (HIRATA, 2014). 

 

Crenshaw propõe a subdivisão em duas categorias: a “interseccionalidade 

estrutural” (a posição das mulheres de cor na intersecção da raça e do gênero 

e as consequências sobre a experiência da violência conjugal e do estupro, e 

as formas de resposta a tais violências) e a “interseccionalidade política” (as 

políticas feministas e as políticas antirracistas que têm como consequência a 

marginalização da questão da violência em relação às mulheres de cor) 

(HIRATA, 2014, p. 62). 

 

Nessa perspectiva, sexo e raça são indissociáveis e estabelecem uma relação de 

poder sobre os indivíduos. Tão logo, a interseccionalidade remete às desigualdades 

sociais que são reproduzidas constantemente nos sistemas de opressão; apontando para 

as diferenças que ainda permeiam a inserção, a participação no mercado de trabalho, a 

seletividade migratória, as diferenças salariais e as relações sociais entre homens 

brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras (HIRATA, 2014). 

As mulheres negras estão expostas a maior vulnerabilidade em comparação a 

outros. Elas enfrentam uma maior dificuldade na recuperação e enfrentamento de 

situações adversas como uma possível crise econômica. A vulnerabilidade desse grupo 

se caracteriza por condições socioculturais preexistentes que são associadas às 

desigualdades sociais e econômicas vividas em nível global, expressas por meio de 

menores salários, menores direitos e visibilidade social, maiores dificuldade de inserção 

e permanência no mercado de trabalho, de acordo com o estado conjugal e/ou número 

de filhos (TELMO ROMANO; PIZZINATO, 2019). 

É preciso considerar que o sucesso do migrante na região de destino depende das 

possibilidades geradas no mercado de trabalho, as quais diferem por gênero, raça e sua 

intersecção. Desse modo, para compreender a relação entre mobilidade social e/ou 

ocupacional, migração, gênero e raça, a próxima seção apresenta uma revisão 

bibliográfica sobre os estudos de mobilidade social no Brasil. 
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1.3 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE MOBILIDADE SOCIAL NO BRASIL  

 

A mobilidade social pode ser entendida como o deslocamento que um indivíduo 

faz na pirâmide social em relação à sua ocupação no mercado de trabalho. Portanto, esse 

movimento é definido pela condição financeira e profissional, e está intrinsecamente 

relacionado com a sociedade moderna, hierarquizada em classes. Sendo assim, os 

estudos clássicos utilizam a mobilidade ocupacional como um proxy da mobilidade 

social (JANNUZZI, 2002). 

Nesse ensejo, constata-se que a mobilidade social interage como um nivelador 

em uma sociedade que tem como característica a desigualdade social. Isso porque “para 

os que sobem a ascensão seria sentida como uma promoção social; para os que 

continuam imóveis a esperança é que no futuro também sejam beneficiados pelo 

processo” (ANDRADE; RODRIGUES, 1996, p. 407).  

No Brasil, o tema de mobilidade social e/ou ocupacional esteve presente nos 

suplementos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1973, 1976, 

1982, 1988, 1996 e 2014 que revelam décadas de mudanças estruturais na sociedade 

brasileira. Alguns autores descartam o uso do suplemento de 1976, isso porque o 

mesmo apresenta algumas inconsistências em relação aos demais. É importante destacar 

que a posição ocupacional dos indivíduos é o indicador mais apropriado para a análise 

da mobilidade social, isso porque constitui em um indicador com menos variabilidade e 

com mais robustez, diferentemente da renda que por sua vez pode apresentar variações 

bruscas dependendo da sociedade em que se emprega a análise (JANNUZZI, 2004b; 

JANNUZZI et al., 2017; RIBEIRO, 2012).  

O estudo da mobilidade social se desdobra em duas ramificações: 

intrageracional e intergeracional. A primeira estuda a evolução ocupacional de um 

indivíduo ao longo da sua carreira, ao comparar o primeiro emprego com o atual. Por 

sua vez, a segunda corrente analisa as mudanças entre gerações, ao comparar a condição 

do indivíduo com a do pai e/ou mãe. Dados os objetivos desta dissertação, essa seção 

apresenta uma breve revisão de literatura sobre a mobilidade social intrageracional. 

Nessa perspectiva, a mobilidade ascendente mede a proporção de indivíduos que galgou 

melhores ocupações ao longo da vida profissional; a imobilidade consiste em 

permanecer no mesmo estrato social; e mobilidade descendente representa uma 

mudança para uma categoria mais baixa no status social. Diferentemente da mobilidade 

intergeracional, a teoria proposta para a mobilidade intrageracional é que um indivíduo 
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visa à conquista de uma estabilidade no emprego atual, mas depois de certo período que 

se sinta com mais segurança no emprego, o mesmo tende a buscar novas oportunidades 

(ANDRADE, 1998; 2000; JANNUZZI, 2018; PASTORE, 1979; PASTORE; VALLE 

SILVA, 2001; PERO, 2002; SCALON, 1997). 

Espera-se que, com o tempo, os indivíduos experimentem ascensão de carreira 

devido à experiência acumulada durante o período trabalhado. No entanto, fatores que 

regem o mercado de trabalho como a oferta e demanda são os maiores responsáveis pela 

criação de oportunidades como novos postos de trabalho. O tempo é um determinante 

de igual importância para alcançar a mobilidade em ambas as categorias, mas enquanto 

na mobilidade intrageracional geralmente ocorre em um período menor de tempo, na 

intergeracional é necessário que haja um amadurecimento do indivíduo em relação ao 

seu pai, ou seja, leva o tempo de uma geração para a outra (COUTINHO, 1984; 

PASTORE, 1979). 

Historicamente, a mobilidade social e/ou ocupacional esteve associada ao 

processo de industrialização onde o nível de desenvolvimento industrial promoveu a 

expansão do mercado de trabalho. À medida que se modernizava a produção na 

indústria, criava-se uma avalanche de novos postos de trabalhos, e consequentemente, 

maiores oportunidades para ascensão. Dessa forma, nos anos de 1940 a 1950, com o 

intenso processo de industrialização e urbanização no país, emergiram novas e melhores 

vagas ocupacionais na cidade sem exigência de qualificação profissional. Sinônimo de 

uma rápida e concreta ascensão, principalmente para as pessoas que viviam na zona 

rural, que representavam a maioria da população no período (ANDRADE, 1998; 

JANNUZZI, 2018; PASTORE, 1979; 1981; PASTORE; HALLER, 1993). 

No período em questão, a mobilidade social dava-se via migração do rural para a 

cidade. As vagas de emprego na cidade grande conferiam maiores oportunidades aos 

migrantes agricultores. Ainda que em empregos periféricos na indústria ou nos setores 

em expansão de serviços e comércio, os migrantes alcançavam mobilidade ascendente, 

isso porque o status inicial era muito baixo (PASTORE, 1981; PATARRA, 2003).  

Esse período de expressiva expansão e aquecimento do mercado de trabalho 

seguiu nos anos 1960 até meados da década 1970. Notadamente, com a grande absorção 

de mão de obra, houve muita ascensão social e/ou ocupacional no país. Em 1973, 54,2% 

dos trabalhadores galgaram mobilidade intrageracional ascendente, enquanto 41,9% 

desceram na escala social e apenas 3,9% permaneceram imóveis. Com relação ao 

comportamento da mobilidade intrageracional por estrato dos trabalhadores, chama 
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atenção que 52,6% dos trabalhadores braçais da zona rural tiveram mobilidade 

ascendente de carreira, por sua vez, 47,4% deles galgaram mobilidade descendente. 

Ademais, os estudos apontam estiramento da estrutura social, ou seja, aumentou 

consideravelmente o número de indivíduos que ascenderam à classe média. No entanto, 

o período também foi marcado por muita desigualdade social, isso porque, enquanto 

pequenas parcelas da população ascenderam muito na escala social, a grande maioria 

ascendeu pouco (PASTORE, 1979; PASTORE; HALLER, 1993). 

Analisando a mobilidade dos migrantes homens, chefes de família, com idade 

entre 20 e 64 anos, o estudo clássico de Pastore (1979, p. 177) constatou que “os 

indivíduos que migraram vivenciaram mais mobilidade do que aqueles que 

permaneceram no local em que nasceram”. Os resultados evidenciam que 61,6% dos 

migrantes intrageracionais galgaram de mobilidade ascendente, 34,6% permaneceram 

na imobilidade e somente 3,8% dos migrantes desceram na escala ocupacional, em 

1973. Assim constatou que aqueles que migraram conseguiram se inserir em melhores 

ocupações na escala social, comparado aos que decidiram permanecer no seu lugar de 

origem. 

O estudo de Jannuzzi (1999) demonstra que na década de 1970 houve uma 

intensificação do processo urbano-industrial e como consequência do aquecimento 

desse setor, houve atração de um grande contingente de mão de obra provenientes do 

rural com destino às zonas urbanas, intensificando as cifras de mobilidade social. Os 

achados evidenciam que parte significativa da População Economicamente Ativa (PEA) 

experimentou ascensão ocupacional. Em 1973, dentre os chefes de família (homens) de 

20 a 64 anos, 54% deles ascenderam em comparação ao seu primeiro emprego.  

No estudo de Ribeiro (2006), o autor faz uma abordagem teórica sobre a relação 

entre mobilidade social, classes e raça. Demonstra que alguns estudos dos períodos que 

antecedem os anos de 1970 afirmam que não existia preconceito racial na mobilidade 

social e sim um preconceito de classes. As principais bases para essa informação tinham 

três hipóteses: 

A primeira é derivada do trabalho de Pierson (1945) e sugere que “não 

haveria barreiras raciais fortes a mobilidade ascendente, mas sim barreiras de 

classe”. A segunda é a de Costa Pinto (1952) que pode ser formulada da 

seguinte maneira: a expansão da sociedade de classes vai levar a um aumento 

da mobilidade social e na medida em que não-brancos comecem a entrar nas 

classes mais privilegiadas haverá um retorno e acirramento da discriminação 

racial. A terceira é a de Fernandes (1965) sugerindo que a discriminação 

racial no processo de mobilidade social será paulatinamente substituída pela 

discriminação de classe, ou seja, o preconceito racial é uma herança do 

passado colonial (RIBEIRO, 2006, p. 836-837).  
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No entanto, Hasenbalg (2005) no seu estudo sobre discriminação racial no 

Brasil, afirma que mesmo com o aumento do número de trabalhadores que galgaram 

uma melhor posição social advindo da industrialização, a discriminação racial existente 

ainda era um fator de grande importância na estratificação social. À medida que 

interfere nas chances de mobilidade social dos indivíduos. 

A partir da segunda metade de 1970, os estudos de Cunha; Queiroz (2011) e 

Ferreira (2004) evidenciam a reversão do cenário de crescimento econômico atrelado a 

grande ascensão social. Ao contrário da conjuntura favorável das décadas anteriores, os 

anos 1980 foram marcados por crises econômicas que impactam negativamente no 

crescimento e modernização industrial. Consequentemente, houve aumento nas taxas de 

desemprego, diminuição na atração de mão de obra nas grandes cidades, ao passo que 

aumentou a exigência de especialização no mercado de trabalho. Diante desse cenário, 

houve um decremento no fluxo migratório para as regiões que tinham economia com 

base na geração de empregos na indústria. 

Os estudos sobre mobilidade social apontam que em 1982 e 1988, a quantidade 

de indivíduos que ascenderam foi bem menor do que no ano de 1973. Em 1982, apenas 

26,1% dos trabalhadores estavam em melhor ocupação, ou seja, experimentaram 

mobilidade intrageracional ascendente. No ano de 1988 essa parcela aumenta 

discretamente para 27,3%. Por sua vez, as cifras de imobilidade correspondem a 69,4% 

em 1982, e 67,0% em 1988. Este período foi marcado por elevadas taxas de desemprego 

e aumento do emprego informal, e consequentemente o número de trabalhadores que 

galgaram mobilidade descendente aumentou apenas de 4,5% em 1982 para 5,7% em 

1988 (CUNHA; QUEIROZ, 2011; FERREIRA, 2004; OLIVEIRA, 2018). 

Na perspectiva da mobilidade social por sexo, o estudo de Scalon (1997) mostra 

que no país, em 1988, havia uma maior mobilidade intrageracional dos homens em 

comparação as mulheres. No ínterim, enquanto 59,8% dos homens entre 20 a 64 anos de 

idade tinham experimentado mobilidade (ascendente ou descendente), para as mulheres 

essa parcela foi de 41,9%. Elas registraram maiores cifras de imobilidade 

intrageracional, em 1988, 58,1% das mulheres e 40,2% dos homens permaneceram 

imóveis. Com relação aos estratos de origem, enquanto 44% dos homens que tiveram 

seu primeiro emprego no setor manual especializado ascenderam para o segmento não-

manual, entre as mulheres essa parcela fora de apenas 30%. Outro resultado interessante 

apresentado pela autora é que na mobilidade intergeracional há um quadro inverso, na 
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medida em que elas experimentaram maiores cifras de ascensão ocupacional do que os 

homens. Ainda assim, é preciso destacar que a ascensão das mulheres em relação à 

condição paterna dava-se na maioria dos casos para o setor manual. Nesse sentido, os 

achados do estudo evidenciaram a maior dificuldade de ascensão social para as 

mulheres, seja na perspectiva intrageracional e intergeracional. Este quadro reforça as 

desigualdades de gênero que restringem as chances de mobilidade de carreira para as 

mulheres.  

Cabe destacar que, apesar da participação da mulher no mercado de trabalho 

brasileiro ter sido intensificada a partir da década de 1970, o estudo de Scalon (1997) 

analisou um contexto (1988) em que essa participação ainda era muito menor que a dos 

homens. Diversos fatores econômicos, demográficos, culturais e sociais foram 

determinantes para a maior participação feminina na População Economicamente Ativa 

(PEA), tais como: redução da fecundidade, aumento dos níveis de escolaridade das 

mulheres, necessidade de complementação da renda familiar, redefinição do papel da 

mulher influenciado por movimentos feministas, mudanças na composição e tamanho 

das famílias, terceirização dos serviços domésticos, dentre outros (WAJNMAN, 2006). 

Em 1950, apenas 12% das atividades empregatícias eram ocupadas por mulheres e 88% 

dos empregos eram ocupados por homens. Em 2003, 43% da população 

economicamente ativa é formada por mulheres e 57% por homens.  

Por sua vez, os estudos de Andrade (1998; 2000) analisaram o comportamento 

da mobilidade social também para o ano de 1988, considerando cinco regiões 

metropolitanas, a saber: Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte (RMBH), de São 

Paulo (RMSP), do Rio de Janeiro (RMRJ), de Recife (RMRE) e na de Porto Alegre 

(RMPA). Na perspectiva da mobilidade intrageracional, os resultados mostram que, no 

conjunto das regiões metropolitanas em apreço, 56,1% dos homens galgaram ascensão 

social, 35,5% imobilidade e apenas 8,4% mobilidade descendente em 1988. Quanto às 

mulheres, mais da metade (59,0%) conseguiram imobilidade social, 31,2% delas 

experimentaram mobilidade ascendente e 9,8% descendente no ano em questão. Dessa 

forma, pode-se constatar que enquanto os homens se sobressaem nas cifras de 

mobilidade ascendente, as mulheres apresentam maior participação na imobilidade. 

Comparando as regiões, os dados do estudo mostram que as pessoas residentes na 

RMSP tiveram maior mobilidade ascendente, para ambos os sexos em 1988. Enquanto, 

aqueles que moravam na RMRE lograram menor ascensão social.  
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Ao longo das décadas, a mobilidade intrageracional ascendente tornou-se mais 

difícil, pois o mercado de trabalho estava cada vez mais competitivo e com uma maior 

exigência de mão de obra especializada, fatores que refletem na estrutura social dos 

períodos de 1980 e 1990. Levantamentos revelam que entre os chefes de domicílio do 

sexo masculino na faixa etária de 15 a 74 anos, 52,0% deles galgaram de mobilidade 

ascendente em 1982. No ano de 1996, a parcela dos chefes de domicílio que 

experimentaram ascensão social decresceu para 41,5%, reflexos das mudanças sociais e 

crises econômicas vivenciadas no país. No período houve enfraquecimento dos setores 

agropecuário e da indústria, que perderam grande volume de mão de obra para outros 

setores como serviços e comércio. Ainda assim, muitos dos brasileiros conseguiram 

manter seu emprego ou o mesmo padrão ocupacional, 44,1% e 45,9% dos chefes de 

domicílios experimentaram imobilidade em 1982 e 1996, respectivamente. A maior 

mudança significativa ficou por conta da mobilidade descendente que em 1982 foi de 

3,9% e elevou-se para a ordem de 12,6% em 1996 (JANNUZZI, 2002; 2004b; 2018). 

No que tange aos indicadores de mobilidade dos migrantes, o estudo de Jannuzzi 

(1999) apresentou um decremento no volume de migrantes (homens, chefes de família 

entre 20 e 64 anos) que galgaram mobilidade ascendente no país em 1996. Dentre os 

migrantes, 34% experimentaram mobilidade ascendente na ocupação atual em relação 

ao primeiro emprego. Contudo, um grande volume de migrantes permaneceu na 

imobilidade (56,9%). Para aqueles que lograram mobilidade intrageracional 

descendente esse percentual foi de 9,1% no período em apreço. 

Quanto à mobilidade social das mulheres no período em apreço, os estudos 

mostram que 42,4% das trabalhadoras brasileiras ascenderam para as melhores 

ocupações em 1982. No ano de 1996, ocorreu um decremento significativo na 

proporção de mulheres que subiram na escala social: apenas 30,4% delas tiveram 

mobilidade ascendente. Com relação às cifras de imobilidade em 1982 foram 50,9%, e 

no ano de 1996 reduz ligeiramente para 48,6%. Contudo, houve um aumento 

significativo no número de mulheres no mercado de trabalho que descenderam na escala 

social, passando de 6,7% em 1982 para 21% em 1996. Vale ressaltar que, comparado 

aos homens, as mulheres tiveram uma porcentagem maior de imobilidade e mobilidade 

descendente em ambos os anos supracitados (JANNUZZI, 2002; 2004b). Em grande 

medida, esse fenômeno pode estar relacionado com a expressiva parcela de 

trabalhadoras que saíram dos setores de serviços e comércio e ingressaram no emprego 

doméstico (SOUZA et al., 2009). 
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As lutas feministas foram essenciais para garantir direitos às mulheres, 

ampliando e impulsionando a participação delas no mercado de trabalho e nas taxas de 

mobilidade social. Ainda assim, os estudos apontam que muitas mulheres que ingressam 

em um emprego remunerado, concentram-se em nichos de atividades tidas como 

femininas pela sociedade, ou seja, nos setores de serviços e comércios, em ocupações 

com más condições empregatícias e pouco prestígio social, em termos de rendimento, 

formalidade, jornada de trabalho e seguridade social. Relevando as desigualdades de 

gênero que ainda norteiam a nossa sociedade (HIRATA, 2014; WAJNMAN, 2006). 

Corroborando com essa premissa, Farias et al. (2016) ressalta que há um grande 

divisor quanto à estrutura do mercado de trabalho entre homens e mulheres, questões 

que são de longa data e ainda estão presentes em boa parte da sociedade. 

 

[...] a posição da mulher na sociedade está condicionada pela divisão sexual 

do trabalho que se reproduz no âmbito familiar. Segundo ela, a diferenciação 

entre papéis femininos e papéis masculinos está presente, historicamente, em 

todas as sociedades humanas. O que não quer dizer que as formas dessa 

divisão sexual são idênticas. Na verdade são extremamente variadas no 

tempo e no espaço, assim como é variada também a rigidez da separação 

entre as tarefas consideradas próprias aos homens e próprias às mulheres 

(FARIAS et al., 2016, p.270). 

 

A década de 2000 foi marcada por importantes mudanças políticas e sociais que 

influenciaram diretamente a vida dos trabalhadores brasileiros. Segundo levantamentos 

da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) entre 2004 e 2014 foram gerados em 

torno de 20 milhões de empregos formais no país. Nesse ensejo, também aumentou a 

oferta de novos postos de trabalhos com exigência de níveis técnicos e/ou superior. As 

maiores exigências de qualificação profissional do mercado de trabalho acarretaram 

uma maior procura pelo aperfeiçoamento educacional, dada à elevada concorrência para 

as melhores ocupações, em termos de rendimento, proteção social, estabilidade e status 

social (JANNUZZI et al., 2017; TORCHE, 2014).  

No ano de 2014, 52,2% dos trabalhadores brasileiros (homens entre 15 a 74 

anos) lograram mobilidade ascendente, enquanto 39,7% permaneceram imóveis e 8,1% 

tiveram mobilidade descendente. Por sua vez, para os migrantes as evidências 

demonstram que quanto maior o tempo de residência, maior a ascensão ocupacional dos 

indivíduos. No período, 57,4% dos migrantes que residem há 10 anos ou mais tiveram 

sucesso no local de destino. Em contrapartida, 7,8% deles sofreram mobilidade 

descendente. Vale destacar que muitos nordestinos que migraram para a RMSP 
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obtiveram sucesso em sua jornada em relação à conquista de uma melhor ocupação. Os 

resultados apontam que 68,7% dos migrantes nordestinos tiveram mobilidade 

ascendente, 29,8% não conseguiram melhorar de carreira, mas em compensação não 

pioraram suas ocupação. E somente 1,4% deles tiveram mobilidade descendente 

(JANNUZZI et al., 2017). 

Ademais, quanto aos migrantes naturais e residentes no Nordeste, mas que já 

residiam em outro estado houve uma menor proporção de ascensão social. Do total de 

migrantes, 50,2% experimentaram mobilidade ascendente, 40% imobilidade e 9,8% de 

mobilidade descendente (JANNUZZI et al., 2017). O estudo de Baptista et al. (2017) 

aponta questões intrigantes, segundo os autores, muitos dos migrantes quando iniciam 

sua jornada ainda mantém a intenção do retorno para a sua terra natal, embora muitos 

não consigam retornar, levam em si um sentimento de não considerar onde reside 

atualmente o seu lar. 

Em suma, os estudos sobre mobilidade social evidenciam que o país 

proporcionou grande volume de ascensão social, mas associado ao aprofundamento das 

desigualdades sociais até os anos de 1990. Segundo Jannuzzi (2018), as ações 

governamentais no período entre 2003 e 2007 foram cruciais para o restabelecimento 

econômico e o crescimento do país, assim afirma que: 

 

[...] tal modelo caracterizou-se por combinar, de um lado, decisões 

econômicas favorecendo o mercado interno- para garantir aumento real do 

salário mínimo, política de conteúdo nacional na compra de empresas 

estatais, investimentos na construção de equipamentos públicos e na 

capitalização de conglomerados nacionais- e, de outro, pela criação de 

instrumentos e programas de cunho redistributivo e afirmativo, 

fortalecimento de políticas universais e aprimoramento técnico na gestão 

interfederativa de políticas sociais (JANNUZZI, 2018, p. 2).  

 

O estudo de Araújo e Lombardi (2013) apresentou equidade quanto ao número 

de trabalhadores ocupados que se declararam de cor branca (incluindo amarelos) e os 

que se declararam negros (incluindo pretos, pardos e indígenas) no ano de 2009. 

Entretanto, quando se analisou levando em consideração o sexo e os setores formal e 

informal, houve uma diferença mais visível. O setor formal emprega mais trabalhadores 

brancos, que ocupam certa de 55% dos postos de trabalho, em contrapartida o setor 

informal deteve uma representação maior de trabalhadores negros, aproximadamente 

56% das vagas. No setor formal evidenciou-se a preferência por trabalhadores de cor 

branca, 58% das vagas eram ocupadas por mulheres brancas e 52% por homens 
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brancos. Com relação à informalidade, 2/3 das ocupações eram de trabalhadores 

domésticos, na qual empregavam mais mulheres do que homens.  

Entre 2004 a 2014 vislumbrou-se aumento dos canais de mobilidade calcados na 

criação de empregos formais, expansão do ensino básico e formal, das políticas públicas 

e dos programas sociais como: Bolsa Família, o Fome Zero, o Plano Brasil Sem 

Miséria, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de 

Alimentos e o fortalecimento da agricultura familiar. Verificando-se aumento da 

mobilidade ascendente, caracterizando uma possível redução das desigualdades de 

oportunidades. Ademais, os estudos com diferentes recortes analíticos apontam que as 

mulheres galgaram menor ascensão intrageracional quando comparado aos homens; e os 

migrantes maiores mobilidade social à medida que aumenta o tempo de residência na 

região de destino (ANDRADE; 1998; 2000; ANDRADE; RODRIGUES, 1996; 

JANNUZZI, 2002; 2004b; 2018; JANNUZZI et al., 2017). Vale destacar que a 

discriminação racial exerce forte influência sobre o perfil dos ocupados no mercado de 

trabalho e, possivelmente sobre as chances de mobilidade social, principalmente quando 

associado gênero e raça, onde ficam mais evidentes desigualdades (MARTINS, 2020).  

Foi possível constatar que apesar de uma gama considerável de estudos sobre 

migração e mobilidade social no país, ainda existem nichos de possibilidades a serem 

explorados. Dentre elas, despertam inquietações que relacionam mobilidade social, 

migração, gênero e raça. Nesse sentido, este estudo propõe analisar como a 

interseccionalidade de gênero e raça afeta a mobilidade dos emigrantes do Nordeste. 
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2 FONTE DE DADOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo apresenta a fonte de dados e os métodos utilizados nesta 

dissertação para atingir os objetivos propostos. Desse modo, a primeira seção apresenta 

a unidade de análise e a descrição da base de dados utilizada, a segunda discorre sobre a 

definição dos estratos sociais utilizados para medir a mobilidade intrageracional, a 

terceira seção descreve as variáveis, e na última detalha-se o modelo de regressão 

adotado neste estudo.  

 

2.1 POPULAÇÃO EM ESTUDO E FONTE DE DADOS 

 

Os grupos populacionais em estudo são: os emigrantes do Nordeste residentes 

nas demais regiões do país e os naturais do Nordeste que sempre residiram na região, 

com 20 a 34 anos de idade, que estavam ocupados na semana de referência da pesquisa 

(21 a 24 de setembro de 2014). Apesar da redução das perdas populacionais nordestinas 

nas últimas décadas, a região permanece com saldos migratórios negativos relevantes, 

na maioria dos estados. Isso suscita que o nordestino ainda migra, seja em busca de 

emprego, melhores rendimentos, oportunidades e/ou novos lugares onde haja melhor 

qualidade de vida. A escolha pelo fluxo com origem no Nordeste e destino nas demais 

regiões do país justifica-se pela possibilidade de comparar a mobilidade social dos não 

migrantes ocupados em relação aos emigrantes do Nordeste ocupados e residentes nas 

demais grandes regiões. Além disso, esse fluxo migratório foi marcado 

predominantemente por um reservatório de mão de obra de baixa escolaridade, que 

migravam em busca de melhores oportunidades, e que representou (e representa), 

melhor do que qualquer outra corrente migratória observada no país, a busca por uma 

mobilidade social ascendente. Portanto, define-se: 

Emigrante– indivíduo (natural e não natural) do Nordeste que na data de 

referência da PNAD residia em outra grande região do país, mas em uma data fixa 

(exatamente cinco anos antes do recenseamento) morava na região Nordeste.  

Não Migrante – indivíduo natural da região Nordeste, que na data de referência 

da PNAD residia no estado de nascimento e nunca morou em outro estado.  

Vale ressaltar que a soma de emigrantes e não migrantes não representa a 

população total de nordestinos, pois faltariam ainda os não naturais residentes no 
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Nordeste, os nordestinos que realizaram migração intra-regional, além dos nordestinos 

emigrantes inter-regionais, porém não captados pelo quesito de data-fixa. 

Outro recorte importante refere-se à idade. Optou-se por selecionar apenas os 

indivíduos entre 20 e 34 anos, porque a migração ocorre com mais frequência nas 

idades jovens, com o pico entre as idades 20 e 22 anos, conforme apontado na literatura. 

Além disso, esse grupo etário faz parte da população em idade ativa. Cabe informar que 

o limite superior foi 34 anos, na medida em que a mobilidade social de pessoas com 

idades mais avançadas, em relação ao primeiro emprego, conta com o efeito tempo na 

carreira que é significativo e não ocorre com tanta intensidade nas idades mais jovens. 

Portanto, como o objetivo desta dissertação não é identificar o efeito tempo na 

mobilidade social dos emigrantes e sim o efeito da interseccionalidade de gênero e raça, 

o recorte etário escolhido foi 20 a 34 anos.  

Com relação à condição de ocupados, essa seleção também é necessária para 

identificar a mobilidade social intrageracional que consiste em comparar a primeira 

ocupação do indivíduo com a atual, no período de referência da pesquisa, permitindo 

verificar o movimento das pessoas ao longo de sua carreira profissional. Para tanto, 

semelhante à maioria dos estudos clássicos, se utiliza as mudanças de ocupação como 

proxy da mobilidade social.  

Como fonte de dados utiliza-se o Suplemento de Mobilidade Socioocupacional 

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

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É importante destacar que a 

PNAD é uma pesquisa domiciliar, com periodicidade anual e com abrangência 

geográfica nacional, limitando-se a vinte sete Unidades da Federação, as cinco grandes 

regiões e nove regiões metropolitanas. Como o recorte geográfico desta pesquisa é 

direcionado para a região Nordeste e demais regiões, a limitação da respectiva fonte de 

dados quanto a níveis geográficos mais desagregados não prejudica a elaboração deste 

estudo. 

A PNAD é composta por um bloco de perguntas de caráter permanente no 

questionário principal, referentes às características gerais da população, tais como: 

educação, trabalho e rendimento. Outros temas especiais, como mobilidade sócio-

ocupacional foram adicionados aos suplementos da pesquisa de 1973, 1976, 1982, 1988, 

1996 e 2014 (IBGE, 2016). Nesse sentido, vale ressaltar a opção metodológica quanto 

ao recorte temporal deste estudo. Com exceção dos suplementos de 1996 e 2014, os 

demais investigaram a mobilidade apenas no segmento de chefes de domicílio, o que 
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prejudica a análise da mobilidade social e/ou ocupacional das mulheres (IBGE, 2016; 

JANNUZZI, 2002; SCALON, 1997; PERO, 2002).  

Dessa forma, optou-se por restringir a análise para o ano de 2014, período mais 

recente da respectiva fonte de dados, pois, nesta edição, o suplemento de Mobilidade 

Sócio-Ocupacional investigou para o morador de 16 anos ou mais de idade, selecionado 

aleatoriamente, um conjunto de características sobre mobilidade. Dentre elas, a primeira 

ocupação dos indivíduos entrevistados e as características ocupacionais desse trabalho 

que permitem mensurar a mobilidade de carreira. Além disso, o suplemento fornece 

informações sobre os fluxos migratórios quando os indivíduos tinham quinze anos de 

idade, o nível de instrução dos pais, e a ocupação paterna e materna (IBGE, 2016). Cabe 

ressaltar que o Suplemento de Mobilidade Sócio-Ocupacional foi realizado por meio de 

uma amostra aleatória simples, compreendendo apenas 50% dos domicílios da amostra 

completa da PNAD.  

 

2.2 DEFINIÇÃO DOS ESTRATOS SOCIAIS 

 

Nos estudos de mobilidade social as mudanças de carreira e/ou entre as gerações 

são mensuradas através da posição dos indivíduos no mercado de trabalho. Desse modo, 

o movimento dentro da estrutura social é entendido como resultado de mudanças nas 

categorias profissionais. Logo, a ocupação é utilizada como proxy da mobilidade social. 

Assim, a ocupação constitui critério e ferramenta clássica para identificar a posição 

social dos indivíduos (ANDRADE, 1998; JANNUZZI, 2002; 2003). 

No Brasil, vários estudos desenvolveram estratégias metodológicas para a 

construção de escalas socioocupacionais com o intuito de agrupar e estabelecer uma 

hierarquia entre as ocupações, e assim medir a mobilidade intrageracional e/ou 

intergeracional nas mais distintas unidades de análise. Dentre os estudos que propõem 

escalas socioocupacionais, merece destaque os trabalhos de Valle Silva (1974; 1985; 

1992; 2004); Pastore (1979); Scalon (1997); Jannuzzi (2000; 2003; 2004a); e Pero 

(2002). Diferenciando-se pelas técnicas estatísticas empregadas, cobertura da fonte de 

dados ou critérios adotados. Ainda assim, frequentemente as construções das escalas de 

posição socioocupacional consideraram a combinação das variáveis escolaridade e 

rendimento para agrupar e hierarquizar as ocupações (JANNUZZI, 2003).  

Com o intuito de responder aos questionamentos que motivaram a elaboração 

deste estudo, os estratos sociais foram construídos com base na escala de posição 
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socioocupacional desenvolvida por Jannuzzi (2004a). A partir dos dados do Censo 

Demográfico de 2010 e da nova Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) de 2002, 

o autor agregou 510 famílias de ocupações em cinco estratos sociais. Através da 

aplicação de técnicas multivariadas obteve indicadores
1
 de rendimento, escolaridade, 

precarização e escores de medidas de status socioeconômico para cada ocupação, a 

saber: Índice Socioeconômico Distancial (ISED); Índice Socioeconômico Posicional 

(ISEP); grau de informalidade; contapropismo; e indicadores de sobretrabalho 

(JANNUZZI, 2004a; JANNUZZI et al., 2017).  

O conjunto desses indicadores foi considerado na tomada de decisão para a 

construção dos cinco estratos elaborados pelo autor: alto; médio-alto; médio; médio-

baixo; e baixo. O Quadro 1 apresenta a escala socioocupacional desenvolvida por 

Jannuzzi (2004a) e adotada para este estudo, com alguns indicadores e ocupações 

típicas de cada estrato.  

Do exposto acima, fica claro que os estratos socioocupacionais possibilitam o 

estudo da mobilidade social. As categorias estão classificadas e hierarquizadas em 

ordem decrescente de status socioocupacional, rendimento, escolaridade e precarização. 

O primeiro estrato (alto) corresponde às ocupações com maiores rendimentos, 

escolaridade e status mais elevados (ISED e ISEP). Consequentemente, no outro 

extremo (estrato baixo) têm-se atividades ocupacionais com maior precarização no 

mercado de trabalho, menor rendimento, escolaridade e status. Por sua vez, os estratos 

intermediários correspondem a ocupações que apresentam níveis médios quanto aos 

indicadores socioocupacionais, sendo que o que as distingue são os níveis de 

precarização (JANNUZZI, 2004a).  

Vale ressaltar que a utilização de escalas com maiores categorias 

socioocupacionais são mais sensíveis ao movimento dos indivíduos dentro da estrutura 

social, mas menos consistentes quanto à hierarquização dos estratos. Por outro lado, as 

escalas menores proporcionam maior robustez no tratamento das informações, o que as 

tornam mais convenientes, sobretudo em pesquisas amostrais (JANNUZZI, 2002; 

PERO, 2002).  

 

 

 

 

                                                           
1
 Os escores dos indicadores construídos para cada uma das 510 famílias de ocupações podem ser 

consultados em Jannuzzi (2004a, p. 80-95).  
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Quadro 1 - Ocupações típicas e indicadores de status socioeconômico dos estratos 

sociais propostos 

Estrato social Ocupações típicas ISED ISEP 

1. Alto 

Dirigentes de empresas, gerentes, 

administradores, médicos, cirurgiões 

dentistas, engenheiros, professores do 

ensino superior, militares, ministros, 

juízes e desembargadores. 

0,35 94,2 

2. Médio-alto 

Secretárias executivas, comerciantes, 

técnicos, operadores de equipamento 

médico e odontológico, professores de 

ensino fundamental e médio, 

representantes comerciais, corretores de 

seguros e imóveis, escriturários, carteiros, 

caixas de banco.  

0,24 83 

3. Médio 

Mecânicos, supervisores da indústria, 

trabalhadores polivalentes da indústria de 

confecção, operadores de máquina na 

indústria, montadores de equipamento, 

operadores de caixa, motoristas, 

vendedores, professores do ensino pré-

escolar, policiais.  

0,14 62,4 

4. Médio-baixo 

Trabalhadores de carga e descarga, 

trabalhadores de embalagem e 

etiquetagem, padeiros, ocupações da 

indústria de alimentos, ocupações da 

indústria têxtil, pintores, garçons, 

porteiros, vigias, vendedores ambulantes.  

0,07 37,2 

5. Baixo 

Produtores agrícolas, trabalhadores 

agrícolas, na pecuária, trabalhadores 

domésticos, pescadores, trabalhadores 

artesanais, confeccionadores de artefatos 

de madeira, garimpeiros, catadores de 

sucata, moleiros.  

0,02 12,9 

Fonte: Jannuzzi (2004a).  

 

Com base na construção desses estratos é possível captar a proporção de 

indivíduos que experimentaram mobilidade ascendente, ou seja, moveram para um 

estrato ocupacional melhor, em termos hierárquicos, no trabalho atual em relação ao 

primeiro emprego; mobilidade descendente que representa a proporção de indivíduos 

que estavam concentrados em piores estratos ocupacionais no trabalho atual do que no 

primeiro emprego; e imobilidade que consiste na permanência no mesmo estrato 

ocupacional entre o primeiro emprego e o atual dos indivíduos. Nesse sentido, a 

mobilidade ascendente será considerada como um sucesso para cada indivíduo.  
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2.3 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

O Quadro 2 apresenta as variáveis que foram utilizadas para delimitar a unidade 

de amostra deste estudo. Com o intuito de responder os questionamentos e alcançar os 

objetivos propostos nesta dissertação, fez-se necessário filtrar pelas pessoas 

selecionadas para o suplemento de mobilidade socioocupacional da PNAD de 2014, e 

que tiveram a entrevista realizada. As variáveis correspondentes à marca de seleção e ao 

tipo de entrevista são a V0305 e a V32000. Para tanto, as categorias utilizadas no filtro 

das referidas variáveis foram a 2, que capta a pessoa selecionada para responder ao 

suplemento, e a categoria 1 que corresponde à entrevista realizada, respectivamente.  

 

Quadro 2 – Variáveis selecionadas na PNAD 2014 para delimitar a unidade de 

amostra 

Variáveis Descrição Tipo Categorias 

V0305 

Marca de seleção de 

pessoa para o Suplemento 

de Mobilidade Sócio-

Ocupacional 

1 

Não selecionada para o 

suplemento de mobilidade 

sócio-ocupacional 

2 

Selecionada para o 

suplemento de mobilidade 

sócio-ocupacional 

V32000 Tipo de entrevista 

01 Realizada 

02 Recusa 

03 Outro motivo 

V8005 
Idade do morador na 

semana de referência 
000 a 120 20 a 34 anos 

V9001 

Trabalhou na semana de 

21 a 27 de setembro de 

2014 

1 Sim 

3 Não 

V9002 

Esteve afastado 

temporariamente do 

trabalho remunerado que 

tinha na semana de 

referência 

2 Sim 

4 Não 

Fonte: Microdados da PNAD de 2014 – IBGE. 

 

A partir da variável V8005, que fornece a idade do morador na semana de 

referência, pode-se filtrar pelas pessoas com idade entre 20 e 34 anos. Por sua vez, as 

variáveis V9001 e V9002 permitem filtrar as pessoas ocupadas na semana de referência, 

através das categorias 1 e 2, respectivamente. Após a aplicação de todos os filtros 
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supracitados, têm-se os indivíduos ocupados, com idade entre 20 e 34 anos, e que 

responderam ao suplemento de mobilidade da PNAD.  

No que concerne à condição de migração, para captar o não migrante natural do 

Nordeste foi preciso utilizar duas variáveis: a V0502 e a V0504. A primeira identifica se 

os indivíduos nasceram na Unidade da Federação (UF) de residência. Através da 

categoria 2 (Sim) foi possível identificar as pessoas naturais do Nordeste. A V0504 

fornece a informação se o entrevistado morou ou não em outra Unidade da Federação 

ou país estrangeiro. Para efeito de análise consideram-se não migrantes a categoria 4, 

que corresponde aos indivíduos que responderam não ter morado em outra UF. Desse 

modo, associadas às duas variáveis, captou-se os não migrantes, indivíduos naturais do 

Nordeste que residiam em um estado da região e não moraram em outro estado (Quadro 

3).  

 

Quadro 3 – Condição de Migração: variáveis selecionadas na PNAD de 2014 

Variáveis Descrição Tipo Categorias Adotadas 

Não Migrante 

V0502 

Nasceu na Unidade da 

Federação de 

residência 

2 Sim 

4 Não 

V0504 

Morou em outra 

Unidade da Federação 

(UF) ou país 

estrangeiro 

2 Sim 

4 Não 

Emigrante Inter-regional 

V5080 

Lugar de residência há 

5 anos da data de 

referência Código das 

Unidades da 

Federação 

Região Nordeste 

UF 
Unidade da Federação 

de residência 

Região Norte 

Região Sudeste 

Região Sul 

Região Centro-Oeste 
Fonte: Microdados da PNAD de 2014 – IBGE. 

 

Para captar os emigrantes foi preciso controlar a região de saída e chegada. Por 

meio do cruzamento de duas variáveis: a V5080 que fornece informações sobre o lugar 

de residência há 5 anos da data de referência da pesquisa; e a variável UF que 

corresponde ao estado de residência. Como a V5080 estava desagregada em códigos das 

Unidades da Federação foi preciso filtrar e agrupar os nove estados que fazem parte da 
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região Nordeste. Por sua vez, para a variável referente à UF de residência na data da 

pesquisa, filtrou-se pelos códigos correspondentes às demais Ufs do país, exceto as 9 

Ufs do Nordeste. Desse modo foi possível captar os emigrantes da região Nordeste de 

data fixa que residiam nas demais grandes regiões do país (Região Norte, Região 

Sudeste, Região Sul e Região Centro-Oeste), na semana de referência da pesquisa.  

A Figura 1 ilustra um resumo dos filtros adotados para delimitação da unidade 

de amostra desta dissertação.  

 

Figura 1 – Classificação da população emigrante e não migrante, com 20 a 34 anos 

de idade, que estavam ocupados na semana de referência da pesquisa – 2014 

 

Fonte: PNAD, 2014.  
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O Quadro 4 apresenta o tamanho das amostras utilizadas nesta dissertação após 

a execução de todos os filtros mencionados anteriormente. Com a aplicação da variável 

V32039, que se refere ao peso do morador selecionado para o Suplemento de 

Mobilidade Sócio-Ocupacional, com ajuste pela projeção de população, a amostra de 

emigrantes do Nordeste residentes em outras regiões foi expandida para 270.799 

pessoas, e a de não migrantes naturais do Nordeste para 7.325.736 pessoas, em 2014.  

 

Quadro 4 – Tamanho das amostras utilizadas, segundo os dados da PNAD de 2014 

Condição de Migração n N 

Emigrantes inter-regionais 106 270.799 

Não migrantes  2.986 7.325.736 
Fonte: PNAD, 2014.  

 

É importante esclarecer que o tamanho da amostra de emigrantes é menor (106 

casos) devido à metodologia adotada no suplemento, amostra aleatória simples. Para 

realizar a regressão logística, Vieira (2011), recomenda um tamanho mínimo amostral 

de pelo menos 20 casos para cada variável analisada. Em contrapartida, Hair et al. 

(2009) sugerem um valor menor, 10 casos para cada variável independente incluída no 

modelo. Desse modo, apesar da amostra para os emigrantes ser apenas de 106 casos, 

esse tamanho não impede a realização das análises propostas porque supera o tamanho 

mínimo de amostra para regressão logística. 

Com relação às características demográficas, as seguintes variáveis foram 

selecionadas: sexo, idade, raça, cônjuge ou companheiro(a) e condição na família 

(Quadro 5). Essas características pessoais são importantes, à medida que interferem na 

inserção, participação no mercado de trabalho e possibilidades de mobilidade social, 

apontando indícios de seletividade migratória. Isso porque as chances de mobilidade 

podem ser distintas de acordo com os atributos individuais (ANDRADE, 1998; DOTA, 

2015; GONÇALVES COSTA, 2009; QUEIROZ, 2013). Vale ressaltar que apesar de 

variáveis como: parturição e idade do último filho tido nascido vivo ser de suma 

importância, pois apresenta relação direta com a inserção no mercado e questões de 

gênero, essas variáveis não foram consideradas nos modelos de regressão logística, 

porque apenas as mulheres responderam a esses quesitos na pesquisa, o que a impede a 

análise do efeito dessas variáveis na interseccionalidade.  

A variável V0302 identifica o sexo do indivíduo recenseado, sendo selecionadas 

as categorias: 2) masculino; e 4) feminino. Quanto à variável idade, a V8005 capta a 
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idade (em anos) do morador na semana de referência, sendo classificado em três grupos 

etários: i) 20 a 24 anos; ii) 25 a 29 anos e iii) 30 a 34 anos. Vale ressaltar que como a 

variável idade estava em anos completos foi necessário agrupá-la por faixas etárias.  

 

Quadro 5 – Descrição das Variáveis Referentes às Características Demográficas: 

variáveis selecionadas na PNAD de 2014 

Variáveis Descrição Tipo Categorias 

Sexo 

V0302 
Sexo da pessoa 

recenseada 

2 Masculino 

4 Feminino 

Idade 

V8005 

Idade do morador 

na data de 

referência 

000 a 120 

20 a 24 anos 

25 a 29 anos 

30 a 34 anos 

Raça 

V0404 Cor ou raça  

2 Branca 

4 Preta 

6 Amarela 

8 Parda 

0 Indígena 

9 Sem declaração 

Cônjuge ou companheiro(a) 

V4111 

Vive em 

companhia de 

cônjuge ou 

companheiro(a) 

1 Sim 

3 Não, já viveu antes 

5 Não, nunca viveu 

Condição na Família 

V0402 
Condição na 

família 

1 Pessoa de referência 

2 Cônjuge 

3 Filho(a) 

4 Outro parente 

5 Agregado 

6 Pensionista 

7 Empregado doméstico 

8 Parente do empregado doméstico 
Fonte: Microdados da PNAD de 2014 – IBGE. 

 

Quanto à raça, se utilizou a variável V0404, adotando a seguinte classificação: i) 

brancos; e ii) negros (junção das categorias pretos e pardos). Foram excluídas as 

seguintes categorias: amarela, indígena e sem declaração. Para captar o efeito do estado 

conjugal dos indivíduos sobre as chances de mobilidade ascendente, utilizou-se a 

variável V4111, que fornece informações se o indivíduo vive em companhia de cônjuge 

ou companheiro(a), as seguintes categorias foram adotadas: i) sim; ii) não, já viveu 

antes; e iii) não, nunca viveu. Por fim, para identificar a condição na família foi 
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utilizada a variável V0402. A classificação nesse quesito foi dividida em cinco 

categorias de análise: i) pessoa de referência; ii) cônjuge; iii) filho(a); iv) empregado 

doméstico; e v) demais (junção das categorias 4, 5, 6 e 8).  

A variável V4745 fornece o nível de instrução mais elevado alcançado pelos 

indivíduos recenseados. Nesta dissertação adotam-se as seguintes classificações: i) até 

fundamental completo (categorias 1, 2 e 3); ii) médio completo (categorias 4 e 5); e iii) 

superior incompleto e mais (categorias 6 e 7). Para fins de análise foi excluída a 

categoria não determinada (Quadro 6).  

 

Quadro 6 – Descrição das Variáveis Referentes as Características 

Socioeconômicas: variáveis selecionadas na PNAD de 2014 

Variáveis Descrição Tipo Categorias  

Escolaridade 

V4745 

Nível de 

instrução mais 

elevado 

alcançado 

(todas as 

pessoas) 

1 Sem instrução 

2 Fundamental incompleto ou equivalente 

3 Fundamental completo ou equivalente 

4 Médio incompleto ou equivalente 

5 Médio completo ou equivalente 

6 Superior incompleto ou equivalente 

7 Superior completo 

8 Não determinado 

Tempo de Residência dos Emigrantes 

V5062 Até 4 anos 

0 Menos de 1 ano 

1 1 ano 

2 2 anos 

3 3 anos 

4 4 anos 
Fonte: Microdados da PNAD de 2014 – IBGE. 

 

Ademais, no Quadro 6 apresenta-se a variável utilizada para analisar o tempo de 

residência dos emigrantes. Essa variável é importante para investigar se a chance de 

sucesso dos emigrantes aumenta com o tempo de residência na localidade de destino. 

Para tanto, considerou-se a variável V5062, com as seguintes categorias em anos: 

menos de 1 ano; 1 ano; 2 anos; 3 anos; e 4 anos.  

O Quadro 7 mostra as variáveis selecionadas para captar a mobilidade social 

intrageracional dos emigrantes do Nordeste residentes em outras regiões e não 

migrantes nordestinos. Para tanto é necessário comparar a origem (primeiro trabalho) e 

destino (ocupação atual) dos indivíduos para mensurar o movimento de carreira. A 

variável V32005 fornece informações sobre o primeiro trabalho dos indivíduos. Por sua 



54 
 

vez, na V9906 têm-se informações quanto à ocupação dos entrevistados no trabalho 

principal na semana de referência.  

 

Quadro 7 – Mobilidade Social Intrageracional: variáveis selecionadas na PNAD de 

2014 

 

Variáveis 
Descrição Tipo Categorias 

V32005 

Código da ocupação que 

exercia no primeiro trabalho 

que teve 

1 

2 

3 

4 

5 

Alto 

Médio-alto 

Médio 

Médio-baixo 

Baixo 

V9906 

Código da ocupação no 

trabalho principal da semana 

de referência 

Fonte: Microdados da PNAD de 2014 – IBGE. 

 

Posteriormente, os códigos de ocupação de cada uma dessas variáveis foram 

agregados em cinco estratos sociais: alto; médio-alto; médio; médio-baixo; e baixo; 

gerando estratos de origem e destino social que possibilitam captar a mobilidade 

ascendente, descendente e imobilidade dos indivíduos. Essas taxas ou indicadores de 

mobilidade social decorrem da matriz de transição, uma classificação cruzada sobre a 

ocupação em dois momentos do tempo. Como os estratos sociais foram hierarquizados, 

a diagonal da matriz representa os casos de imobilidade, em que não houve mudança de 

estrato social. Por sua vez, os valores acima da diagonal correspondem aos casos de 

mobilidade descendente e abaixo da diagonal mobilidade ascendente (PERO, 2002).  

 

2.4 APRESENTAÇÃO DO MODELO 

 

Esta seção da dissertação descreve o método estatístico aplicado para alcançar os 

objetivos propostos. Para tanto foram utilizados dois modelos de regressão logística: o 

primeiro para identificar se as chances de mobilidade social intrageracional ascendente 

dos indivíduos que emigraram do Nordeste para as outras grandes regiões do país, varia 

pela intersecção de gênero e raça, controlando por variáveis demográficas e 

socioeconômicas; e o segundo para estimar o efeito da interseccionalidade de gênero e 
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raça e dos atributos demográficos e socioeconômicos, mas na mobilidade dos não 

migrantes nordestinos.  

Na regressão logística a variável dependente (Yi) é uma variável binária e/ou 

dicotômica que segue uma distribuição de Bernoulli, assume o valor 1 quando ocorre 

sucesso (evento de interesse) e 0 quando ocorre fracasso (DIAS FILHO; CORRAR, 

2017; FERNANDES et al., 2020; MESQUITA, 2014). Nesta dissertação a variável 

resposta assume valor 1 para a mobilidade ascendente e 0 para a não mobilidade 

(imobilidade ou mobilidade descendente). Desse modo, o modelo pode ser expresso 

resumidamente, como: 

 

      (  )                                                                  ( )  

 

Onde:  

logit (Yi) representa o logit da variável resposta; 

βk sendo k igual a 0, 1,..., n é o coeficiente da regressão logística associada a 

variável binária; 

Xi corresponde ao valor da variável explicativa na i-ésima observação.  

 

Dessa forma, a condição expressa constitui “técnica capaz de avaliar a 

probabilidade de ocorrência de determinado evento, e a influência de cada variável no 

resultado do fenômeno em estudo” (MESQUITA, 2014, p. 15). Assim é possível 

verificar a relação das variáveis independentes do modelo com a ocorrência de 

mobilidade ascendente (evento de interesse). Quanto maior os valores dos coeficientes 

estimados no modelo de regressão logística, maior a capacidade de predição das 

variáveis explicativas sobre a probabilidade de ocorrência do evento de interesse 

(FERNANDES et al., 2020; MESQUITA, 2014).  

Para interpretar e analisar os parâmetros do modelo de regressão logística 

utilizou-se a Odds Ratio (OR) ou Razão de Chance (RC), mais usual em estudos com 

variáveis binárias. Por definição é uma medida de efeito que representa a probabilidade 

de sucesso sobre a probabilidade de fracasso, assim prevê o valor dentro de um 

intervalo de confiança (DIAS FILHO; CORRAR, 2017; MESQUITA, 2014). Neste 

estudo, a razão de chances consiste na probabilidade de ocorrência da mobilidade social 
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ascendente intrageracional, dividida pela probabilidade de não ocorrência desse evento 

no público-alvo.  

Com relação às variáveis, nos dois modelos de regressão a variável dependente 

foi a mobilidade ascendente. Quanto as variáveis explicativas ou de controle, no 

primeiro modelo as variáveis selecionadas foram: idade, agrupada em faixas etárias (20 

a 24 anos; 25 a 29; e 30 a 34 anos); cônjuge ou companheiro(a) (sim; não, já viveu 

antes; e não, nunca viveu); condição na família (pessoa de referência; cônjuge; filho(a); 

empregado doméstico; e demais); escolaridade (até fundamental completo, médio 

completo, e superior incompleto e mais); tempo de residência (menos de 1 ano; 1 ano; 2 

anos; 3 anos; e 4 anos); e interseccionalidade de gênero e raça (homem branco; mulher 

branca; homem negro; e mulher negra). Vale mencionar que nesta última variável, não 

se considerou a intersecção da categoria outros (raça) com gênero, devido ao pequeno 

número de casos, em ambos os status migratórios.  

Na segunda regressão, aplicada para os não migrantes nordestinos, foram 

testadas as mesmas variáveis do modelo anterior, excluindo tempo de residência. Os 

resultados do segundo modelo serviram como um parâmetro de comparação para o 

primeiro modelo, pois desta forma, foi possível identificar se o efeito interseccional de 

gênero e raça difere entre os emigrantes e os não migrantes.  

Para extração, manipulação e tratamento estatísticos dos microdados da PNAD 

de 2014 utilizou-se o software IBM SPSS Statistics versão 20. 

 

 



57 
 

 

3 EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DA MIGRAÇÃO E MOBILIDADE SOCIAL 

 

O principal objetivo deste capítulo é analisar, para o ano de 2014, os efeitos da 

interseccionalidade de gênero e raça na mobilidade social do emigrante inter-regional 

com origem na região Nordeste (e com destino em outra grande região do país), de 

forma comparada aos não migrantes nordestinos. Para o alcance do objetivo proposto, 

incialmente apresentam-se as análises descritivas sobre a mobilidade social de 

emigrantes e não migrantes considerando as variáveis sexo e raça/cor. Em seguida, são 

apresentados os resultados dos modelos logísticos para verificar o efeito da 

interseccionalidade de gênero e raça e dos atributos demográficos e socioeconômicos 

nas chances de mobilidade social dos emigrantes e não migrantes.  

 

3.1 INDICADORES DE MOBILIDADE SOCIAL DOS EMIGRANTES E NÃO 

MIGRANTES 

 

A Tabela 1 apresenta a matriz de mobilidade social intrageracional, para o ano 

de 2014, segundo a condição de migração. Com relação aos emigrantes do Nordeste 

residentes em outras regiões do Brasil, verificou-se que a grande maioria dos indivíduos 

que tinham o primeiro emprego no estrato social alto permaneceu na mesma categoria 

ou passou para uma inferior no emprego atual. Em 2014, 47,1% deles permaneceram no 

estrato alto, mas 52,9% descenderam para o médio-alto. Para os não migrantes 

nordestinos, os resultados evidenciam um percentual maior (55,6%) daqueles que 

permaneceram no estrato alto, contudo, aqueles que descenderam se concentram no 

estrato médio-alto (29,6%), duas posições inferiores ao estrato que iniciou a carreira. É 

importante ressaltar que a frequência de emigrantes que iniciaram a carreira no estrato 

alto é menor do que para os não migrantes, o que é esperado, pois, para o indivíduo 

ocupado no estrato alto, a migração provavelmente não é algo desejado.  

Do total de trabalhadores emigrantes que tinham origem no estrato médio-alto, 

apenas 17,6% subiram para o estrato alto e 13,9% se mantiveram no mesmo estrato de 

origem, ao passo que mais da metade (68,5%) deles estavam em piores categorias na 

estrutura social. Entre os não migrantes com origem no estrato médio-alto, apenas 

11,4% haviam alcançado postos de trabalho no estrato mais elevado (alto) e a maior 
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parcela (66,6%) se manteve no mesmo estrato. Os resultados para os emigrantes 

ratificam a tendência verificada por Jannuzzi (2002) para o conjunto do país, quando 

afirma que quanto mais elevada a categoria ocupacional dos indivíduos mais difícil é 

manter-se no mesmo estrato ou ascender para posições ainda mais altas na estrutura 

social. No caso dos emigrantes do Nordeste residentes em outras grandes regiões que 

tiveram o primeiro emprego nos dois estratos sociais mais elevados (alto e médio-alto), 

o descenso foi maior comparado aos demais estratos sociais.  

 

Tabela 1 – Matriz de mobilidade social intrageracional, segundo a condição de 

migração – Nordeste, 2014 (%) 

Estrato social 

do Primeiro 

Emprego 

Estrato social do Emprego Atual 

Alto 
Médio-

alto 
Médio Médio-baixo Baixo 

Emigrantes do Nordeste 

Alto 47,15 52,85 0,00 0,00 0,00 

Médio-alto 17,58 13,87 29,00 39,55 0,00 

Médio 7,10 11,87 61,66 15,68 3,70 

Médio-baixo 0,00 9,19 17,82 70,45 2,55 

Baixo 0,00 6,79 9,88 77,58 5,75 

Não Migrantes Nordestinos 

Alto 55,62 29,56 12,57 1,21 1,04 

Médio-alto 11,40 66,58 17,09 4,43 0,50 

Médio 7,88 17,13 59,05 13,93 2,01 

Médio-baixo 3,26 9,96 28,82 50,85 7,12 

Baixo 0,74 3,38 18,24 27,00 50,64 
Fonte: PNAD, 2014. 

 

A grande maioria dos emigrantes do Nordeste que tiveram o primeiro emprego 

no estrato médio (61,7%) ou médio-baixo (70,5%) permaneceram imóveis na estrutura 

social, ou seja, estavam no mesmo estrato social de origem em 2014. Por sua vez, 

18,9% dos emigrantes com origem no estrato médio e 27,0% do médio-baixo 

conseguiram subir de posição social ao passar a exercer um trabalho melhor em termos 

de rendimento, formalidade, proteção social e jornada de trabalho. A mesma tendência 

foi observada para os não migrantes nordestinos, pois mais da metade deles 

permaneceram no mesmo estrato de origem. Entre os não migrantes 59,1% do estrato 

médio e 50,9% do médio-baixo permaneceram no mesmo estrato de origem, enquanto 

25,0% e 42,0% deles, respectivamente, estavam em estratos melhores no emprego atual 

em 2014. No estrato baixo, 51% dos trabalhadores não migrantes permaneceram no 

estrato de origem, enquanto 49% passaram para uma categoria superior. Quanto aos 

emigrantes do Nordeste residentes em outras regiões que tiveram o primeiro emprego 
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no estrato baixo, a grande maioria deles 77,6% galgaram ocupações no estrato médio-

baixo.  

Apesar da elevada cifra de ascensão social dos emigrantes com origem no 

estrato baixo, é preciso mencionar que essa mobilidade ascendente foi 

predominantemente de curta distância, uma vez que os indivíduos subiram apenas um 

degrau na escala sócio-ocupacional adotada. A literatura evidencia que a grande parcela 

da mobilidade social e ocupacional no Brasil é majoritariamente de curta distância. 

Quanto menor a posição de origem, maiores são as chances de o indivíduo melhorar de 

estrato, à medida que qualquer movimento na escala social possibilita ascensão 

(JANNUZZI, 2002; 2004b; PASTORE, 1979). Mesmo sendo uma mobilidade de curta 

distância, ainda assim representam ganhos na qualidade de vida dos indivíduos, uma 

vez que as ocupações do estrato médio-baixo são melhores quanto ao rendimento, 

jornada de trabalho e formalidade comparativamente às ocupações do estrato baixo. O 

movimento de longa distância dos emigrantes do estrato baixo se deu para o estrato 

médio-alto (6,8%). 

Por meio da análise agregada apresentada no Gráfico 1, percebe-se que a taxa 

absoluta de mobilidade social ascendente dos emigrantes foi maior do que a taxa dos 

não migrantes. Em 2014, aproximadamente 45% dos trabalhadores emigrantes do 

Nordeste residentes em outras regiões experimentaram mobilidade intrageracional 

ascendente, enquanto entre os não migrantes, a parcela que galgou ascensão de carreira 

foi em torno de 36%. No que tange às taxas de imobilidade, os resultados mostram que 

42,6% dos emigrantes e 54,7% dos não migrantes permaneceram no mesmo estrato 

social entre o primeiro emprego e o atual, em 2014. Quanto às cifras de mobilidade 

descendente, 12,5% dos emigrantes do Nordeste estavam em piores ocupações entre o 

primeiro emprego e o atual, enquanto para os não migrantes esse valor foi de 9,6%. 

Desse modo, pode-se constatar que os emigrantes alcançaram uma maior mobilidade 

ascendente e menor imobilidade, o que resultou em maior mobilidade descendente 

comparativamente aos não migrantes naturais da região Nordeste. 

É importante reconhecer que essa maior mobilidade ascendente entre os 

emigrantes é explicada, em parte, pela ausência de migrantes retornados na análise, 

devido ao pequeno tamanho da amostra deste grupo na PNAD 2014. A maioria dos 

emigrantes, entrevistados na pesquisa e que estão residindo no local de destino, são 

indivíduos que muito provavelmente estão em condições melhores do que as que 

estavam na região de origem, pois caso contrário, o retorno era o mais provável. 
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Portanto, não foram incorporados a maior parte dos “insucessos” da migração, na 

medida em que não incorporou migrantes retornados.  

 

Gráfico 1 – Taxas absolutas de mobilidade social intrageracional, segundo a 

condição de migração – Nordeste, 2014 (%) 

Fonte: PNAD, 2014. 

 

A partir desses resultados torna-se importante trazer à discussão de que apesar 

dos avanços econômicos e sociais no país vislumbrados no período entre 2003 e 2014 

com o aumento dos empregos formais, políticas públicas e sociais direcionadas à 

redução da pobreza, investimentos produtivos na indústria e em projetos de 

infraestrutura, que impactaram principalmente as regiões menos desenvolvidas, dentre 

elas o Nordeste – ainda permanece o hiato das desigualdades regionais (ARAUJO, 

2014). Desse modo, as pessoas que emigraram do Nordeste para outras regiões 

encontravam-se em melhor situação em relação àqueles que nunca migraram.  

O estudo de Jannuzzi et al. (2017), apontou que entre as pessoas nascidas no 

Nordeste e residentes fora da região, 59,7% tiveram mobilidade ascendente e 34% 

experimentaram imobilidade, enquanto entre os nascidos e sempre residentes no 

Nordeste, 49% galgaram ascensão intrageracional e 44,7% imobilidade. Tanto entre 

migrantes quanto não migrantes, 6,3% tiveram descenso social em 2014. É preciso 

pontuar que ao invés de mensurar a migração por local de nascimento e residência, 
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nesta dissertação utilizou-se o critério data fixa, o que reduz, em parte, o efeito tempo de 

migração na mobilidade social (pois o quesito refere-se à UF de residência há 5 anos). 

Adicionalmente, vale pontuar que a partir da década de 1980, observou-se um 

espraiamento industrial no país, devido à polarização da rede urbana, o que propiciou o 

surgimento de “ilhas de prosperidade”, sobretudo nas cidades do Centro-Sul, atraindo 

inúmeros migrantes devido às maiores possibilidades de mobilidade social (PACHECO, 

1998; PASTORE; VALLE SILVA, 2001; PATARRA, 2003). E, a região Nordeste se 

destaca pela intensa mobilidade populacional, como região de origem, devido à falta de 

oportunidades. A busca de emprego, melhores condições de vida e/ou sobrevivência, 

entre tantas outras causas da migração, que atuam tanto na origem como no destino, 

explicam o papel histórico dos nordestinos nas migrações internas (CHAVES, 2009; 

FUSCO; OJIMA, 2014; GUANAIS, 2012; NOGUEIRA, 2012; RIGOTTI et al., 2017). 

Os achados desta dissertação ratificam o sucesso da migração, visto que a maior parcela 

dos indivíduos que saíram do Nordeste teve ascensão na carreira, principalmente para as 

pessoas com origem nos estratos mais baixos na estrutura social.  

Com relação aos indicadores de mobilidade social intrageracional por sexo, a 

Tabela 2 apresenta os diferenciais entre os emigrantes do Nordeste residentes em outras 

regiões e os não migrantes nordestinos, ambos ocupados em 2014. Entre os emigrantes, 

chama atenção o sexo masculino, pois 50,5% deles galgaram mobilidade ascendente, 

enquanto entre as emigrantes do sexo feminino, à proporção que experimentou ascensão 

de carreira foi menor (33,0%). Assim como nos deslocamentos migratórios, o mercado 

de trabalho também incorpora e manifesta o viés da seletividade que se baseia nas 

características individuais e em determinantes que são socioculturamente construídos, 

num processo de diferenciação dos indivíduos (CAMPOS, 2015). Desse modo, algumas 

características influenciam positivamente ou negativamente as possibilidades de 

inserção laboral, permanência, crescimento na carreira e/ou mobilidade social 

(CHAVES, 2009).  

No que tange aos não migrantes, pode-se observar que 38% dos homens e 33% 

das mulheres não migrantes experimentaram mobilidade ascendente. Portanto, constata-

se que entre os homens, os emigrantes tiveram maior mobilidade ascendente 

intrageracional, o que não ocorreu para as mulheres, pois, o percentual de mulheres que 

vivenciaram a mobilidade ascendente foi praticamente o mesmo em ambos os grupos. 

Quanto à imobilidade, há maior frequência nos não migrantes, mais da metade deles 

permaneceram no mesmo estrato social entre a primeira ocupação e a atual no ano de 
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2014, sendo 54% dos homens e 56% das mulheres. Por outro lado, apenas 38,6% dos 

emigrantes do sexo masculino permaneceram no mesmo estrato social entre o primeiro 

emprego e o atual. Entre as mulheres emigrantes esse percentual foi mais elevado, 

51,2% experimentaram imobilidade em 2014, realidade não muito distante das não 

migrantes.  

 

Tabela 2 – Indicadores de mobilidade social intrageracional, segundo condição de 

migração por sexo – Nordeste, 2014 (%) 

Sexo Mobilidade Ascendente Imobilidade 
Mobilidade 

Descendente 

Emigrantes do Nordeste 

Homem 50,54 38,56 10,91 

Mulher 33,02 51,16 15,82 

Não Migrantes Nordestinos 

Homem 38,03 53,58 8,39 

Mulher 32,81 56,05 11,14 
Fonte: PNAD, 2014. 

 

Mesmo com o aumento dos postos de trabalhos formais no país, maior 

dinamismo regional, interiorização e expansão do ensino básico, técnico e superior, 

aumento dos investimentos governamentais e privados entre 2003 e 2014, mais da 

metade dos trabalhadores não migrantes nordestinos permaneceram no mesmo estrato 

social (imobilidade social). A rigidez no mercado de trabalho ao longo das décadas 

impõe barreiras à tão sonhada ascensão, que se torna cada vez mais difícil de ser 

alcançada pelos trabalhadores. Além disso, a exigência por maior qualificação 

profissional e experiência, possivelmente constitui prerrogativa para que muitos deles 

optem por permanecer no emprego e não arriscar uma chance melhor em outra 

ocupação (JANNUZZI, 2018). Por outro lado, também é importante considerar que os 

não migrantes são, em parte, residentes em cidades economicamente estagnadas, muitas 

delas afetadas pelo clima do semiárido setentrional nordestino (FUSCO; OJIMA, 2014; 

NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2014), e essa condição pode muito provavelmente afetar 

as possibilidades de ascensão social desse grupo.  

Os homens, além de vivenciar os maiores indicadores de mobilidade ascendente 

e menor imobilidade, independente do status migratório, apresentaram mobilidade 

descendente menor em relação às mulheres. Dentre os emigrantes do sexo masculino, 

10,9% experimentaram descenso de carreira, mas entre as mulheres essa parcela foi 

15,9%, em 2014. Entre os trabalhadores não migrantes, 8% dos homens e 11% das 
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mulheres descenderam na estrutura social. Os fatores que levaram os homens a galgar 

maiores porcentagens de ascensão de carreira podem estar relacionados à precarização 

dos empregos no seu local de origem (AMARAL; NOGUEIRA, 1992; GUANAIS, 

2012), assim, possivelmente a migração representou alternativa para melhor inserção 

ocupacional. Para as mulheres não se pode dizer o mesmo, pois o fato de ser emigrante 

não parece ter um efeito significativo na mobilidade social. Pelo contrário, apesar da 

imobilidade ser um pouco menos frequente entre as emigrantes, a mobilidade 

descendente foi maior para elas, se comparada à não migrantes (Tabela 2).  

O estudo de Telmo Romano e Pizzinato (2019) evidenciou que para as 

migrantes são conferidas atividades mais precárias em termos de rendimento, 

formalidade, contribuição com a previdência social e jornada de trabalho. Ocupações 

que são socialmente inviabilizadas e/ou desvalorizadas pela sua origem histórica e o 

baixo nível de instrução dos ocupados, o exemplo mais marcante são as trabalhadoras 

domésticas (HIRATA, 2014; ONU MULHERES, 2020). Portanto, é esperado que a 

seletividade migratória e de gênero afetasse a mobilidade social das mulheres 

emigrantes. Por outro lado, a migração para acompanhar a família ainda é uma realidade 

para as mulheres, e nesse contexto, muitas abrem mão de sua ocupação no local de 

origem para acompanhar o marido, o que pode explicar parte da mobilidade 

descendente entre as mulheres emigrantes (NOWOK et al., 2011).  

Adicionalmente, também é preciso considerar aquelas que são protagonistas do 

processo com projetos de migração individuais e/ou familiares (PERES, 2015). Dentre 

as principais causas que impulsionam os movimentos migratórios para muitas mulheres, 

principalmente entre aquelas que são mães, estão a falta de boa alimentação, educação, 

saúde, segurança e ausência de oportunidades na região de origem (DUTRA, 2013). 

Nesse processo migratório as redes sociais são fundamentais para inserção no mercado 

de trabalho na região de destino, sobretudo quando o apoio é do mesmo sexo. Assim, 

ainda que a migração não tenha representado mobilidade ascendente para essas 

mulheres pode ter sido sinônimo de liberdade, independência e melhores condições de 

vida (ASSIS, 2007; CHAVES, 2004; 2009; PERES, 2011). 

Vale destacar que, independente da condição de migração, as mulheres estavam 

em desvantagem em relação aos homens. Os estudos apontam que as mulheres 

apresentam maior nível de escolaridade comparado aos homens, mesmo assim ainda 

enfrentam inúmeros obstáculos no mercado de trabalho. Nesse sentido, os papéis de 

gênero ainda enraizados na nossa sociedade penalizam com maior intensidade as 



64 
 

mulheres, sobretudo, no que tange a inserção, permanência, concorrência e as diferenças 

salariais. Elas tendem a ser maioria em ocupações de cuidado e ensino, que geralmente 

são mais precárias e desvalorizadas no mercado de trabalho. Assim, a falta de 

oportunidades e a persistência das desigualdades de gênero podem explicar as menores 

taxas de mobilidade ascendente para as mulheres (ALVES; CAVENAGHI, 2019; 

DAPP, 2018; FARIA et al., 2016).  

A Tabela 3 apresenta os indicadores de mobilidade social dos emigrantes e não 

migrantes, segundo a raça. Para os emigrantes, os resultados evidenciam semelhança na 

proporção de indivíduos que experimentaram mobilidade ascendente entre brancos e 

negros, no ano de 2014, pois, 44,4% das pessoas autodeclaradas brancas, e 44,5% dos 

emigrantes negros (pretos e pardos) lograram ascensão de carreira. Por sua vez, na 

imobilidade vislumbra-se tendência oposta: foram os emigrantes negros que 

experimentaram os maiores percentuais de imobilidade intrageracional. Em 2014, 

50,3% dos emigrantes negros e apenas 28,4% dos brancos permaneceram no mesmo 

estrato social entre a primeira ocupação e atual. Contudo, há uma maior 

representatividade dos emigrantes brancos na mobilidade descendente (27,2%), 

enquanto entre os emigrantes negros somente 5,3% lograram descenso social.  

 

Tabela 3 – Indicadores de mobilidade social intrageracional, segundo condição de 

migração por raça – Nordeste, 2014 (%) 

Raça Mobilidade Ascendente Imobilidade 
Mobilidade 

Descendente 

Emigrantes do Nordeste 

Branco 44,41 28,38 27,21 

Negro 44,49 50,25 5,26 

Não Migrantes Nordestinos 

Branco 38,64 52,19 9,17 

Negro 34,88 55,38 9,74 
Fonte: PNAD, 2014. 

 

As maiores taxas de mobilidade descendente dos emigrantes brancos decorrem 

do maior volume de pessoas com essa característica em estratos mais elevados no 

primeiro emprego, assim são eles quem pode descer no emprego atual em maior 

proporção. O que ocorre de forma oposta para os emigrantes negros, do total de 

ocupados as pessoas negras são a grande maioria em estratos sociais mais baixos no 

início da carreira, se tiver oportunidades são eles quem mais podem ascender na 

estrutura social. Além da seletividade de gênero no mercado de trabalho, ainda persiste 

a seletividade e desigualdade por raça. São as pessoas negras que estão sobre 
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representadas na desocupação, informalidade, em estratos ocupacionais mais precários 

na sociedade (IBGE, 2020). Assim o recorte sociodemográfico revela o efeito de 

estoque, ou seja, as pessoas brancas têm menos margem para ascensão, pois já ocupam 

estratos superiores.  

Para os trabalhadores não migrantes, as diferenças entre os percentuais de 

imobilidade social intrageracional de brancos e negros são menos acentuadas. A maioria 

dos não migrantes experimentou imobilidade, independente da raça. Entre os não 

migrantes brancos, 38,6% deles lograram mobilidade ascendente, 52,2% imobilidade e 

9,2% mobilidade descendente em 2014. Quanto aos não migrantes negros, observa-se 

tendência semelhante, 34,9% tiveram ascensão de carreira, mas 55,4% permaneceram 

imóveis e 9,8% estavam em piores ocupações entre o primeiro emprego e o atual. 

É importante colocar em perspectiva que o fato dos negros não apresentar a 

mesma distribuição percentual de ascendência, descendência e imobilidade dos brancos 

mostra um cenário mais negativo, pois mesmo tendo mais margem para ascensão, por 

ocuparem estratos mais baixos, isso não ocorre. Possivelmente o aumento das políticas 

redistributivas, compensatórias e afirmativas, tais como programas de distribuição de 

renda, cotas raciais, entre outras, e ampliação de acesso ao ensino técnico e superior 

propiciaram oportunidades concretas de mobilidade social, sobretudo para um indivíduo 

negro, independente da condição de migração. No entanto, as desigualdades 

permanecem implícitas e enraizadas na sociedade, os estudos que abordam sobre a 

relação entre mercado de trabalho e raça discutem o quanto é desigual e discriminatório 

as relações entre trabalhadores brancos e negros. Assim, menores são as oportunidades 

no mercado de trabalho para uma pessoa negra comparada a um branco (MARTINS, 

2020).  

Analisando por status migratório, observa-se que os emigrantes lograram maior 

mobilidade ascendente e menor imobilidade, independentemente da raça, quando 

comparado aos não migrantes. Por exemplo, enquanto apenas 28,4% emigrantes 

brancos experimentaram imobilidade de carreira, entre os não migrantes brancos essa 

frequência foi quase o dobro, 52,2% deles permaneceram imóveis na estrutura social em 

2014. Por sua vez, os indicadores de mobilidade descendente mostram que foram os 

emigrantes brancos que galgaram maior descenso comparativamente aos não migrantes 

brancos.  

A Tabela 4 apresenta os indicadores de mobilidade social pela 

interseccionalidade gênero e raça, segundo a condição de migração dos indivíduos em 
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2014. Entre os emigrantes, as maiores taxas de mobilidade ascendente foram 

experimentadas pelos homens, independentemente da raça. Em 2014, entre os 

emigrantes homens negros 51,1% lograram ascensão na carreira e entre os emigrantes 

homens brancos 47,6%. Por sua vez, enquanto 46,3% dos homens negros emigrantes 

experimentaram imobilidade, um pouco mais da metade (24,6%) dos homens brancos 

emigrantes estava na mesma situação. Os homens brancos e as mulheres brancas 

emigrantes foram os que apresentaram maior mobilidade descendente, 

aproximadamente 27,7% e 26,1%, respectivamente. As mulheres negras emigrantes 

foram as que apresentaram a menor frequência na mobilidade ascendente (30,7%) e a 

maior proporção (58,6%) na imobilidade social. 

Em grande medida, esses indicadores refletem as taxas absolutas de mobilidade 

por sexo, os homens emigrantes experimentaram maiores cifras de mobilidade 

comparada às mulheres, mas é possível observar diferenças significativas intragênero, 

principalmente entre as mulheres. No mercado de trabalho é onde as disparidades de 

gênero tornam-se mais evidentes, contudo, o fosso das desigualdades entre as próprias 

mulheres é muito profundo, nos padrões de renda, escolaridade e relações de poder 

(CARNEIRO, 2006; PERES; FALCO, 2006; WAJNMAN; 2006; 2016). 

 

Tabela 4 – Indicadores de mobilidade social intrageracional, segundo condição de 

migração por interseccionalidade de gênero e raça – Nordeste, 2014 (%) 

Interseccionalidade 

de gênero e raça 

Mobilidade 

Ascendente 
Imobilidade 

Mobilidade 

Descendente 

Migrantes do Nordeste 

Homem Branco 47,63 24,64 27,73 

Homem Negro 51,08 46,25 2,67 

Mulher Branca 37,64 36,24 26,12 

Mulher Negra 30,72 58,60 10,69 

Não Migrantes Nordestinos 

Homem Branco 40,81 51,89 7,29 

Homem Negro 37,36 53,91 8,74 

Mulher Branca 36,19 52,53 11,28 

Mulher Negra 31,44 57,43 11,13 
Fonte: PNAD, 2014. 

 

No que se refere aos não migrantes, a Tabela 4 mostra que os homens brancos 

(40,8%) tiveram maior mobilidade ascendente, seguindo pelos homens negros (37,4%), 

mulheres brancas (36,2%), e mulheres negras (31,4%). Quanto à imobilidade, observa-

se que independente do sexo e raça, a maioria dos não migrantes experimentou 

imobilidade intrageracional no Nordeste, em 2014. Ainda assim, maiores percentuais de 
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imobilidade foram verificados nos indivíduos negros não migrantes, para ambos os 

sexos. Por outro lado, os maiores percentuais de mobilidade descendente dentre os não 

migrantes foram alcançadas pelas mulheres brancas (11,3%) e mulheres negras (11,1%). 

No grupo de homens não migrantes, os que tiveram um menor percentual foram os 

homens brancos com pouco mais de 7%. 

Os indicadores de imobilidade e mobilidade descendente, sobretudo das 

mulheres, podem estar ligadas ao fato de que elas tendem a permanecer mais tempo em 

ocupações mais precárias. Em um contexto histórico estrutural, onde a divisão sexual do 

trabalho reproduz e “naturaliza” atividades tipicamente femininas, tais como: o cuidado 

da casa, das crianças e dos idosos, a inserção das mulheres no mercado de trabalho é 

prejudicada comparativamente aos homens, quanto ao acesso às oportunidades e/ou 

condições de equidade de gênero (DELPHY, 2013; FARIAS et al., 2016).  

 

No caso do Brasil, as mulheres brancas e negras têm trajetórias duradouras 

nas ocupações de menor prestígio e de más condições de trabalho, como o 

emprego doméstico, atividade em que as mulheres negras são mais 

numerosas (HIRATA, 2014, p.64). 

 

No caso dos trabalhadores não migrantes fica claro que a ascensão para uma 

melhor ocupação no mercado de trabalho foi mais favorável para os homens, 

independentemente da cor. Além disso, na mobilidade ascendente dos não migrantes 

fica clara a grande vantagem dos homens brancos em relação às demais categorias e a 

desvantagem das mulheres negras. Quanto maior o tempo e experiência no mercado de 

trabalho, maiores são as possibilidades concretas para um indivíduo alcançar 

mobilidade ascendente (PASTORE, 1979). Entretanto, as mulheres enfrentam maiores 

barreiras quanto à permanência no emprego, pois dividem sua carga de trabalho 

remunerado com uma terceira jornada, que é o trabalho doméstico em suas próprias 

casas. Esse serviço doméstico não remunerado impede muitas delas de se dedicarem 

integralmente à carreira profissional. As mulheres dedicam cerca de três vezes mais 

horas aos afazeres domésticos em comparação aos homens. As mulheres que 

conseguem se dedicar mais ao trabalho remunerado geralmente são brancas e mais 

escolarizadas, isso porque repassam para outras mulheres (geralmente negras, menos 

escolarizadas, pobres e migrantes) as tarefas domésticas (JESUS, 2018; OLIVEIRA, 

MARCONDES, 2016). 
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Em suma, através das análises descritivas pode-se constatar que a mobilidade 

ascendente dos emigrantes do Nordeste residentes em outras regiões foi maior 

comparada à dos não migrantes nordestinos, em 2014. Ainda assim, entre os emigrantes 

a mobilidade foi majoritariamente de curta distância. Com relação aos indicadores de 

mobilidade por atributos pessoais, entre os emigrantes, as maiores cifras de mobilidade 

ascendente foram verificadas para o sexo masculino. Contudo, é importante ressaltar 

que os homens emigrantes negros tiveram um percentual de mobilidade ascendente 

maior que os homens emigrantes brancos, isso porque os negros são mais frequentes 

nos estratos socais mais baixos no primeiro emprego e a migração representa uma 

possibilidade maior de mobilidade ascendente. Para os não migrantes os que tiveram 

maior ascensão social foram homens, a raça branca e na interseccionalidade os homens 

brancos. Por outro lado, as mulheres negras estão entre as que menos vivenciaram 

mobilidade ascendente, independente do status migratório.  

A análise descritiva tem a vantagem de apresentar de forma mais simples as 

diferenças na mobilidade social para ambos os grupos em estudo, quando consideramos 

as características sexo, raça e a sua interseccionalidade. Contudo, por não controlar por 

demais características demográficas e socioeconômicas, essa análise agrupa pessoas 

com distintas características, como por exemplo com diferentes graus de escolaridade, o 

que pode influenciar a chance de mobilidade social. Portanto, para controlar o efeito de 

variáveis como idade, escolaridade, condição na família, se tem cônjuge e tempo de 

residência, na análise do efeito da interseccionalidade de gênero e raça na mobilidade 

social dos emigrantes do Nordeste, optou-se por utilizar a regressão logística. Os 

resultados da aplicação do modelo logístico para emigrantes do Nordeste e também para 

os não migrantes são apresentados na próxima seção.  

 

3.2 CONDICIONANTES DA MOBILIDADE SOCIAL ASCENDENTE DOS 

EMIGRANTES E NÃO MIGRANTES 

 

Esta seção apresenta os resultados dos modelos de regressão logística estimados 

com intuito de verificar o quanto a intersecção de gênero e raça e os atributos 

demográficos e socioeconômicos influenciam as chances de mobilidade ascendente dos 

emigrantes e não migrantes. Para tanto foram realizados testes de ajuste nos modelos, 

tais como: o Fator de Inflação da Variância (VIF), sendo que todas variáveis 

apresentaram valores do VIF menores do que 10, indicando ausência de 
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multicolinearidade. Por meio do teste estatístico de Wald verificou-se que as variáveis 

independentes foram estaticamente significantes (p-valor menor que 0,005), para 

explicar a variável dependente, com exceção de uma categoria das seguintes variáveis: a 

categoria 3 anos da variável tempo de residência no modelo dos emigrantes; e a 

categoria empregado doméstico da variável condição na família no modelo dos não 

migrantes. Ademais, para medir a qualidade dos modelos utilizou-se o pseudo R
2
 de 

Nagelkerke, sendo que, no modelo de emigrantes do Nordeste inter-regionais o teste 

apresentou um resultado de 0,37, indicando que 37% da variável resposta é explicada 

pelas variáveis preditoras, mas no modelo de não migrantes, 33% da variabilidade da 

variável mobilidade ascendente é explanada pelas variáveis explicativas.  

No que concerne à variável resposta, nos dois modelos estimados adotou-se o 

valor 1 para mobilidade ascendente e o valor 0 para não mobilidade (descendente e 

imobilidade). A amostra é composta por 270.799 emigrantes do Nordeste residentes em 

outras regiões do Brasil, e por 7.325.736 não migrantes nordestinos em 2014. Para as 

estimativas das Odds Ratio ou razão de chance (RC), adotou-se um intervalo de 95% de 

confiança.  

A Tabela 5 mostra as estimativas da razão de chance de mobilidade social 

ascendente dos indivíduos que emigraram do Nordeste para outras regiões. Controlando 

pelas demais variáveis, o efeito da intersecção de gênero e raça na mobilidade social 

ratifica as análises descritivas: para os emigrantes homens negros as chances de ter 

mobilidade ascendente foram de 1,31 vezes maiores quando comparado aos emigrantes 

homens brancos, que possuem menores chances de sucesso na região de destino, em 

2014. Esse resultado possivelmente reflete o baixo nível dos estratos de origem da 

grande maioria dos migrantes negros, pois, quando a primeira ocupação ocorre em 

estratos mais baixos na estrutura social, alcançar mobilidade ascendente é mais fácil do 

que em uma origem social mais elevada, onde a imobilidade ou descenso é maior. As 

disparidades de gênero ficam mais evidentes nas chances de ascensão do sexo feminino: 

para as emigrantes de cor branca as chances são 2,84 (1/0,351) vezes menores em 

relação aos emigrantes homens brancos, e as chances das mulheres negras são 1,64 

(1/0,609) vezes menor de experimentarem mobilidade social ascendente em comparação 

aos emigrantes homens brancos.  

Essa estimativa confirma a tendência observada nos resultados descritivos, uma 

vez que foram os homens emigrantes que galgaram maior percentual de mobilidade 

social ascendente comparado às mulheres. Diversos fatores estão associados à crescente 
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participação feminina na PEA, dentre eles: a redução da fecundidade, aumento dos 

níveis de escolaridade das mulheres, necessidade de complementação da renda familiar, 

redefinição do papel da mulher influenciado por movimentos feministas, mudanças na 

composição e tamanho das famílias, terceirização dos serviços domésticos, entre outros 

(ALVES, 2016; WAJNMAN, 2016).  

 

Tabela 5 – Estimativa da razão de chance dos emigrantes do Nordeste alcançarem 

mobilidade social intrageracional ascendente, segundo características 

demográficas e socioeconômicas – 2014 

Variáveis Razão de Chance I.C. de 95% 

Idade 

20 a 24 anos (Ref.) (Ref.) 

25 a 29 anos 1,620 (1,580 – 1,661) 

30 a 34 anos 3,749 (3,649 – 3,851) 

Cônjuge ou companheiro(a) 

Sim (Ref.) (Ref.) 

Não, já viveu antes 0,438 (0,420 – 0,456) 

Não, nunca viveu 4,128 (3,971 – 4,290) 

Condição na Família 

Pessoa de referência (Ref.) (Ref.) 

Cônjuge 0,401 (0,391 – 0,411) 

Filho(a) 0,069 (0,065 – 0,072) 

Demais 1,498 (1,442 – 1,556) 

Escolaridade 

Até fundamental completo (Ref.) (Ref.) 

Médio completo 0,365 (0,357 – 0,373) 

Superior incompleto e mais 0,317 (0,306 – 0,328) 

Interseccionalidade de gênero e raça 

Homem branco (Ref.) (Ref.) 

Mulher branca 0,351 (0,337 – 0,366) 

Homem negro 1,308 (1,271 – 1,345) 

Mulher negra 0,609 (0,590 – 0,629) 

Tempo de residência 

Menos de 1 ano (Ref.) (Ref.) 

1 ano 2,425 (2,310 – 2,546) 

2 anos 2,009 (1,907 – 2,115) 

4 anos 0,443 0,422 – 0,464) 
Nota: I.C.: Intervalo de Confiança. 

Ref.: Indicativo da categoria de referência para a análise da razão de prevalência da variável. 

Fonte: PNAD, 2014. 

 

No entanto, [...] “as mulheres precisam de muito mais credenciais produtivas 

para disputar com seus colegas de trabalho do sexo masculino no mercado de trabalho” 

(WAJNMAN, 2016, p. 91). Os estudos mostram que apesar de homens e mulheres 

terem o mesmo nível de instrução e ocuparem cargos idênticos, ainda assim auferem 
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rendimentos distintos, com vantagem masculina. Apesar dos avanços e conquistas dos 

movimentos feministas, a posição da mulher no mercado de trabalho, na sociedade ou 

no âmbito familiar ainda sofre influência da divisão sexual do trabalho que reproduz 

uma suposta diferenciação de “papéis masculinos e femininos”, a desigualdade salarial e 

relações de poder entre os sexos (IBGE, 2018; FARIAS et al., 2016; SILVA et al., 

2018; WAJNMAN, 2006).  

Adicionalmente, nota-se que as mulheres brancas emigrantes foram mais 

prejudicadas nas chances de ascensão, dado que as chances delas são ainda menores do 

que das mulheres negras emigrantes, em relação aos homens brancos. Para as mulheres 

brancas, provavelmente ocorre algo parecido com os homens brancos, os quais têm o 

primeiro emprego em estratos mais altos, o que dificulta a ascensão. Além disso, as 

mulheres brancas são mais frequentes nas famílias não monoparentais, como cônjuges 

(OLIVEIRA et al., 2002). Portanto, dado que ainda existe a migração familiar, em que a 

mulher deixa tudo, inclusive o trabalho para acompanhar o marido, as mulheres brancas 

são as mais afetadas no que tange à trajetória laboral.  

Esse fenômeno é denominado de tied mover, que resulta geralmente na migração 

por parte dos cônjuges, principalmente mulheres que aceitam o deslocamento levando 

em consideração o bem estar da família como um todo e sacrificando o bem estar 

individual (MINCER, 1978). Muitas dessas mulheres acabam seguindo o marido em 

busca de uma nova vida e como consequência seus ganhos pessoais são deixados de 

lado, deixando para trás seus empregos nos locais de origem, cabe ressaltar que muitas 

delas acabam sendo inseridas no mercado de trabalho na prestação de serviços 

domésticos (NOWOK et al., 2011). 

Por outro lado, a literatura aponta que as mulheres negras, e pobres, em sua 

maioria, estão ocupadas em estratos baixos, pertencentes à base da pirâmide social. Por 

isso as mulheres negras apresentam maior possibilidade de ascensão de carreira ao 

migrar em busca de novas oportunidades, mas a mobilidade social é majoritariamente 

de curta distância, conforme os resultados descritivos evidenciaram para aqueles com 

origem no estrato baixo. É importante destacar o quão significativa é a desigualdade de 

gênero, ainda que as mulheres negras estejam à frente na razão de chance 

comparativamente à mulher branca, independente da raça, as mulheres estão em 

desvantagem em relação aos homens.  

O modelo de regressão logística também permite analisar o efeito de cada 

variável demográfica e socioeconômica nas chances de mobilidade social ascendente 
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dos emigrantes do Nordeste. Com relação à idade, os achados evidenciam que os 

emigrantes entre 25 e 29 anos de idade possuem uma chance de 1,62 vezes maior de 

alcançar mobilidade ascendente comparado àqueles com idade entre 20 a 24 anos. 

Enquanto para os emigrantes, entre 30 a 34 anos, a razão de ter mobilidade ascendente é 

3,75 vezes maior do que para os emigrantes do Nordeste residentes em outras regiões, 

com idade entre 20 a 24 anos. O fato dos jovens de 20 a 24 anos ter uma menor chance 

de ascensão no mercado de trabalho em comparação aos demais grupos etários, 

evidencia o efeito positivo do tempo na mobilidade ascendente que propicia maior 

experiência no mercado de trabalho e possibilidades de acúmulo de renda para a 

abertura de negócios próprios, assim quanto maior o tempo mais oportunidades 

(JANNUZZI, 1999; PASTORE 1979).  

Quanto à variável cônjuge ou companheiro(a), as chances de mobilidade 

ascendente para os emigrantes que declararam que não vivem com cônjuge ou 

companheiro(a), mas já viveram antes é de 2,28 vezes menor (1/0,438), quando 

comparado aos emigrantes que responderam sim (vivem com cônjuge ou 

companheiro(a)), em 2014. Entretanto, para aqueles que responderam que nunca 

tiveram, a chance de mobilidade ascendente é 4,13 vezes maior comparado aos 

emigrantes que responderam sim (vivem com cônjuge ou companheiro(a)). Levando em 

consideração que as oportunidades e restrições para a migração em grande medida estão 

relacionadas com o estado conjugal dos indivíduos, as possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho provavelmente são maiores para os emigrantes que se deslocam 

solteiros. Adicionalmente, considerando as desigualdades estruturais, é esperado que 

principalmente as mulheres sem cônjuge ou companheiro(a), mas que já viveram antes e 

possivelmente tem filhos se deparem com maior dificuldade para ingressar e 

permanecer no mercado de trabalho, o que reduz suas chances de mobilidade social 

ascendente (ASSIS, 2007; CHAVES, 2004; TELMO ROMANO; PIZZINATO, 2019).  

Controlando pela condição na família, nota-se que a chance do emigrante do 

Nordeste residente em outras regiões, na condição de cônjuge alcançar ascensão social é 

2,49 (1/0,401) vezes menor do que os emigrantes na condição de pessoa de referência. 

Para os emigrantes que declararam a condição de filhos(as) as chances são muito 

menores, 14,49 (1/0,069) vezes menor de ascensão em comparação à pessoa de 

referência. Por sua vez, aqueles que estavam na categoria demais (outro parente, 

agregado, pensionista e parente do empregado doméstico) possuem uma chance de 
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terem mobilidade ascendente de 1,50 a mais em relação ao emigrante na condição de 

pessoa de referência na família.  

Ainda que o número de mulheres chefes de família tenha aumentado nos últimos 

anos, ainda são predominantes os homens nessa condição. As famílias que tem como 

chefes mulheres, a maioria não tem cônjuge, enquanto as chefiadas por homens são 

mais comuns o cônjuge ser mulher, o que provavelmente diminui as chances de 

ascensão no mercado de trabalho para elas (OLIVEIRA et al., 2002). Diferentemente do 

cenário vivenciado pelos homens, além da realização das atividades domésticas, elas 

empenham grande parte de seu tempo nos cuidados com os filhos, assim na falta de 

políticas sociais para conciliação de família e emprego e devido as concepções 

convencionais da divisão sexual do trabalho as mulheres encontram maior desvantagem 

no mercado de trabalho (ALVES, 2016; OLIVEIRA; MARCONDES, 2016).  

No que concerne à escolaridade dos indivíduos, as estimativas mostram que os 

emigrantes com ensino médio completo têm chance 2,74 (1/0,365) vezes menor de 

experimentarem mobilidade social ascendente em comparação aos emigrantes com até o 

fundamental completo, no ano de 2014. As chances de ascensão para os emigrantes com 

superior incompleto e mais eram 3,15 (1/0,317) vezes menores em relação ao emigrante 

com até o ensino fundamental completo. Ainda que o nível de instrução não seja um 

determinante potencial sobre as chances de ascensão dos emigrantes do Nordeste em 

2014, é preciso destacar que indivíduos com menor instrução educacional se inserem 

em trabalhos mais precários, principalmente no primeiro emprego. Além disso, 

historicamente o fluxo migratório do Nordeste para outras regiões era formado por 

contingentes populacionais com baixa escolaridade, que fugia da seca em busca de 

oportunidades no “eldorado”, assim qualquer movimento na escala social representava 

ascensão quando o status de origem era muito baixo (PASTORE, 1979).  

Quanto ao tempo de residência dos emigrantes do Nordeste em outras regiões, 

pode-se constatar que a chance de ascensão na localidade de destino são maiores para 

aqueles com 1 e 2 anos de residência, 2,4 e 2,0 respectivamente, em relação aqueles 

com menos de 1 ano de residência em outras regiões do país. Em contrapartida, os 

emigrantes com 4 anos de residência apresentaram 2,26 (1/0,443) chances a menos de 

alcançar mobilidade ascendente quando comparado aos emigrantes com tempo de 

residência de menos de 1 ano. Uma hipótese é que os emigrantes com menos de 1 ano 

de residência estão em fase de experiência e/ou adaptação na região de destino galgando 

experiência no emprego e/ou buscando uma melhoria social e/ou ocupacional. Enquanto 
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aqueles com 1 a 2 anos de residência possuem maiores redes de contato, mais 

conhecimento e experiência no mercado de trabalho, o que possibilita a busca por 

empregos melhores, logo maiores são as chances de ascensão.  

O tempo é um determinante importante para a mobilidade social, com mais 

tempo de residência na região de destino e/ou ingresso no mercado de trabalho os 

indivíduos tendem a adquirir maior experiência e acumular conhecimento.  Assim 

espera-se que as chances de mobilidade social sejam maiores quanto maior o tempo de 

residência, mas fatores que regem o mercado de trabalho também são responsáveis pela 

criação de oportunidades. Os estudos mostram que ao longo das décadas, a ascensão 

social intrageracional tornou-se mais difícil, isso porque o mercado está mais 

competitivo e passou a exigir uma mão de obra cada vez mais especializada 

(JANNUZZI, 2002; 2018; PASTORE, 1979; TORCHE, 2014).  

A Tabela 6 apresenta os efeitos que os atributos demográficos e 

socioeconômicos exercem sobre a mobilidade social ascendente dos não migrantes 

nordestinos. Este modelo foi criado para servir como um parâmetro de comparação ao 

modelo dos emigrantes do Nordeste, para identificar se os efeitos de interseccionalidade 

de gênero e raça diferem entre os emigrantes do Nordeste e os não migrantes, 

controlando pelas mesmas variáveis, com exceção do tempo de residência, variável 

presente somente no modelo dos emigrantes do Nordeste. Além de analisar o modelo 

para os não migrantes, num segundo olhar, a Tabela 6 permite a análise comparativa 

direta e imediata entre os dois modelos.  

No que tange à interseccionalidade de gênero e raça, as estimativas expostas na 

Tabela 6 confirmam a tendência observada na análise descritiva para os não migrantes 

(Modelo 2) e nos indicadores gerais de mercado de trabalho: os homens brancos 

experimentaram maior ascensão de carreira, se comparados aos homens negros, 

mulheres brancas e mulheres negras, nesta ordem. Portanto, independente da raça, as 

razões de chance foram inferiores para as mulheres. Esses achados, novamente 

confirmam a tendência percebida na análise descritiva, uma vez que entre os não 

migrantes foram as mulheres que experimentaram menores percentuais de ascensão 

social e maiores chances de imobilidade e mobilidade descendente. De forma geral, 

mesmo com uma crescente participação no mercado de trabalho, ainda são evidentes 

inúmeras barreiras que impedem uma melhor ocupação para as mulheres. É no mercado 

de trabalho onde esses diferenciais e a discriminação de gênero se torna mais evidente, 

elas têm menos chances de ascensão e quando conseguem, possuem um menor 
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rendimento em comparação aos homens, ainda que com maiores níveis de instrução e 

no mesmo cargo ocupacional (ARAÚJO; GUEDES, 2010; MARTINS, 2020). 

 

Tabela 6 – Estimativa da razão de chance dos não migrantes e dos emigrantes 

alcançarem mobilidade social intrageracional ascendente, segundo características 

demográficas e socioeconômicas – 2014 

Variáveis 
Modelo 1: Emigrantes Modelo 2: Não Migrantes 

Razão de 

Chance 
I.C. de 95% 

Razão de 

Chance 
I.C. de 95% 

Idade 

20 a 24 anos (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

25 a 29 anos 1,620 (1,580 - 1,661) 1,260 (1,255 - 1,266) 

30 a 34 anos 3,749 (3,649 - 3,851) 1,248 (1,243 - 1,253) 

Cônjuge ou companheiro(a) 

Sim (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

Não, já viveu antes 0,438 (0,420 - 0,456) 0,912 (0,906 - 0,917) 

Não, nunca viveu 4,128 (3,971 - 4,290) 0,846 (0,841 - 0,851) 

Condição na Família 

Pessoa de referência (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

Cônjuge 0,401 (0,391 - 0,411) 0,885 (0,881 - 0,889) 

Filho(a) 0,069 (0,065 - 0,072) 0,691 (0,687 - 0,695) 

Demais 1,498 (1,442 - 1,556) 0,683 (0,678 -0,689) 

Escolaridade 

Até fundamental completo (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

Médio completo 0,365 (0,357 - 0,373) 1,305 (1,300 - 1,310) 

Superior incompleto e mais 0,317 (0,306 - 0,328) 1,491 (1,484 - 1,498) 

Interseccionalidade de gênero e raça 

Homem branco (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 

Mulher branca 0,351 (0,337 - 0,366) 0,762 (0,757 - 0,767) 

Homem negro 1,308 (1,271 - 1,345) 0,866 (0,862 - 0,870) 

Mulher negra 0,609 (0,590 - 0,629) 0,606 (0,603 - 0,609) 

Tempo de residência 

Menos de 1 ano (Ref.) (Ref.) - - 

1 ano 2,425 (2,310 - 2,546) - - 

2 anos 2,009 (1,907 - 2,115) - - 

4 anos 0,443 (0,422 - 0,464) - - 
Nota: I.C.: Intervalo de Confiança. 

Ref.: Indicativo da categoria de referência para a análise da razão de prevalência da variável. 

Fonte: PNAD, 2014. 

 

O estudo de Araújo e Lombardi (2013) verificou uma maior quantidade de 

trabalhadores de raça branca nos setores formais em comparação aos trabalhadores 

negros. Considerando que os empregos formais estão alocados nos estratos mais 
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elevados na hierarquia social, e as oportunidades da meritocracia são distintas entre os 

indivíduos, era esperado que as chances de mobilidade ascendente fossem maiores para 

os homens brancos, sobretudo porque são eles que possuem maior facilidade de acesso 

as vias para mobilidade, tais como: maiores oportunidades, redes de contato, etc.  

O diferencial entre homens e mulheres é visível nas análises apresentadas, mas 

os diferenciais ficam ainda mais explícitos na perspectiva intragênero. Chama atenção 

que enquanto a chance da mulher branca não migrante é 1,31 (1/0,762) vezes menor de 

galgar ascensão social do que um homem branco, no grupo de mulheres negras não 

migrantes as chances de mobilidade ascendente são ainda menores, 1,65 (1/0,606) vezes 

a menos do que um homem branco e não migrante nordestino, em 2014. Para Osorio 

(2009), há dois fatores predominantes que estão relacionados à desvantagem dos negros 

nas questões de cunho laboral e suas trajetórias no mercado de trabalho: o primeiro se 

trata da origem social, ainda associada ao passado escravista e uma suposta diferença 

entre raças, o que leva ao segundo fator, a discriminação racial, que por sua vez causa a 

persistência das condições desiguais. Segundo o autor, sem esses fatores, as relações 

entre brancos e negros seriam mais igualitárias. 

Com a sobreposição de marcadores sociais de discriminação fica muito claro 

que as mulheres negras enfrentam dupla barreira e/ou desigualdade na estrutura social, 

em relação aos homens e à mulher branca. Essa discriminação de gênero e raça, 

historicamente condiciona as relações sociais, culturais, no mercado de trabalho e de 

poder entre os indivíduos, impondo maiores desvantagens, vulnerabilidades e menor 

empoderamento às mulheres negras, retroalimentando os sistemas de subordinação e 

opressão, seja em menores rendimentos, formalidade, proteção social e/ou nas chances 

de mobilidade ascendente (DAPP, 2018; FARIA et al., 2016; MARTINS, 2020). Os 

achados evidenciam que as mulheres negras estão expostas a maior vulnerabilidade, 

nesse ensejo, a interseccionalidade de gênero e raça remete as desvantagens cumulativas 

e estruturais que são constantemente reproduzidas em diversas esferas da nossa 

sociedade e ainda interferem nas chances de mobilidade social dos indivíduos 

(HASENBALG, 2005; HIRATA, 2014).  

Comparando o efeito da interseccionalidade de gênero e raça entre os modelos 

para os emigrantes do Nordeste (Modelo 1) e não migrantes (Modelo 2), pode-se 

observar que as mulheres brancas emigrantes possuem menos chance de ascensão do 

que as mulheres brancas não migrantes, em face aos homens brancos, resultado este 

associado ao tied mover. Por outro, os homens negros emigrantes possuem uma maior 
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chance comparativamente aos homens brancos emigrantes, fenômeno oposto ao que se 

verifica entre os não migrantes, isso mostra a importância da emigração para os homens 

negros. 

Adicionalmente, os achados evidenciam que as chances de mobilidade 

ascendente são menores para as mulheres, independente da condição de migração, mas 

não no mesmo grau/intensidade. Contudo, entre os emigrantes, os homens negros foram 

os que apresentaram maiores chances de mobilidade ascendente e as mulheres brancas 

as menores chances, considerando como categoria de referência os homens brancos. Por 

outro lado, entre os não migrantes, a mobilidade ascendente foi maior para os homens 

brancos e menor para as mulheres negras, resultado que acompanha os indicadores 

gerais de mercado de trabalho. Assim, os resultados sugerem que o efeito interseccional 

de gênero e raça são distintos entre emigrantes do Nordeste e não migrantes.  

Com relação ao efeito da variável idade no modelo dos não migrantes, as 

chances de mobilidade ascendente aumentam conforme se eleva a idade dos não 

migrantes naturais do Nordeste. Um não migrante ter entre 25 e 29 anos de idade 

aumenta sua chance de experimentar mobilidade ascendente em 1,26 vezes comparado 

àqueles com idade entre 20 e 24 anos. Essa razão de chance é de 1,25 quando a idade 

dos não migrantes encontra-se entre 30 e 34 anos, comparativamente ao grupo etário de 

20 e 24 anos. Wajnman (2006) aponta que a partir do ano de 1990 o mercado de 

trabalho sofreu grandes modificações em questões da faixa etária dos ocupados, pois foi 

observada maiores restrições nas contratações de jovens sem experiência e em idade 

escolar. O mercado de trabalho mais competitivo tornou-se cada vez mais seletivo, 

quanto às características dos indivíduos como idade, sexo, experiência profissional, 

nível de instrução etc. Quanto à análise comparativa entre os dois modelos se observam 

que as chances de ascensão dos emigrantes do Nordeste com idade entre 30 a 34 anos 

são 3 vezes maiores (comparativamente ao emigrante com 20 a 24 anos), do que para o 

não migrante com 30 a 34 anos de idade (em relação ao não migrante com 20 a 24 

anos), mais uma vez esses resultados mostram que a emigração promove maiores 

chances de sucesso.  

Tratando-se do efeito da variável cônjuge ou companheiro(a), as estimativas 

mostram que as chances de mobilidade ascendente foram menores tanto para o não 

migrante que declarou que não vive com cônjuge ou companheiro(a), mas já viveu antes 

(1,10 vezes menor; RC 1/0,912), quanto para aqueles que nunca viveram com cônjuge 

ou companheiro (1,18 vezes menor; RC 1/0,846), ambos os casos comparados aos não 
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migrantes que responderam sim para esse quesito. Esse fato pode estar ligado ao próprio 

desenvolvimento do mercado de trabalho, que exige maior experiência e capacitação 

profissional e um perfil de “recrutamento” de pessoas sem compromissos e com maior 

disponibilidade (DEBORTOLI, 2016). Analisando os diferenciais por status migratório, 

observa-se que enquanto nos emigrantes as maiores chances de ascensão foram 

estimadas para as pessoas que nunca viveram com cônjuge ou companheiro(a) 

comparado aos emigrantes que vivem com cônjuge ou companheiro(a), entre os não 

migrantes o efeito é oposto: as chances de mobilidade social ascendente são maiores 

para aqueles que vivem com cônjuge ou companheiro(a).  

Ainda de acordo com a Tabela 6, pode-se observar que as chances de mobilidade 

ascendente dos não migrantes foram menores para aqueles em que a condição na família 

era cônjuge, filho(a) ou demais. Um não migrante natural do Nordeste na condição de 

cônjuge tinha 1,13 (1/0,885) de chances a menos de ascensão social em relação aos 

indivíduos na condição de pessoa de referência. Comparando o efeito da variável 

condição na família entre os dois modelos é possível verificar que os emigrantes 

possuem maior chance de ascensão na categoria demais (outro parente, agregado, 

pensionista e parente do empregado doméstico), em relação ao emigrante na categoria 

de pessoa de referência, mas entre os não migrantes as maiores chances de ascensão 

foram estimadas para a pessoa de referência. Uma possível explicação para esse efeito é 

que as pessoas na categoria demais estão ocupadas nos estratos mais baixos na 

hierarquia social, assim qualquer movimento após a emigração possibilita ascensão.  

Com relação à escolaridade, as estimativas mostram que a chance do evento de 

interesse acontecer foi maior para aqueles com níveis de instrução mais elevados, 

quando comparado aos não migrantes com até o fundamental completo. Em 2014, o fato 

do não migrante nordestino ter médio completo eleva sua chance de galgar mobilidade 

ascendente em 1,31 vezes, em relação ao não migrante com até o fundamental 

completo. Para aqueles com superior incompleto e mais, essa razão de chance aumenta 

para 1,49 vezes em relação aos indivíduos com até o fundamental completo. 

Comparando o efeito da escolaridade por status migratório, os achados apontam 

diferenças intrigantes. Ser emigrante faz com que a chance de mobilidade ascendente 

seja maior para os indivíduos com baixa escolaridade (até fundamental completo), isso 

devido ao efeito de estoque de maior margem para ascensão. Por sua vez, entre os não 

migrantes as chances de mobilidade ascendente são maiores para as pessoas com 

superior incompleto e mais. Isso mostra a relevância da migração para a ascensão de 
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grande parcela de emigrantes de baixa escolaridade, que, aliás, se ficassem na origem 

(Nordeste) continuariam em desvantagem na mobilidade ascendente, comparativamente 

aos não migrantes de maior escolaridade. Essas estimativas corroboram com o efeito do 

nível educacional em relação às chances de ascensão social citada por Chaves (2009): 

quanto maior o nível de escolaridade do indivíduo maior são as chances de galgar de 

mobilidade ascendente no mercado de trabalho. 

Nas últimas décadas houve notáveis avanços da educação no Brasil, políticas 

públicas voltadas para a melhoria nos ensinos em todos os níveis foram essenciais para 

tal feito. A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) em 1998 contribuiu para a 

universalização do ensino para as crianças brasileiras, garantindo uma melhor educação 

não somente na educação primária, mas em todo o ensino fundamental. Em 2007, o 

programa foi ampliado e passou a ser chamado de Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB). 

Entre 2003 e 2015 houve significativos avanços no acesso/ingresso de pessoas ao 

ensino superior, em grande parte devido à criação de instrumentos e políticas 

redistributivas, compensatórias e afirmativas (DAPP, 2018; JANNUZZI, 2018). No 

entanto, vale ressalvar que as políticas empregadas melhoraram a cobertura do ensino 

básico, mas não necessariamente essa melhoria pode ser aplicada de forma generalizada 

para a qualidade do ensino. 

Dentre os que mais se beneficiaram dessa expansão do ensino básico, técnico e 

formal foram às mulheres, proporcionando uma melhor inserção no mercado de 

trabalho. No entanto, no país e, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas, as 

mulheres estão em maior número em carreiras mais precárias, ainda têm dificuldade de 

se inserir e permanecer no mercado de trabalho e os diferenciais de rendimento 

permanecem mesmo em cargos idênticos (DAPP, 2018). 

Em síntese, com 95% de confiança, constata-se que para os emigrantes do 

Nordeste residentes em outras regiões, as chances de ter mobilidade ascendente, em 

2014, são maiores nas seguintes categorias: idade de 30 a 34 anos; indivíduos que nunca 

viveram com cônjuge ou companheiro(a); na condição familiar classificada como 

demais; ensino até fundamental completo; e com dois anos de residência na localidade 

de destino. Para o não migrante, as chances de ocorrer o evento de interesse, em 2014, 

são maiores para aqueles com os seguintes atributos demográficos e socioeconômicos: 

idade de 25 a 29 anos; indivíduos que vivem com cônjuge ou companheiro(a); pessoa 
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de referência; e com superior incompleto e mais. Quanto à interseccionalidade de 

gênero e raça, observou-se que as chances de mobilidade ascendente são menores para 

as mulheres, independente da condição de migração, mas não no mesmo grau e 

intensidade. Além disso, o efeito da intersecção entre gênero e raça difere entre 

migrantes e não migrantes, uma vez que as mulheres brancas emigrantes do Nordeste e 

as mulheres negras não migrantes foram as que apresentaram as menores chances de 

mobilidade ascendente se comparada aos homens brancos. Sendo assim, pode-se aferir 

que a mobilidade social ascendente difere pela interseccionalidade de gênero e raça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação se propôs a analisar, para o ano de 2014, os efeitos da 

interseccionalidade de gênero e raça na mobilidade social do emigrante inter-regional 

com origem na região Nordeste (e com destino em outra grande região do país). 

Dentre as várias motivações que levaram milhões de nordestinos a deixarem sua 

terra natal estão os fatores climáticos (seca). Os migrantes nordestinos tinham como 

destino as mais variadas localidades, sendo atraídos principalmente pelas áreas com 

maior infraestrutura industrial que absorvia a maior parte do excedente de mão de obra 

do Nordeste. Dentre esses pólos de atração destaca-se o Sudeste, especificamente São 

Paulo, que permanece como principal área de atração dos emigrantes com origem no 

Nordeste. Constatou-se que apesar do arrefecimento do saldo migratório negativo, a 

região Nordeste permanece com importantes perdas populacionais. 

Ao revisar estudos sobre migração, gênero e raça, e mobilidade social 

intrageracional no Brasil, pode-se compreender como a seletividade migratória 

influencia diretamente no mercado de trabalho, evidenciando as desigualdades que 

ainda atingem milhões de brasileiros. A literatura mostra que os diferenciais entre 

homens e mulheres se agravam quando em combinação com a raça.  

Mesmo com os avanços na educação, sinônimo de possibilidades concretas para 

a mobilidade ascendente, a realidade se contrapõe com a teoria, embora as mulheres 

estejam entre as mais escolarizadas em comparação aos homens, mas ainda assim 

ocupam cargos de menores destaques. Um exemplo claro é um maior número de 

mulheres nas ocupações voltadas à saúde, cuidados, ensino e prestação de serviços. 

Outro fator que evidência a persistência dessa desigualdade no mercado de trabalho é 

que quando elas exercem cargos equivalentes ou iguais aos homens, os rendimentos 

atribuídos às mulheres ainda são menores do que do sexo oposto. 

Com relação aos resultados deste estudo, através da análise descritiva verificou-

se que para o ano de 2014, entre os emigrantes com origem no estrato médio ou médio-

baixo, a grande maioria deles permaneceu imóvel entre o primeiro emprego e o atual. 

Por sua vez, os emigrantes com origem nos estratos mais elevados (alto e médio-alto) 

mais da metade estavam em piores estratos sociais no emprego atual. O maior volume 

de mobilidade ascendente foi experimentado pelos emigrantes com origem no estrato 

baixo, mas foi majoritariamente de curta distância. Quanto aos não migrantes, observou-

se que mais da metade das pessoas manteve-se no mesmo estrato de origem. Os 
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resultados também demonstraram que os estratos mais altos tiveram pouca 

movimentação e com tendência a descer na estrutura social, enquanto nos estratos 

sociais mais baixos as possibilidades de ascensão ficaram mais evidentes. A literatura 

evidencia que a grande parcela das cifras de mobilidade social no Brasil é 

predominantemente de curta distância. Quanto menor a posição de origem, maiores são 

as chances de o indivíduo melhorar de estrato, à medida que qualquer movimento na 

escala social possibilita ascensão. 

De forma geral, os indicadores de mobilidade social intrageracional mostraram 

que os emigrantes do Nordeste experimentaram maior ascensão de carreira em 

comparação aos não migrantes nordestinos, em 2014. Vale ressaltar que as análises para 

os não migrantes apontaram que eles tiveram as maiores cifras de imobilidade chegando 

a ser mais da metade verificada para os emigrantes do Nordeste. Entretanto, isso 

resultou em uma maior mobilidade descendente para os emigrantes do que para os não 

migrantes. Esses achados confirmam a primeira hipótese desta dissertação: os 

indicadores de mobilidade ascendente dos emigrantes inter-regionais com origem na 

região Nordeste (ou seja, com destino nas demais regiões do país), são maiores, se 

comparado aos não migrantes nordestinos, em 2014. 

Cabe a ressalva quanto a ausência de migrantes retornados na análise, devido ao 

pequeno tamanho da amostra deste grupo na PNAD 2014. A maioria dos emigrantes, 

entrevistados na pesquisa e que estão residindo no local de destino, são indivíduos que 

muito provavelmente estão em condições melhores do que as que estavam na região de 

origem, pois caso contrário, o retorno era o mais provável. Portanto, não foram 

incorporados parte dos “insucessos” da migração, na medida em que não incorporou 

migrantes retornados. Em estudos futuros pretende-se investigar a categoria dos 

retornados.  

A manutenção de empregos e também a ascensão de parcela significativa dos 

trabalhadores tem relação com a estratégia política empregada nos país entre 2003 e 

2014. Dessa forma, tais estratégias tinham como principais fatores: o enfrentamento da 

fome através de distribuição de renda, a valorização real do salário mínimo, expansão e 

interiorização do sistema de ensino básico, técnico e formal, além da conjuntura 

econômica favorável no mercado externo e fortalecimento do mercado interno, com a 

criação de postos de trabalhos formais.  

No que tange aos indicadores de mobilidade social intrageracional por sexo e 

raça, no grupo de emigrantes do Nordeste residentes em outras regiões, os achados das 



83 
 

análises descritivas evidenciaram que os maiores percentuais de mobilidade ascendente 

foram galgados pelo sexo masculino, em ambas as categoria de raça (brancos e negros) 

os percentuais foram próximos e na interseccionalidade pelos homens negros. Quanto 

aos não migrantes foi possível constatar que tiveram maior ascensão social os homens, a 

raça branca e na interseccionalidade os homens brancos. Ademais, através das análises 

descritivas pode-se verificar que as mulheres estavam em desvantagem em relação aos 

homens, isso porque lograram menor mobilidade ascendente e maior imobilidade e 

mobilidade descendente, independente do status migratório. Por outro lado, as mulheres 

negras estavam entre os que menos vivenciaram mobilidade ascendente, tanto entre 

emigrantes como não migrantes. As mulheres negras no Brasil estão expostas a uma 

dupla desigualdade e discriminação, a de gênero e a de raça, a grande maioria está 

ocupada no emprego doméstico que é considerado a porta de entrada no mercado de 

trabalho.  

Quanto aos modelos apresentados nesta dissertação, os achados apontam que as 

chances de mobilidade ascendente são maiores para os emigrantes e não migrantes do 

Nordeste com idade acima de 25 anos, evidenciando que o maior tempo e a experiência 

no mercado de trabalho é um dos fatores determinantes sobre as chances de ascensão 

social.  

Com relação ao estado conjugal dos indivíduos, os resultados mostram que para 

os emigrantes do Nordeste que nunca viveram com cônjuge ou companheiro(a), as 

chances de mobilidade ascendente chegam a ser até quatro vezes maiores em 

comparação àqueles que moravam com cônjuge ou companheiro(a). Em contrapartida, 

entre os não migrantes nordestinos as chances de ascensão são maiores para as pessoas 

que vivem com cônjuge ou companheiro(a). No que concerne à condição na família, 

verificou-se que as chances de ascensão são maiores para o emigrante na categoria 

demais e no grupo de não migrantes para a pessoa de referência. Vale lembrar que na 

categoria demais foram incluídos: outros parentes, agregados, pensionistas e parentes 

dos empregados domésticos. 

Embora o nível de instrução seja preponderante para uma melhor inserção no 

mercado de trabalho, as estimativas revelam que para os emigrantes as chances de 

mobilidade ascendente são maiores para os indivíduos com instrução até o fundamental 

completo. Entretanto, para os não migrantes nordestinos, as chances de mobilidade 

ascendente aumentam conforme se eleva o nível de escolaridade das pessoas. Isso pode 

estar relacionado ao fato que a grande maioria dos emigrantes têm o primeiro emprego 
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na base dos estratos sociais e as migrações em busca de melhoria de vida possibilitam a 

ascensão, ainda que para um emprego precário na região de destino. Adicionalmente é 

preciso considerar o maior dinamismo econômico das áreas de destino, onde a maior 

margem para ascensão dos emigrantes de baixa escolaridade é “aproveitada”, devido o 

maior acesso a oportunidades, diferentemente do que ocorre em áreas estagnadas 

(castigadas pela seca) na região do Nordeste.  

Quanto ao tempo de residência, observou-se maiores chances de ascensão de 

carreira para os emigrantes com 2 anos de residência na região de destino em relação 

aos que tinham menos de um ano de residência. Esses trabalhadores que residem menos 

de 1 ano, muitos deles podem estar em fase de adaptação no local de destino, ainda em 

busca de um emprego, galgando experiência no emprego e/ou buscando uma melhoria 

ocupacional. 

No que concerne à variável interseccionalidade de gênero e raça, os achados 

evidenciam que os homens negros emigrantes do Nordeste possuem uma maior chance 

de mobilidade ascendente comparativamente aos homens brancos. Essa estimativa 

confirma a tendência encontrada nas análises descritivas, dado que foram os homens 

negros que galgaram maior porcentagem de mobilidade ascendente dentre os 

emigrantes. Esse fenômeno também pode estar relacionado ao maior dinamismo 

econômico das áreas de destino, que diferem das muitas das áreas estagnadas. 

Por sua vez, entre os não migrantes nordestinos as chances de mobilidade 

ascendente são maiores para os homens brancos. Vale ressaltar que para ambos 

(emigrantes e não migrantes) os homens configuram com maiores chances de 

ascendência social em comparação às mulheres. Isso ratifica que é no mercado de 

trabalho onde os diferenciais de gênero e raça se tornam mais evidentes. Ademais, 

verificou-se que entre os não migrantes, as mulheres negras estavam em maior 

desvantagem, pois possuem as menores chances de ascensão. Dessa forma, evidencia-se 

que a mulher negra está duplamente vulnerável pela discriminação de gênero e de raça, 

principalmente no caso das mulheres negras não migrantes nordestinas.  

Esses achados confirmam também a segunda hipótese deste estudo: entre os 

emigrantes, a chance de mobilidade social se diferencia entre homens brancos, homens 

negros, mulheres brancas e mulheres negras. Contudo, essas diferenças não seguem a 

mesma direção do efeito interseccional de gênero e raça presentes nos indicadores 

gerais de mercado de trabalho e no modelo para não migrantes, em que os homens 

brancos estão nas melhores posições e as mulheres negras nas piores. Entre os 
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emigrantes do Nordeste, os que apresentaram as maiores chances de mobilidade social 

ascendente foram os homens negros e as piores chances as mulheres brancas. A maior 

chance de ascendência dos homens negros pode ser justificada pelo fato ponto de 

partida do primeiro emprego ser geralmente de baixo status social e, por isso, a 

migração representa uma grande possibilidade de ascensão, geralmente de curta 

distância. Vale retomar que as áreas de destinos geralmente têm um maior dinamismo 

econômico, o que permite a integração e ascensão desses emigrantes do Nordeste.  

O que pode justificar esses resultados das mulheres brancas são dois fatores. O 

primeiro refere-se à permanência das migrações familiares, como as mulheres brancas 

são mais frequentes nas famílias não monoparentais, como cônjuges na migração em 

que a mulher deixa tudo, inclusive o trabalho para acompanhar o marido (tied mover), 

elas são as mais afetadas no que tange à trajetória laboral. O segundo diz respeito ao 

primeiro emprego das mulheres brancas que tende a ser em estratos mais altos, o que 

dificulta a ascensão. 

Em suma, a principal contribuição desta pesquisa foi analisar os efeitos da 

interseccionalidade de gênero de raça na mobilidade social dos emigrantes do Nordeste 

e não migrantes nordestinos. Para futura agenda de pesquisa pretende-se analisar a 

mobilidade social das mulheres emigrantes e não migrantes, considerando variáveis de 

parturição e idade do último filho nascido vivo, que em grande medida influenciam 

diretamente a inserção e permanência das mulheres no mercado de trabalho.  
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