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A MIGRAÇÃO INTERNA DOS JOVENS COMO ALTERNATIVA PARA 

MELHORAR SUA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO - EVIDÊNCIAS A 

PARTIR DOS CENSOS DE 2000-2010 

 

       

1. INTRODUÇÃO 

Indicadores provenientes dos censos e de pesquisas regulares, como a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), fornecem bases empíricas consistentes 

ao debate acerca das oportunidades oferecidas à juventude brasileira. Versões otimistas 

alimentam-se das evidências de ampliação do emprego de jovens, enquanto as 

pessimistas encontram apoio no contingente expressivo dos que não estavam 

frequentando o ensino regular, nem trabalhando na ocasião dos levantamentos 

censitários. Para além de polarizações esquemáticas e redutoras da complexidade do 

mundo real, está o desafio de pensar as novas questões que se colocam a partir dessas 

evidências e de levar adiante uma verdadeira agenda de pesquisa sobre as condições do 

trabalho juvenil no Brasil de hoje.  

Este artigo é guiado pela indagação acerca da migração de jovens como 

alternativa para uma melhor inserção no mercado de trabalho. O foco recaiu sobre a 

população de 23 a 29 anos, dividida entre migrantes e não migrantes.  Por migrantes 

foram considerados aqueles indivíduos que moravam em um município diferente 

daquele onde residiam exatos cinco anos antes da data de referência dos censos.
2
 A 

escolha do grupo etário garante que o jovem migrou após 18 anos de idade. 

Foram analisadas duas dimensões: a escolaridade e a qualidade do posto de 

trabalho, aferidos a partir de indicadores dos censos de 2000 e de 2010. E, em face do 

objetivo proposto, optou-se por focalizar apenas o grupo de jovens ocupados na semana 

de referência do censo e que tenham recebido renda do trabalho. 

Tendo como referência o contexto das políticas públicas educacionais levadas a 

efeito na década anterior à atual, a comparação da situação de escolaridade em dois 

momentos censitários permite observar a repercussão dessas políticas de ampliação do 

acesso ao ensino superior em termos de ampliação do acesso a melhores postos de 

trabalho.  

                                                           
2. Note-se que o não migrante, nos termos aqui considerados, pode ter feito movimentos migratórios 

dentro desse intervalo de cinco anos. Contudo, a definição utilizada neste artigo considera-os na mesma 

categoria de não migrantes. 
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2. ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

No que diz respeito à educação, partiu-se da elaboração de um índice capaz de 

comparar a situação de jovens migrantes e não migrantes em três níveis de escolaridade. 

O quadro 1 mostra os indicadores considerados na composição do nível de escolaridade 

e, consequentemente, do índice obtido a partir daí indicado na tabela 1.  

QUADRO I 

CLASSIFICAÇÃO DA ESCOLARIDADE DO JOVEM DE 23 A 29 ANOS 

 

NÍVEL 

 

DEFINIÇÃO 

 

 

BAIXO 

 

 

MÉDIO 

 

 

ALTO 

 

NÃO ESTÁ NA ESCOLA E NÃO CONCLUIU O ENSINO MÉDIO 

 

 

ESTÁ NA ESCOLA AQUÉM DO ENSINO SUPERIOR OU NÃO 

ESTÁ NA ESCOLA E CONCLUIU O ENSINO MÉDIO 

 

ESTÁ NO ENSINO SUPERIOR OU CONCLUIU O ENSINO 

SUPERIOR 

 

 

TABELA 2 

PROPORÇÃO DE JOVENS DE 23 A 29 ANOS DE ACORDO COM A ESCOLARIDADE 

 

 

 

Fonte: IBGE 2000 e 2010. Elaboração dos autores. 

Tais indicadores permitem captar a inclusão do jovem na faixa de 23 a 29 na 

educação superior, dialogando, portanto, com a política de expansão das matrículas 

neste nível de ensino. Ressalte-se ainda que foi levada em conta a expectativa – cuja 

eficácia está sendo examinada nesta pesquisa – de que a educação superior seja fator de 

ampliação de oportunidades. 

Para o cálculo do índice associado ao grau de escolaridade (IGE), a fórmula 

adotada foi IGE= (% de alta escolaridade X 10) + (% de média escolaridade X 05) + (% 

de baixa escolaridade X 0). Para cada grupo analisado, esse índice tem valor entre zero 

Nível/Ano 2000 2010 

Baixo 55,6% 36,0% 

Médio 32,7% 38,4% 

Alto 11,7% 25,6% 



4 
 

e dez. Quanto mais próximo de zero, menor o grau de escolaridade do grupo de jovens e 

quando se aproxima de dez, maior grau de escolaridade apresenta o coletivo de jovens.  

Relativamente à aferição das diferenças em termos de postos de trabalho, a 

escolha recaiu sobre dois tipos de indicadores: um para medir aspectos quantitativos (a 

taxa de ocupação) e outro para captar dimensões da qualidade do posto (a formalidade e 

a renda). No que se refere à formalidade, optou-se por agrupar os empregados com 

carteira assinada, os estatutários, os militares e os empregadores. Por outro lado, 

consideraram-se na informalidade os empregados sem carteira assinada e os 

trabalhadores por conta própria. 

Como o corte da renda já discrimina um aspecto essencial da qualidade do posto 

de trabalho, foi possível colocar os empregadores entre os formais (ainda que haja 

empregadores que vivam em situações de informalidade) e os trabalhadores por conta 

própria entre os informais (já que a categoria dos trabalhadores por conta própria inclui 

os contribuintes avulsos e, no caso da agricultura familiar, o segurado especial), 

conforme indicado no quadro 2.  A tabela 2 mostra os resultados, no nível nacional, 

para os anos 2000 e 2010. 

QUADRO II 

CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DA INSERÇÃO DO JOVEM DE 23 A 29 ANOS NO 

MERCADO DE TRABALHO 

 

NÍVEL 

 

DEFINIÇÃO 

 

 

BAIXO 

 

 

 

MÉDIO 

 

 

 

ALTO 

 

GANHA MENOS DE 1 SALÁRIO MÍNIMO DE 2010 (SM) OU 

GANHA ENTRE 1 E 2 SMS INCLUSIVE, MAS ESTÁ NA 

INFORMALIDADE (POR CONTA PRÓPRIA OU SEM CARTEIRA 

DE TRABALHO ASSINADA) 

 

GANHA ENTRE 1 E 2 SMS (INCLUSIVE) E É FORMALIZADO (É 

EMPREGADOR OU TEM CARTEIRA ASSINADA OU 

ESTATUTÁRIO OU MILITAR); OU É INFORMAL MAS GANHA 

MAIS DE 2 ATÉ 4 SMS (INCLUSIVE). 

 

FORMAL QUE GANHA DE 2 A 4 SMS OU GANHA MAIS DE 4 

SMS MENSAIS 

 
Elaboração dos autores. 
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TABELA 2 

PROPORÇÃO DE JOVENS DE 23 A 29 ANOS DE ACORDO COM A QUALIDADE DE 

INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 2000 e 2010. Elaboração dos autores. 

A fórmula para aferir a qualidade do posto de trabalho (IQP) é: IQP= (% de alta 

qualidade do posto X 10) + (% de média qualidade do posto X 05) + (% de baixa 

qualidade do posto X 0). Semelhantemente ao que ocorre com o IGE, quanto mais 

próximo de 10 for o IQP, melhor a inserção deste grupo no mercado de trabalho. Para o 

estabelecimento das distinções entre os fluxos migratórios e as oportunidades obtidas na 

“origem” e no “destino”, as grandes regiões do país funcionaram como referência a 

partir das quais se procurou enxergar processos situados em âmbito mais localizado.  

Ocorre que as grandes regiões brasileiras não são homogêneas e, nelas, as 

oportunidades se distribuem de forma desigual, conforme os mapas 1, 2 e 3 permitem 

visualizar. As microrregiões em branco são as 186 (um terço do total) que possuíam os 

piores indicadores, em 2010; as que estão hachuradas com cinza claro têm melhores 

indicadores que aquelas 186, mas ainda abaixo da média nacional; as pintadas de cinza 

escuro estão acima dessa média. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível/Ano 2000 2010 

Baixo 52,7% 31,6% 

Médio 28,0% 46,7% 

Alto 19,3% 21,7% 
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MAPA 1 

TAXA DE OCUPAÇÃO DOS JOVENS DE 23 A 29 ANOS (2010) 

(POR MICRORREGIÕES) 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. Elaboração dos autores. 

 

MAPA 2 

ÍNDICE DE IQP DOS JOVENS DE 23 A 29 ANOS (2010) 

(POR MICRORREGIÕES) 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. Elaboração dos autores. 
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MAPA 3 

ÍNDICE DE IGE DOS JOVENS DE 23 A 29 ANOS (2010) 

(POR MICRORREGIÕES) 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. Elaboração dos autores. 

Para quaisquer indicadores selecionados, fica claro que os piores estão mais 

relacionados às regiões Norte e Nordeste do país, enquanto as outras regiões apresentam 

melhores situações relativas. A escolha das macrorregiões como forma de apresentação 

dos dados se deve à facilidade de compreensão, mas também ao tamanho da amostra, 

pois o fenômeno da migração nos últimos cinco anos é relativamente rarefeito, embora 

maior entre os jovens. 

3.  MIGRAÇÃO DE JOVENS NO BRASIL E SUA INSERÇÃO NO MERCADO 

DE TRABALHO 

Nos dois períodos censitários, é possível observar que a população de jovens de 

23 a 29 anos que migrou não chega a 15% da população que se encontrava nessa faixa 

etária. O percentual alcançado em 2000 foi de 13, 4% da população jovem e, em 2010, 

de 14,6%, flutuação que, dada a magnitude da população migrante, é substantiva. Trata-

se, em 2000, de um montante de 1.644.743 jovens e, em 2010, de 2.354.478. Para que o 

leitor tenha um contraponto, o percentual de migrantes entre os adultos de 43 a 49 anos 

era de 7,3% em 2010, a metade daquele dos jovens. 

 

 

 



8 
 

TABELA 3 

ÍNDICE DO IGE, DA IQP, TAXA DE OCUPAÇÃO E POPULAÇÃO JOVEM OCUPADA (2000 E 

2010), POR % E POR GRUPO DE MIGRANTES E NÃO MIGRANTES 

 

O que se nota, numa primeira aproximação aos dados, é que em 2000 não houve 

distinção significativa da taxa de ocupação entre migrantes e não migrantes. Já em 

2010, a situação se modifica. Não apenas a taxa geral de ocupação dos jovens 

aumentou, como é possível observar que os migrantes obtiveram uma taxa maior do que 

os que não migraram, a saber: 70,1% contra 67,2%. Por sua vez, a qualidade do posto 

de trabalho dos jovens se elevou no Brasil no transcurso da década considerada, e os 

migrantes, nos dois períodos, apresentaram melhor inserção no mercado de trabalho. 

Ressalta-se que, neste espaço de dez anos, houve uma melhora no nível 

educacional tanto de migrantes como de não migrantes. Entretanto, nos dois períodos 

analisados, o jovem não migrante apresenta maior escolaridade do que aqueles que 

optaram por migrar.  

Em suma, o jovem migrante, apesar de apresentar menor escolaridade, se inseriu 

mais e melhor no mercado de trabalho do que os que optaram por não migrar. Nestes 

aspectos, é evidente que a migração constituiu uma boa opção. Entretanto, existe na 

literatura sobre migração a ideia da “seletividade positiva”, que coloca ênfase antes no 

sujeito que nas circunstâncias da migração. Segundo esta linha, os migrantes constituem 

um grupo positivamente selecionado da população que, em média, possuem melhores 

características não observáveis que o grupo dos não migrantes: são sujeitos mais aptos, 

mais ambiciosos, agressivos, motivados e empreendedores do que aqueles que 

permanecem em seus locais de origem.
3
 Nesta pesquisa, optou-se por analisar não os 

aspectos relacionados à subjetividade de migrantes e não migrantes, mas as diferenças 

de oportunidade que cada região brasileira lhes apresenta. Como as oportunidades em 

cada região são distintas, vale a pena, nesse voo panorâmico, analisá-las.  

                                                           

3.  SANTOS JÚNIOR e NESTOR DA ROSA . Migração  seleção: o caso do Brasil. 2002. Disponível 

em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/22>. 

 

Categorias IGE_00 IGE_10 IQP_00 IQP_10 Taxa Ocup. 00 Taxa Ocup. 10 POP_2000 POP_2010

Jovens 23 a 29 anos 2,8         4,5        3,3         4,5         62,1% 67,6% 12.245.046 16.113.822  

Migrantes 2,6         4,4        3,6         4,9         62,2% 70,1% 1.644.743    2.354.478     

Não Migrantes 2,8         4,5        3,3         4,4         62,1% 67,2% 10.600.303 13.759.344  

Fontes: IBGE, Censos  Demográficos  2000 e 2010. Elaboração própria .

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/22


9 
 

3.1  DIFERENÇAS REGIONAIS ENTRE OS JOVENS MIGRANTES E OS NÃO MIGRANTES 

As análises que se seguem estão baseadas na tabela A.1 do apêndice. A taxa de 

ocupação média brasileira entre os jovens não migrantes, que formam nossos “grupos 

de controle”, é menor no Norte e no Nordeste, e se situa acima da média nacional nas 

demais regiões, onde as oportunidades de inserção são maiores, especialmente na região 

Sul. Em 2000, o Sudeste oferecia maiores oportunidades de trabalho para os jovens 

(IQP_00 igual a 4,2). Em 2010, o Sul veio a se igualar ao Sudeste, o qual estava aquém, 

em termos de qualidade do posto de trabalho (IQP_00 igual a 3,8 e IQP _10 igual a 5,1), 

e, naquele mesmo período, as outras regiões também se dinamizaram nesse sentido. 

Para cada região do país, pode-se dividir três grupos de migrantes: os que 

entraram na região; os que mudaram de município dentro da mesma região e os que 

saíram da região. Observar os três indicadores construídos para cada um desses grupos, 

pode trazer luz sobre a dinâmica educacional e de inserção no mercado de trabalho dos 

jovens brasileiros. 

 

3.1.1  JOVENS MIGRANTES RELACIONADOS À REGIÃO NORTE 

Entre os jovens que resolveram ir para a região Norte brasileira, entre 2005 e 2010, os 

oriundos do Nordeste e do Centro-Oeste, os dois maiores fluxos de entrada no Norte 

(cerca de 32 mil jovens), apresentaram menor taxa de ocupação do que a dos migrantes 

em geral. Mesmo assim, estes jovens obtiveram uma melhor inserção no mercado de 

trabalho do que os que ficaram na sua região de origem e também dos não migrantes do 

próprio Norte. Os provenientes do Nordeste apresentaram menor escolaridade, e os do 

Centro-Oeste eram mais escolarizados. Os imigrantes do Norte provenientes do Sudeste 

e Sul (11 mil jovens), por sua vez, apresentaram taxas de ocupação muito elevadas para 

os padrões daquela região, além das maiores qualidades de inserção de todos os grupos 

analisados (IQP igual a 7,3 e 7,0, respectivamente) e dos maiores graus de escolaridade 

(IGE 7,0 e 6,6). Será que as empresas dos grandes projetos do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) na região Norte estão recrutando mão de obra especializada nas 

regiões mais prósperas do país? 

O grupo de jovens que mudou de município dentro da própria região (147 mil) 

também ampliou sua chance de inserção. Sua taxa de ocupação foi superior à dos que 

não migraram (60,4% contra 56,6%, em 2010) e, embora apresentassem escolaridade 
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inferior (3,6 contra 3,9), eles conseguiram melhor inserção. Seriam estes jovens 

provenientes de municípios pequenos em direção aos maiores? 

Com relação aos jovens que saíram da região (31,4 mil), o destino predominante 

foi o Centro-Oeste (14 mil), sendo a escolaridade deles menor do que a dos não 

migrantes. Os emigrantes para todas as outras três regiões, inclusive o Nordeste, 

apresentaram maior escolaridade do que os que ficaram. No caso dos que foram para o 

Nordeste, a taxa de ocupação ficou aquém dos que não emigraram. O que chama 

atenção no caso dos emigrantes da região Norte é que todos obtiveram uma melhoria da 

qualidade do posto de trabalho maior do que os que ficaram. A região Sul foi a que 

menos absorveu esses jovens (2,6 mil). Este último grupo pequeno de jovens, no 

entanto, foi o que obteve a maior taxa de ocupação, cuja qualidade do posto foi superior 

à dos não migrantes, o mesmo se verificando em relação à educação.  

A região Norte ocupou mais jovens vindos de outras regiões do Brasil do que o 

resto do Brasil absorveu jovens saídos do Norte. Esse saldo foi de 11,7 mil jovens. A 

exceção foi a região Centro-Oeste, que ocupou, em 2010, 14 mil jovens provenientes do 

Norte, enquanto  esta ocupou apenas 9,4 mil vindos do Centro-Oeste. Com exceção do 

Nordeste, todas as outras regiões enviaram jovens mais escolarizados para o Norte do 

que o fluxo inverso. Seria este um sinal de que a escolaridade dos jovens na região está 

aquém da necessidade do seu mercado de trabalho? 

3.1.2.  JOVENS MIGRANTES RELACIONADOS À REGIÃO NORDESTE 

Ressalta-se, primeiramente, que todos os jovens que resolveram migrar para o Nordeste 

brasileiro, entre 2005 e 2010, apresentaram uma taxa de ocupação aquém da taxa dos 

migrantes brasileiros, em geral. Contudo, comparando esta mesma taxa com a dos não 

migrantes do Nordeste, que mostra a dinâmica do mercado de trabalho regional, nota-se 

que os oriundos do Centro-Sul do país (Sudeste, Sul e Centro-Oeste) obtiveram maiores 

taxas de ocupação. No que diz respeito à qualidade do posto, percebe-se que ela se 

ampliou, inclusive para os provenientes do Norte. A escolaridade dos jovens que 

afluíram para o Nordeste foi maior do que a dos que permaneceram lá, principalmente 

os que saíram do Sul. Tais resultados permitem as seguintes indagações: os oriundos do 

Sul estariam sendo atraídos mais intensamente por exigência de especialização não 

encontrada entre os “nativos”? E quanto aos oriundos das outras regiões, pode-se 

afirmar que o fenômeno estaria mais relacionado a uma migração de retorno após a 

ampliação da escolaridade? 
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Destaca-se que a migração intrarregional também constituiu um fenômeno 

populacional significativo, caracterizando-se como o segundo maior entre as 

macrorregiões do país. Mesmo esta migração é analisada como vantajosa, em especial 

no que se refere à viabilização de melhoria da inserção dos jovens no mercado de 

trabalho, considerando que aqueles que optaram por migrar apresentaram IQP superior 

ao dos que se mantiveram em seu local de origem. Semelhantemente, e apesar de o IGE 

entre os que se deslocaram e os que se mantiveram fixos ter variado apenas 0,1 em 

2010, a elevação de 4,6 pontos percentuais (p.p.) da taxa de ocupação dos migrantes no 

mesmo período evidencia que, intrarregionalmente, a migração mostrou-se benéfica. 

Mas, ao contrário do fluxo intrarregional do Norte, no Nordeste os migrantes são mais 

escolarizados do que os não migrantes da região.  

O grupo de jovens que emigrou do Nordeste brasileiro (252.726 pessoas), por 

sua vez, caracterizou-se por apresentar os indivíduos com os menores IGEs do país. 

Merece especial atenção o fato de que, apesar da baixa escolaridade, eles conseguiram 

se inserir melhor no mercado de trabalho das demais regiões brasileiras do que aqueles 

que permaneceram no Nordeste. Esta constatação se evidencia por meio de dois 

aspectos: o IQP maior dos emigrantes, bem como suas elevadas taxas de ocupação, em 

especial daqueles que se dirigiram ao Centro-Sul do país.  

Nota-se, ainda, que o principal destino dos migrantes oriundos do Nordeste foi o 

Sudeste, o que configura, em ambos os censos demográficos, o maior fluxo inter-

regional de jovens brasileiros. Para o grupo que compõe o fluxo de 2010, percebe-se a 

ocorrência de uma elevação expressiva de 9 p.p. na taxa de ocupação, relativa à 2000, 

resultando, inclusive, em uma taxa de ocupação superior à nacional da população jovem 

migrante. Esta elevação foi acompanhada do crescimento tanto do IGE (que passou de 

1,4, em 2000, para 2,4, no decênio seguinte), quanto do IQP (de 3,4 para 4,6, em 2010). 

 

3.1.3 JOVENS MIGRANTES RELACIONADOS À REGIÃO SUDESTE 

O Sudeste se caracterizou como o principal destino dos jovens migrantes de outras três 

macrorregiões brasileiras: Nordeste, Sul e Centro-Oeste. A taxa de ocupação dos que se 

deslocaram territorialmente nestes sentidos se mostrou superior à nacional migrante 

(73,5%, 73,2% e 74,5%, respectivamente, contra 70,1% ). Os oriundos da região Norte, 

por sua vez, apresentaram taxa de ocupação muito inferior àquela que se notou para os 

migrantes em geral: 64,0%. Para todos os casos, entretanto, a inserção no mercado de 
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trabalho foi consideravelmente maior do que a apresentada por aqueles que optaram por 

não sair de suas regiões, ainda que a escolaridade destes últimos tenha se mostrado 

melhor, como no caso dos migrantes e não migrantes do Nordeste. No total, o Sudeste 

ocupou 215.909 jovens oriundos das demais regiões brasileiras, entre 2005 e 2010.  

Observa-se que o fluxo migratório intrarregional do Sudeste foi o mais 

expressivo do território brasileiro. Tendo se fortalecido entre 2000 e 2010, apresentou 

crescimento de mais de 45%, passando a reunir um grupo de 758.144 indivíduos.  Além 

disso, a troca municipal dentro do próprio Sudeste também configurou melhorias quanto 

à inserção no mercado de trabalho, haja vista que o IQP destes migrantes foi superior ao 

daqueles que não se deslocaram: 5,5 contra 5,1. Semelhantemente, também foi maior 

para o primeiro grupo tanto a taxa de ocupação (73%) quanto o IGE (igual a 5). Como o 

observado no Nordeste, os migrantes da região Sudeste apresentaram escolaridade 

maior do que os não migrantes. 

Também aqueles que saíram do Sudeste para as demais regiões obtiveram 

“sucesso”, no que se refere à inserção no mercado de trabalho, considerando a elevação 

do IQP deste grupo em relação ao daqueles que não migraram, à exceção dos que se 

dirigiram para o Nordeste do país. Chama atenção o fato de que, para estes últimos, o 

IQP se mostrou, inclusive, inferior ao dos migrantes nacionais, em geral (3,9 contra 

4,9). 

Ainda com relação aos jovens emigrantes do Sudeste (97.934 ocupados), 

destaca-se que a maior taxa de ocupação identificada foi a do grupo que se dirigiu para 

o Sul do país (76,7%), considerada também a mais expressiva dentre os fluxos inter-

regionais. Entretanto, a inserção no mercado de trabalho ocorreu com mais relevância 

para os indivíduos que migraram para a região Norte, os quais apresentaram o maior 

IQP do último período analisado. Foi este mesmo grupo, inclusive, que apresentou 

também o maior grau de escolaridade de todos os fluxos migratórios analisados na 

presente pesquisa. 

      

3.1.4  JOVENS MIGRANTES RELACIONADOS À REGIÃO SUL 

A região Sul ocupou, predominantemente, os jovens do Sudeste. Enquanto a soma dos 

imigrantes das demais regiões que chegaram ao Sul perfez um total de 20.353 jovens, 

aqueles provenientes do Sudeste chegaram a 29.775, no período de 2005 a 2010. Já o 
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segundo maior fluxo de imigrantes, formado pelos que saíram do Nordeste, situa-se 

bem abaixo: 9.947 jovens. O contraste entre esses dois fluxos principais reside no IGE: 

enquanto os jovens que saíram do Nordeste estavam com o IGE abaixo da média 

nacional (3,6), os jovens provenientes do Sudeste obtiveram o IGE 5,7, superior à média 

nacional. Apesar disso, a taxa de ocupação obtida no Sul pelos jovens que saíram dessas 

duas regiões é muito próxima: 76,5% para os provenientes do Nordeste e 76,7% para os  

do Sudeste – cifras suplantadas apenas pela taxa de ocupação dos jovens não migrantes 

da própria região Sul (78,5%) e dos migrantes internos a ela mesma (78,9%). Ou seja, a 

diferença em termos de índice educacional não resultou em diferença na taxa de 

ocupação. 

Do ponto de vista da taxa de ocupação, ressalta-se o fato de que os jovens que 

efetuaram migrações entre municípios sulistas obtiveram a melhor posição entre todos, 

até mesmo relativamente aos não migrantes do Sul. É digno de nota, também, que o 

IGE dos migrantes intrarregionais no sul do país, em 2010, esteve acima da média 

nacional e acima do índice obtido pelos não migrantes na região, o mesmo ocorrendo 

com o IQP.  

Quando se observam os índices a partir dos fluxos de saída da região Sul para as 

demais, a situação é a seguinte: o IGE é superior ao dos não migrantes sulinos e, 

também, ao dos que efetuaram migração interna à região. Na verdade, são índices 

superiores aos demais obtidos para todos os fluxos examinados, exceto o IGE dos que 

migraram do Sudeste para o Norte em 2010, que foi de 7,0, superior a todos. Situação 

equivalente ocorre também quanto ao IQP dos fluxos de saída do Sul. Ou seja, se migrar 

para o Sul constituiu uma alternativa para os jovens provenientes das demais regiões do 

país, o movimento contrário, ou seja, a emigração a partir dela se deu num vetor 

superior ao regional, em termos dos índices de escolaridade e dos índices de qualidade 

do posto de trabalho. A taxa de ocupação dos que saíram ficou aquém da taxa dos que 

ficaram, sejam eles migrantes intrarregionais ou não migrantes; contudo, ela superou a 

das regiões de destino.  

 

3.1.5  JOVENS MIGRANTES RELACIONADOS À REGIÃO CENTRO- OESTE 

Os dois maiores fluxos de imigrantes para a região Centro-Oeste, em 2010, foram 

provenientes do Nordeste (51.055 jovens) e do Sudeste (27.821 jovens). A taxa de 
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ocupação dos imigrantes nordestinos no Centro-Oeste foi da ordem de 75,6%, superior 

à obtida pelos imigrantes provenientes do Sudeste, que foi de 74,6%. Ambas são 

superiores às obtidas pelos não migrantes nas respectivas regiões de procedência (56% e 

72,8%), sendo também superiores à média nacional dos migrantes (70,1%) e dos não 

migrantes (67,2%). Portanto, a migração para o Centro-Oeste resultou em ampliação da 

ocupação.  

No que diz respeito ao IGE, os imigrantes provenientes do Nordeste possuíam 

grau educacional bem inferior à média nacional (2,9 contra 4,5) e aos não migrantes 

desta região. Já a qualidade do posto de trabalho foi equivalente à média nacional (4,5) 

e superior ao IQP dos não migrantes nordestinos. Assim, a saída do Nordeste para o 

Centro-Oeste constituiu alternativa para os imigrantes de baixa escolaridade, com 

ampliação da taxa de ocupação e da qualidade do posto de trabalho. 

Os imigrantes provenientes do Sudeste obtiveram no Centro-Oeste uma taxa de 

ocupação inferior à obtida pelos imigrantes nordestinos, apesar do IGE destes últimos 

ser bastante inferior (2,9 contra 6,2 dos provenientes do Sudeste). Mesmo com a taxa de 

ocupação inferior, a qualidade do posto de trabalho dos jovens provenientes do Sudeste 

foi superior à dos imigrantes nordestinos: 6,3 contra 4,5. Apesar dessa peculiaridade, os 

dois fluxos ampliaram, em relação aos não migrantes das respectivas regiões de 

proveniência, a qualidade do posto de trabalho. 

A migração intrarregional no Centro-Oeste do país não apresentou o mesmo 

desempenho dos fluxos internos à região Sul, mas significou a obtenção de uma taxa de 

ocupação superior à média nacional e à média dos jovens migrantes brasileiros, como 

também relativamente aos que emigraram do Centro-Oeste para o Norte, Nordeste e 

Sudeste. Ficou próxima à taxa de ocupação dos não migrantes da região (72,1% contra 

72,8 %). Já o IGE dos migrantes intrarregionais ficou abaixo do IGE dos que saíram da 

região, exceto daqueles que foram para o Nordeste. O IQP foi superior à média nacional 

e ao IQP dos não migrantes da região, mas ficou abaixo do IQP dos que saíram da 

região, exceto, mais uma vez, dos que foram para o Nordeste. Trata-se de fenômeno 

semelhante ao identificado anteriormente na região Norte. Seria, também neste caso, um 

indicativo de migração de municípios populacionalmente pequenos para os maiores? 

O maior fluxo de saída da região se dirigiu para o Sudeste: 15.358 jovens. O 

segundo maior fluxo, de 9.426 jovens, foi para o Norte. A taxa de ocupação dos 
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migrantes que saíram do Centro-Oeste e foram para o Sudeste foi de 68,9%, superior à 

média nacional (67,6%) e inferior à média nacional dos migrantes (70,1%). Contudo o 

IQP foi de 5,9 – o maior de todos os que saíram do Centro-Oeste, além de superior à 

media nacional dos jovens migrantes. Quanto ao IGE , este também situou-se acima da 

média nacional e da média dos migrantes.  

4.  RELAÇÕES ENTRE ESCOLARIDADE E QUALIDADE DO POSTO DE 

TRABALHO  

É conhecida a correlação entre o grau de escolaridade e a qualidade do posto de 

trabalho nos seguintes termos: quanto maior o nível educacional de um indivíduo, maior 

a chance de ele obter um posto de trabalho.  

Esta relação se dá por vários motivos. Do lado dos empregadores, pode-se 

observar que as empresas privadas dão preferência a pessoas com alta escolaridade para 

os cargos de direção, deixando os mais operacionais para pessoas com menores níveis 

educacionais; outro exemplo são os concursos públicos, que exigem nível superior para 

as vagas com melhores remunerações. Por outro lado, sob a perspectiva do indivíduo, 

nota-se que os mais escolarizados tendem a não se contentar com um posto de baixa 

qualidade e "criam" seu próprio posto, utilizando seu conhecimento para alavancar 

recursos creditícios, por exemplo, e se tornar um “conta própria” ou mesmo 

empregador.  

Retomando os indicadores da tabela A.1, para os jovens brasileiros como um 

todo, pode-se dizer que a educação aumentou mais rapidamente do que o mercado foi 

capaz de criar postos de qualidade para absorver esse aumento de qualificação. Em 

2000, o IQP era 19% maior do que o IGE e, em 2010, eles ficam empatados. Embora os 

jovens estivessem mais ocupados, em 2010, eles estavam em postos relativamente 

piores do que em 2000, em relação à escolaridade. Para ilustrar esse ponto, calculamos 

as probabilidades de os jovens de diferentes escolaridades conseguirem os distintos 

postos de trabalho, como exposto nas tabelas 4 e 5. 
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TABELA 4 

 BRASIL: PROBABILIDADE DE UM JOVEM OCUPAR POSTOS DE DIFERENTES 

QUALIDADES, POR NÍVEL EDUCACIONAL (2000)  

 

 

TABELA 5 

 BRASIL : PROBABILIDADE DE UM JOVEM OCUPAR POSTOS DE DIFERENTES 

QUALIDADES, POR NÍVEL EDUCACIONAL (2010) 

 

Observa-se que, apesar do aumento do percentual de jovens ocupados, entre 

2000 e 2010, houve uma diminuição na probabilidade de assumirem postos de alta 

qualidade, para cada nível educacional, principalmente entre os de médio nível 

educacional. Os postos de baixa qualidade também perderam importância entre os 

jovens, havendo, então uma maior concentração nos postos de média qualidade. 

Esse fenômeno se repete para todos os grupos de jovens emigrantes e não 

migrantes das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Para os emigrantes da região Norte, 

por outro lado, três destinos se tornaram mais atraentes, do ponto de vista do prêmio 

pago à escolaridade: o Nordeste, o Sul e o Centro-Oeste. Já a região Nordeste viu o 

prêmio pago pela escolaridade do jovem melhorar, tanto para os que decidiram não sair 

de lá, como para os que emigraram para o Norte, o Sul e o Centro-Oeste, com destaque 

para esta última região, pois aí o IQP ultrapassou em 27% o IGE, em 2000, e 55%, em 

2010. No entanto, os jovens que decidiram sair do Nordeste para o Sudeste, embora 

possam ter sentido diminuir o prêmio pago por sua escolaridade, ainda tiveram o maior 

prêmio de todo o país: de 143%, em 2000, passou para 90%, em 2010. Talvez seja esta 

a explicação do maior fluxo de jovens entre as regiões brasileiras (169.226 ocupados em 

2010). 

Olhar mais detidamente esse grande movimento ajuda a esclarecer o fenômeno 

migratório dos jovens brasileiros e suas buscas de inserção no mundo do trabalho. 

Censo 2000 Taxa Ocup ocupados Posto Ruim Posto Médio Posto Bom

Total 62,1% 12.245.046 6.453.893        3.431.469        2.359.683        

Baixa Educação 57,0% 6.808.021   66,0% 25,6% 8,5%

Média Educação 67,5% 4.009.406   43,4% 33,4% 23,2%

Alta Educação 77,6% 1.427.618   15,8% 24,6% 59,7%

Censo 2010 Taxa Ocup ocupados Posto Ruim Posto Médio Posto Bom

Total 67,6% 16.113.822 5.096.394        7.519.592        3.497.836        

Baixa Educação 59,9% 5.798.265   46,6% 45,0% 8,4%

Média Educação 69,1% 6.180.532   28,7% 55,2% 16,1%

Alta Educação 79,6% 4.135.024   15,0% 36,3% 48,7%
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4.1. A “ESTRADA DE OURO”  ENTRE O NORDESTE E O SUDESTE DO BRASIL  

Já sabemos que os jovens que saem do Nordeste em direção ao Sudeste recebem o 

maior prêmio à escolaridade, mas isso se distribui homogeneamente para os diferentes 

níveis de escolaridade?  

 

TABELA 6 

BRASIL: PROBABILIDADE DE UM JOVEM QUE MIGROU DO NORDESTE PARA O SUDESTE 

OCUPAR POSTOS DE DIFERENTES QUALIDADES, POR NÍVEL EDUCACIONAL (2010) 

 

Elaboração dos autores.do autor. 

 

A tabela 6 mostra que a chance de um jovem de baixa escolaridade que migrou 

do Nordeste para o Sudeste, entre 2005 e 2010, estar ocupando um posto de boa 

qualidade era, em 2010, 11,5%. Mas apenas 8,4% dos jovens de baixa escolaridade no 

Brasil conseguiam ganhar mais de 4 SM, em 2010 (tabela 5). Por outro lado, enquanto 

quase metade (46,6%) dos jovens brasileiros com baixo nível educacional teve que se 

submeter a postos de baixa qualidade, apenas um quarto (25,7%) dos oriundos do 

Nordeste precisaram enfrentar essa situação no Sudeste.  

Comparar esses números com seus colegas que resolveram permanecer no 

Nordeste torna sua opção ainda mais vantajosa. Veja, na tabela 7, que os de baixa 

escolaridade que trilharam a "estrada de ouro" se encontravam em melhor situação até 

mesmo do que os de média escolaridade que ficaram. 

 

TABELA 7 

 BRASIL: PROBABILIDADE DE UM JOVEM NÃO MIGRANTE DO NORDESTE OCUPAR 

POSTOS DE DIFERENTES QUALIDADES, POR NÍVEL EDUCACIONAL (2010) 

 

Elaboração dos autores. 

Taxa Ocup ocupados Posto Ruim Posto Médio Posto Bom

Total 73,5% 169.226        38.372               105.028             25.825               

Baixa Educação 73,4% 100.080        25,7% 62,9% 11,5%

Média Educação 73,8% 55.820          20,1% 66,4% 13,5%

Alta Educação 73,2% 13.325          11,0% 37,8% 51,2%

Taxa Ocup ocupados Posto Ruim Posto Médio Posto Bom

Total 56,0% 3.371.935    1.680.017         1.368.876         323.043             

Baixa Educação 48,5% 1.407.277    65,9% 31,8% 2,3%

Média Educação 59,2% 1.360.704    44,5% 49,4% 6,2%

Alta Educação 73,8% 603.955        24,5% 41,3% 34,2%
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Mais impressionante ainda é o fato de que esses "nordestinos" de baixa 

escolaridade conseguem se inserir melhor no Sudeste do que os próprios "nativos", isto 

é, os jovens não migrantes do Sudeste. Veja a tabela 8. O que determina esse 

desempenho?  Seria uma maior capacidade de trabalho? Ou seria apenas uma dedicação 

maior, em horas, ao trabalho? Se esta última hipótese for a resposta, esses jovens podem 

estar comprometendo um tempo precioso no trabalho, em vez de dedicarem-se ao 

aumento de suas escolaridades, o que pode vir a afetar suas chances futuras de melhor 

inserção. Eis aqui um ponto que merece ser investigado. 

 

TABELA 8 

BRASIL: PROBABILIDADE DE UM JOVEM NÃO MIGRANTE DO SUDESTE OCUPAR POSTOS 

DE DIFERENTES QUALIDADES, POR NÍVEL EDUCACIONAL (2010) 

 

Elaboração dos autores. 

Na sociedade brasileira, há muitos exemplos desses nordestinos de baixa 

escolaridade que migram do Nordeste para o Sudeste e ganham notoriedade nacional. 

Um chegou a ser presidente da República (Lula), outro, o “Rei do Baião” (Luiz 

Gonzaga), só para citar dois casos . Seriam essas raras exceções, ou eles conseguem 

manter essas melhores inserções na vida adulta? 

Ao olhar as mesmas informações para o fluxo de jovens do Nordeste para o Sul 

do país, vemos que os de baixa escolaridade recebem tratamento ainda mais "vip" ali do 

que no Sudeste. Mas como o fluxo ainda é muito pequeno, 9.947, entre 2005 e 2010, 

resolvemos não destacá-lo aqui. Vale o alerta, pois pode estar se pavimentando uma 

nova "estrada de ouro" para os nordestinos. 

Cada linha da tabela A.1, do apêndice, merece ser analisada. Entretanto, 

destacam-se aqui apenas as relações entre as regiões mais dinâmicas do país, Sul e 

Sudeste, pois houve mudanças muito significativas nos fluxos de jovens entre elas. 

 

 

 

 

Taxa Ocup ocupados Posto Ruim Posto Médio Posto Bom

Total 72,8% 6.238.035    1.487.218         3.146.561         1.604.256         

Baixa Educação 65,9% 1.954.738    36,8% 52,4% 10,8%

Média Educação 73,5% 2.491.856    21,8% 59,1% 19,2%

Alta Educação 81,3% 1.791.442    12,5% 36,3% 51,1%
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TABELA 9 

BRASIL: PROBABILIDADE DE UM JOVEM NÃO MIGRANTE DO SUL OCUPAR POSTOS DE 

DIFERENTES QUALIDADES, POR NÍVEL EDUCACIONAL (2010) 

 

Elaboração dos autores. 

 

As tabelas 8 e 9 proporcionam uma visão comparada da pujança do mercado de 

trabalho para os jovens não migrantes de cada uma daquelas regiões. Apesar de a região 

Sul ter uma taxa de ocupação maior para todos os níveis educacionais, o Sudeste ainda 

oferecia melhores postos aos mais escolarizados, em 2010. Os de baixa e média 

escolaridade, no entanto, já apresentavam melhores inserções. 

 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA AGENDA DE PESQUISA 

Sabemos que a migração é, muitas vezes, uma aventura cheia de riscos e que a 

juventude constitui uma fase da vida em que decisões cruciais sobre formas de inserção 

na sociedade impelem à decisão de se arriscar, emigrando. Partimos do pressuposto de 

que a inserção no mundo do trabalho é uma dimensão importante nessa empreitada e 

que a escolaridade é um fator decisivo nesse processo.  

Criaram-se, então, indicadores capazes de medir, de forma simplificada, a 

qualidade da inserção no mercado de trabalho e o grau de escolaridade para diferentes 

grupos de jovens. Todo índice, como se sabe, tem uma dose de arbitrariedade, mas 

funciona como ferramenta de trabalho que pode ser aperfeiçoada no processo de sua 

utilização. Baseados nessas ferramentas, fizemos inferências sobre o resultado da 

aventura migratória de diversos grupos de jovens pelo território nacional.  

De fato, migrar revela-se como uma boa opção para o jovem. Confirmou-se 

também a já reconhecida tendência de que aqueles que possuem maiores níveis 

educacionais conquistam melhores postos de trabalho. Esta pesquisa agregou 

conhecimento ao tema, na medida em que jogou luz sobre os fluxos regionais, 

evidenciando singularidades e distinções de cada um deles. Com isso, é possível 

avançar em direção a novas trilhas de pesquisa.  

Taxa Ocup ocupados Posto Ruim Posto Médio Posto Bom

Total 78,5% 2.097.357    504.127             1.049.224         544.006             

Baixa Educação 72,2% 742.921        35,9% 51,8% 12,3%

Média Educação 80,9% 752.997        20,1% 58,0% 21,9%

Alta Educação 84,6% 601.440        14,3% 37,9% 47,8%



20 
 

A partir de questões sugeridas pela pergunta inicial que guiou a pesquisa, uma 

série de novas questões se coloca do decorrer do trabalho, fazendo emergir uma agenda 

de pesquisa sobre migração de jovens no Brasil. A relação entre escolaridade e posto de 

trabalho, por exemplo, examinada na escala das grandes regiões, apresentou 

peculiaridades que nos interpelam no sentido de focalizá-las na escala microrregional. O 

fluxo de jovens de maior escolaridade em direção à região Norte do país seria tributário 

do dinamismo dos projetos do PAC ou está associado a outros processos? Nesta região, 

os oriundos do Sul estariam sendo atraídos por exigências de especialização não 

encontrada entre os “nativos”? 

A peculiaridade de alguns fluxos entre regiões instiga a pesquisa sobre a 

migração de retorno após ampliação da escolaridade. O desempenho dos jovens 

migrantes nordestinos que ascendem a melhores postos de trabalho apesar da baixa 

escolaridade constitui outro aspecto a ser explorado mediante uma aproximação ao nível 

de alguns municípios. Ademais, a correlação entre baixa escolaridade e ampliação dos 

índices de qualidade do posto de trabalho observada entre os jovens migrantes que 

saíram do Nordeste aponta para a necessidade de não perder de vista aspectos tais como 

o uso do tempo no trabalho em relação ao tempo gasto em outras atividades, captáveis 

pelos indicadores censitários. Para algumas dessas questões já dispomos de indicadores, 

para outras, há um trabalho a ser feito em diálogo com a produção dos pesquisadores da 

área.  
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6. APÊNDICE 

TABELA A.1  

IGE, IQP E  TAXA DE OCUPAÇÃO E POPULAÇÃO JOVEM OCUPADA, POR GRUPO DE 

MIGRANTES E NÃO MIGRANTES (2000 E 2010) 

 

 

Elaboração dos autores. 

Categorias\Indicadores IGE 

2000

IGE 

2010

IQP 

2000

IQP 

2010

(IQP/IGE-1) 

2000

(IQP/IGE-1) 

2010

Ocupação 

2000

Ocupação 

2010

Ocupados 

2000

Ocupados 

2010

Jovens Brasileiros 2,8      4,5      3,3       4,5       0,19              0,00              62,1% 67,6% 12.245.046  16.113.822  

Jovens Migrantes 2,6      4,4      3,6       4,9       0,37              0,11              62,2% 70,1% 1.644.743    2.354.478    

Jovens Não Migrantes 2,8      4,5      3,3       4,4       0,16              0,01-              62,1% 67,2% 10.600.303  13.759.344  

Não Migrantes do Norte 2,3      3,9      2,1       3,3       0,08-              0,14-              54,1% 56,6% 699.310        1.001.033    

NO-NO (Migrante Intrarregional) 2,1      3,6      2,3       3,7       0,11              0,02              55,1% 60,4% 90.117          147.372        

NO-NE (Norte para Nordeste) 2,7      4,2      2,4       4,1       0,09-              0,03-              54,2% 54,4% 7.087             7.190            

NO-SE (Norte para Sudeste) 3,3      5,1      4,5       6,0       0,36              0,16              59,8% 64,0% 7.865             7.506            

NO-SU (Norte para Sul) 3,7      4,7      4,0       5,7       0,09              0,23              58,7% 73,4% 1.905             2.648            

NO-CO (Norte para Centro Oeste) 2,1      3,6      2,6       4,5       0,23              0,24              63,2% 67,3% 12.198          14.013          

Não Migrantes Nordeste 2,3      3,8      1,5       3,0       0,37-              0,22-              53,2% 56,0% 2.539.658    3.371.935    

NE-NO (Nordeste para Norte) 2,0      3,5      2,5       4,3       0,20              0,21              60,1% 66,8% 19.330          22.498          

NE-NE (Migrante Intrarregional) 2,2      3,9      1,8       3,5       0,17-              0,11-              54,6% 60,6% 249.619        405.052        

NE-SE (Nordeste para Sudeste) 1,4      2,4      3,4       4,6       1,43              0,90              64,5% 73,5% 149.750        169.226        

NE-SU (Nordeste para Sul) 2,8      3,6      4,1       5,2       0,45              0,47              67,0% 76,5% 4.246             9.947            

NE-CO (Nordeste para Centro Oeste) 2,0      2,9      2,6       4,5       0,27              0,55              66,4% 75,6% 32.679          51.055          

Não Migrantes Sudeste 3,1      4,9      4,2       5,1       0,34              0,05              66,5% 72,8% 4.950.295    6.238.035    

SE-NO (Sudeste para Norte) 4,1      7,0      4,9       7,3       0,21              0,05              59,5% 74,5% 7.342             8.241            

SE-NE (Sudeste para Nordeste) 2,1      4,3      2,1       3,9       0,01              0,11-              51,8% 58,8% 42.602          32.097          

SE-SE (Migrante Intrarregional) 3,0      5,0      4,4       5,5       0,48              0,11              64,4% 73,0% 521.329        758.144        

SE-SU (Sudeste para Sul) 4,1      5,7      5,0       5,9       0,24              0,03              64,4% 76,7% 21.513          29.775          

SE-CO (Sudeste para Centro Oeste) 4,4      6,2      5,1       6,3       0,16              0,01              68,2% 74,6% 24.154          27.821          

Não Migrantes Sul 2,9      4,7      3,8       5,1       0,29              0,09              68,1% 78,5% 1.622.120    2.097.357    

SU-NO (Sul para Norte) 4,1      6,6      5,0       7,0       0,22              0,06              60,7% 72,4% 2.781             2.894            

SU-NE (Sul para Nordeste) 4,0      6,7      4,5       6,3       0,13              0,06-              64,1% 65,4% 3.219             3.531            

SU-SE (Sul para Sudeste) 3,1      6,4      5,0       6,4       0,63              0,00              68,3% 73,2% 27.469          23.819          

SU-SU (Migrante Intrarregional) 2,9      4,9      4,1       5,6       0,43              0,14              68,4% 78,9% 262.217        400.679        

SU-CO (Sul para Centro Oeste) 3,6      6,3      4,7       6,6       0,29              0,04              69,5% 75,3% 10.703          10.875          

Não Migrantes Centro Oeste 2,8      4,7      3,3       4,8       0,19              0,03              66,4% 72,8% 788.920        1.050.983    

CO-NO (Centro Oeste para Norte) 2,7      5,1      3,7       5,4       0,37              0,05              58,5% 68,5% 6.964             9.426            

CO-NE (Centro Oeste para Nordeste) 2,6      4,3      2,4       3,6       0,10-              0,16-              52,4% 57,3% 6.785             6.667            

CO-SE (Centro Oeste para Sudeste) 2,9      5,4      4,1       5,9       0,43              0,09              62,5% 68,9% 17.329          15.358          

CO-SU (Centro Oeste para Sul) 3,2      5,5      4,3       5,7       0,37              0,02              64,0% 74,5% 5.696             7.758            

CO-CO (Migrante Intrarregional) 2,2      4,3      3,2       5,0       0,46              0,17              63,6% 72,1% 109.844        180.884        


