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TOCANDO EM FRENTE 

 

Composição: ALMIR SATER e RENATO TEIXEIRA 
 

 

Ando devagar porque já tive pressa  

E levo esse sorriso porque já chorei demais  

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? 
Só levo a certeza de que muito pouco eu sei 

Nada sei.  

 

Conhecer as manhas e as manhãs,  

O sabor das massas e das maçãs,  

É preciso amor pra poder pulsar,  

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir 

 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente  

Compreender a marcha e ir tocando em frente  
Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando dias pela longa estrada eu vou 

Estrada eu sou.  

 

Conhecer as manhas e as manhãs,  

O sabor das massas e das maçãs,  

É preciso amor pra poder pulsar,  

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir. 

 

 

Todo mundo ama um dia todo mundo chora,  

Um dia a gente chega, no outro vai embora  

Cada um de nós compõe a sua história 
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz  

De ser feliz. 

 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor pra poder pulsar, 

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir. 

 

Ando devagar porque já tive pressa  

E levo esse sorriso porque já chorei demais  
Cada um de nós compõe a sua história,  

Cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

de ser feliz. 

 

Conhecer as manhas e as manhãs,  

O sabor das massas e das maçãs,  

É preciso amor pra poder pulsar,  

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir 
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RESUMO 

 

Para o Brasil atingir o ensino básico universal constitui-se em uma das principais metas para a 

área da educação, o que vem ao encontro de diversas pesquisas que comprovam a influência 

positiva do nível de escolaridade sobre o bem-estar econômico de um indivíduo. Diante disso, 

a presente tese propôs-se em analisar os determinantes do abandono e do atraso escolar, para 

os adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, da região Sul do Brasil. Especificamente, 

buscou-se investigar a influência das características individuais e familiares, assim como das 

condições socioeconômicas do município, sobre a decisão em relação ao nível de 

escolaridade, das pessoas com idade ideal para cursar o ensino médio. Para tanto, aplicou-se 

um modelo logit hierárquico aos dados do Censo Demográfico 2010, em conjunto com outras 

informações sociais e econômicas que foram obtidas para a média dos municípios. A análise 

econométrica foi antecedida por uma Análise Estatística de Dados Espaciais (AEDE), como 

também por uma estatística descritiva para a evasão e o atraso escolar. Os principais 

resultados mostraram a importância das características individuais sobre a decisão 

educacional, sendo que: rapazes abandonam a escola e se atrasam nos estudos, mais que as 

garotas. O fato de estar trabalhando aumenta a probabilidade de abandono escolar, mas tem o 

efeito de reduzir o atraso escolar. O recebimento de benefício social do Governo Federal 

contribui com a redução do abandono escolar, mas influencia o atraso escolar no sentido de 

aumenta-lo. Sobre as características familiares demonstrou-se que, tanto a escolaridade, 

quanto a cor ou raça da mãe, influenciam significativamente na condição escolar dos 

adolescentes. Comprovou-se, também, o efeito negativo e significativo da renda familiar per 

capita sobre as duas variáveis dependentes. Sobre os indicadores sociais e econômicos em 

nível de município, comprovou-se que tais indicadores afetam o abandono e o atraso escolar, 

tanto nas relações internas existentes em um município, quanto a partir de um efeito 

vizinhança significativo. Neste caso, os adolescentes estão tomando a decisão de permanecer 

na escola e/ou dedicar-se nos estudos a partir da observação em relação à realidade na qual 

estão inseridos. Uma vez que a realidade local sofre o efeito das condições econômicas e 

sociais da região, a decisão final dos adolescentes e suas respectivas famílias sofre a 

influência de um conjunto de fatores econômicos e sociais encadeados entre si. A conclusão 

para este conjunto de constatações é de que políticas públicas isoladas não surtem o efeito 

desejado sobre o nível educacional dos adolescentes. Uma vez comprovada a importância das 

características individuais e familiares, propõe-se a manutenção e aprimoramento das políticas 

sociais já existentes no país, que tenham como objetivo a melhoria da renda familiar per 

capita, assim como das condições educacionais das mães e responsáveis pelas famílias. Além 

das políticas que melhoram as condições econômicas e sociais das famílias, é de fundamental 

importância um conjunto de ações coordenadas que contribuam para estimular o nível de 

emprego e a atividade econômica, de modo especial, nas regiões em que os indicadores se 

apresentaram negativos. 

 

  

Palavras-chave: Abandono e atraso escolar. Adolescentes. Características individuais e 

familiares. Indicadores socioeconômicos. Municípios da região Sul. 
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ABSTRACT 

 

Achieving universal primary education in Brazil constitutes in one of the main goals in the 

education area, that facts and several studies prove the positive influence of educational level 

on the economic well-being of an individual. Therefore, this thesis was proposed to analyze 

the determinants of the school abandonment and also the educational backwardness, regarding 

to teenagers aged among 14 - 17, from south of Brazil. Specifically, the intention was to 

investigate the influence of individual and family characteristics as well as the socioeconomic 

conditions of the municipality, concerning the level of education, and the ideal age to attend 

high school. Thereby, It was applied the hierarchical logit model to the Census 2010 data, 

along with other social and economic information that has been obtained through the 

municipalities average. The econometric analysis was preceded by a Statistical Analysis of 

Spatial Data (ESDA), as well as a descriptive statistic about school abandonment and the 

educational backwardness. The main results showed the importance of individual 

characteristics on educational decision, it was concluded that the boys leave school and are 

late in one’s studies, more often than the girls. The fact of being working increases the 

chances of abandoning school, however it has the effect of reducing the educational 

backwardness. Receiving social benefit from the Federal Government contributes to the 

reduction of abandoning studies, nevertheless influences the educational backwardness. 

Relating to family characteristics it was shown that the education level, skin color and race 

significantly influence the condition of the adolescents at school. It was also stated the 

negative and significant effect of family income in this two dependent variables. Concerning 

about the social and economic indicators level of the cities, it was found that these indicators 

affect the abandonment and educational backwardness, both in existing internal relations in a 

city, and from a significant neighborhood effect. In this case, adolescents are deciding to stay 

in school and dedicate oneself to studies through the observation to the reality in which one 

lives. Once the local reality suffers the effect of economic and social conditions, the final 

decision of adolescents and one’s families is influenced by a set of economic and social 

factors related. The conclusion to these observations is that isolated policies are not successful 

through the adolescent’s education level. Once there is the evidence of the individual and 

family characteristics importance, it is proposed the maintenance and improvement of social 

policies in the country that aims to improve the family income, as well as the educational 

conditions of mothers and heads of household. In addition to policies that improve economic 

and social conditions of the families it is of vital importance to create coordinated actions, 

which help to stimulate employment and economic activity, especially in the regions where 

the indicators were negative. 

 

 

Key-words: School abandonment and educational backwardness. Adolescents. Individual and 

family characteristics. Socioeconomic indicators. Southern Region Municipalities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/BRASIL, 

2010), tornar o ensino básico universal é um dos oito objetivos de desenvolvimento do 

milênio. Tal objetivo é um compromisso dos países membros da Organização das Nações 

Unidas (ONU) dentre os quais se encontra o Brasil. Essa e outras metas na área da educação 

estão diretamente ligadas a resultados apresentados por pesquisadores de várias áreas e, 

inclusive, da área de economia, que comprovam a clara influência da educação sobre o nível 

de renda, o bem-estar e a condição socioeconômica de um indivíduo (BARROS; RAMOS, 

1992; KASSOUF, 1997; 2001; UEDA; HOFFMANN, 2002). 

Neste sentido, a teoria do capital humano tem se constituído no principal 

embasamento teórico de estudos sobre escolaridade, tanto no que se refere aos retornos do 

investimento em educação quanto em relação ao aumento dos níveis educacionais procurados 

pelos indivíduos e famílias. A obra de Schultz (1973), intitulada A Teoria do Capital 

Humano, é considerada um dos marcos destas discussões, na qual o autor afirma que o capital 

humano é definido como parte do indivíduo e, ao mesmo tempo, como uma fonte de 

satisfações ou rendimentos futuros. Nesta obra, o autor discutiu a importância do investimento 

no ser humano, uma vez que tal iniciativa representa uma fonte de crescimento econômico. 

Mincer (1974) contribuiu com esta discussão ao propor um modelo que estabeleceu uma 

relação funcional entre a obtenção de escolaridade e os rendimentos do trabalho. Becker 

(1993), por sua vez, definiu investimentos em capital humano como as atividades que afetam 

o bem-estar e a renda futura das pessoas. Essas atividades incluem a escolaridade, treinamento 

no trabalho, cuidados médicos e informações sobre preço e salário, podendo diferir umas das 

outras, em relação ao montante investido e ao valor do retorno. 

Das pesquisas que buscaram identificar os fatores que afetam a decisão em obter um 

maior nível de escolaridade destaca-se a obra de Becker e Tomes (1979), cujo modelo tem o 

objetivo de entender por que os pais maximizam sua utilidade, investindo em capital humano 

e não humano de seus filhos e outros membros da família. A partir de então, diversos autores 

preocuparam-se em realizar estudos empíricos, a fim de analisar a influência das 

características familiares na demanda por escolaridade, ou mesmo, no nível educacional 

obtido pela criança ao longo de sua vida. Holmes (1999) desenvolveu um modelo que buscou 

analisar os determinantes da escolaridade infantil a partir de informações relativas às 

características familiares e comunitárias, bem como ao ambiente no qual a decisão de estudar 

foi tomada. No trabalho realizado por Handa (1996) foi analisado de que forma os pais 
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tomavam a decisão com respeito à escolaridade dos filhos.  

Além das variáveis ligadas às características individuais e familiares, alguns autores 

investigaram o impacto do local de residência sobre a probabilidade de a criança ou 

adolescente ingressar e/ou permanecer na escola. Das contribuições da literatura internacional 

têm-se as pesquisas desenvolvidas por Case e Deaton (1999); Binder (1999); Summers e 

Wolfe (1977); Card e Krueger (1992) e Angrist e Lavy (2001). No Brasil, Vasconcellos 

(2003) fez uma análise da frequência e do atraso escolar no ensino fundamental brasileiro, no 

período de 1981 a 1999, dando maior ênfase ao estudo de uma possível relação causal entre 

renda familiar e indicadores educacionais. No trabalho desenvolvido por Pontili e Kassouf 

(2008) discutiu-se o impacto de variáveis representativas da infraestrutura escolar, em 

comparação com as que indicavam as características familiares sobre o atraso no ensino 

fundamental. Albernaz, Ferreira e Franco (2002), por sua vez, verificaram se diferentes 

variáveis escolares poderiam ser uma medida de eficácia e/ou equidade na prática educacional 

brasileira. 

Em algumas pesquisas recentes têm crescido o interesse em discutir aspectos 

metodológicos relacionados à particularidade dos bancos de dados utilizados nas pesquisas 

sobre escolaridade. Para Guo e Zhao (2000), a estrutura social é composta por níveis 

hierárquicos, em que um grupo de alunos, por exemplo, está inserido em classes ou salas de 

aula e estas pertencem às escolas. Pensando-se nos indivíduos e suas respectivas famílias, 

estes fazem parte de comunidades, ou bairros, ou municípios. Em vista disso, as estimativas 

de uma regressão que se preocupa em interpretar e analisar os investimentos em escolaridade 

deve respeitar a composição das variáveis em grupos multiníveis. Ilie e Lietz (2010), 

considerando este aspecto metodológico levantado pela literatura, estimaram um modelo de 

regressão linear em três níveis, para investigar os determinantes da proficiência em 

matemática para 21 países europeus. Soares (2005) também estimou um modelo de regressão 

hierárquico em três níveis visando analisar a proficiência de estudantes brasileiros, 

concluintes da 4ª série do ensino fundamental. Riani (2005) utilizou um modelo logístico 

multinível, para estimar a probabilidade de progressão por série, de brasileiros em idade 

escolar para cursar o ensino fundamental e o ensino médio.  

Com respeito às políticas públicas voltadas para a área da educação, no Brasil, a 

preocupação com a melhoria dos diversos níveis de ensino esteve presente na elaboração dos 

chamados planos de desenvolvimento, cuja primeira iniciativa refere-se ao Plano de Metas, do 

então Presidente da República Juscelino Kubitschek (JK). Estes planos continham as metas 

para a construção e reaparelhamento das escolas e/ou universidades, aumento no número de 
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matrículas e contratação de profissionais da área da educação. Entretanto, Barbosa (2006) 

ressalta que a maioria das metas descritas em um programa não era cumprida em função, 

principalmente, da escassez de recursos disponibilizados ao Ministério da Educação. Dada a 

existência histórica de uma população adulta com baixo nível educacional e o crescimento da 

população em idade para estudar, a escassez de investimentos públicos causou um déficit 

educacional até hoje presente na população brasileira. 

Em relação à concepção ideológica do ensino brasileiro, Barbosa (2006) também 

afirma que os projetos para a área educacional sempre explicitavam uma relação entre 

educação e desenvolvimento, por meio da preparação de uma mão de obra qualificada que 

pudesse acompanhar as demandas do crescimento econômico observado no país. Para o 

ensino médio, solidificou-se uma concepção tecnicista e a existência de um vínculo entre 

educação e trabalho, entendendo-se que ao término deste nível educacional o indivíduo 

deveria estar habilitado a ingressar, imediatamente, na força de trabalho. 

Atualmente, além da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996) as normas e procedimentos para a 

organização do ensino médio brasileiro estão previstas no Decreto 5.154/04, no qual consta, 

segundo Saviani (2011), a retomada da oferta do ensino profissionalizante nas escolas da 

educação básica. Mas, a proposta curricular deve oferecer ao estudante uma cultura geral – 

que prepara para o ensino acadêmico – e a cultura técnica – que prepara para o exercício de 

uma profissão. Ademais, deve-se abrir mão do adestramento produtivo e trabalhar com uma 

metodologia que conduza os alunos a dominarem técnicas diversificadas utilizadas na 

produção.  

A despeito de uma discussão teórico-metodológica para o ensino médio brasileiro, 

dados do Ministério da Educação (BRASIL, 2006a) apontam para um crescimento de 18,1% 

no número de estabelecimentos que oferecia o ensino médio profissionalizante entre 2003 e 

2005. Neste mesmo período o quantitativo de matrículas cresceu em 26,9%. Em 2005, 71% 

dos estabelecimentos que ofereciam a educação profissional pertenciam à iniciativa privada, 

enquanto as escolas públicas estaduais totalizavam 20% e as escolas federais compunham 

4,5%. Sobre as formas de articulação do ensino médio profissionalizante, em 2005, 55,6% dos 

alunos já tinham o ensino médio concluído e cursavam o ensino técnico que era oferecido 

somente a concluintes. O restante estava matriculado em cursos que eram oferecidos em 

conjunto com o ensino médio regular. 

Conforme dados do Censo Escolar, em 2012, havia 1.063.655 alunos matriculados no 

ensino médio profissionalizante, tendo ocorrido um crescimento de 42,22% em relação à 
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2005. Do total de 2012, 240.226 estudantes cursavam o ensino profissionalizante 

concomitante com o ensino médio regular; e 823.429 estudava na educação profissional 

subsequente, o que corresponde a 22,6% e 77,4%, respectivamente. Ou seja, cresceu o 

percentual de estudantes que se matriculam no ensino profissionalizante após concluir o 

ensino médio, apesar de os mesmos poderem optar pela busca de uma vaga no ensino 

superior. Outro detalhe importante refere-se ao crescimento no montante de matrículas para a 

educação média profissional, o que é um indicativo de que a dicotomia educação/mercado de 

trabalho é recorrente tanto nas políticas públicas quanto nas iniciativas dos adolescentes1 e 

jovens brasileiros. 

O trabalho aqui proposto visou contribuir com as discussões sobre a educação 

brasileira, uma vez que objetivou analisar os determinantes do abandono e atraso escolar entre 

os adolescentes com idade para cursar o ensino médio, da região Sul do Brasil. De modo 

específico, buscou-se verificar até que ponto as características individuais e familiares de uma 

pessoa influenciam na sua condição com relação ao nível de escolaridade. Também se 

averiguou se as condições socioeconômicas do município, especialmente aquelas associadas 

ao perfil do mercado de trabalho, têm influência sobre o abandono e o atraso escolar no 

ensino médio. 

Para isso, delimitou-se a análise para os adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, 

utilizando-se os microdados do Censo Demográfico do ano 2010, de onde extraiu-se 

informações associadas às características individuais e familiares desta população. Também 

foram coletadas informações com relação a algumas características sociais e econômicas dos 

municípios, as quais foram agrupadas junto aos dados do censo para a elaboração de 

estatísticas, mapeamento e caracterização da região de estudo e, finalmente, para a realização 

das análises econométricas, a partir de um modelo logit hierárquico em dois níveis. 

Dado o exposto até o momento, ressalte-se que a presente pesquisa se caracterizou 

como uma contribuição para a literatura nacional, pois são ausentes estudos que consideram 

as possíveis influências de fatores associados ao mercado de trabalho, na probabilidade de um 

adolescente abandonar o ensino médio, ou atrasar-se nos estudos. De modo especial, as 

estimativas ora propostas, a partir de um modelo logístico hierárquico, também se constituem 

em uma novidade para as pesquisas da área educacional. 

                                                
1 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8069/1990 (BRASIL, 2010) define como adolescente a 

pessoa com idade entre 12 e 17 anos e 364 dias. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a adolescência 

compreende a segunda década da vida (de 10 a 19 anos) e a juventude se estende dos 15 aos 24 anos. Para estes 

conceitos existem os desdobramentos que entendem os adolescentes-jovens como aqueles que têm entre 15 e 19 

anos e os adultos-jovens como os indivíduos com idade entre 20 e 24 anos (BRASIL, 2005). Para efeito da 

discussão aqui apresentada assumiu-se a definição de “adolescente” apresentada pelo Estatuto. 
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A atual Política Nacional de Juventude entende que A juventude é uma condição 

social, parametrizada por uma faixa etária, que no Brasil congrega cidadãos e cidadãs com 

idade compreendida entre os 15 e os 29 anos (NOVAES et al., 2006, p. 5). O referido 

documento discute e propõe políticas públicas de âmbito nacional que visam atender a uma 

faixa etária na qual se incluem aqueles que, nesta tese, foram denominados como 

adolescentes. Com relação à discussão sobre o atual cenário da educação, o documento chama 

a atenção para a necessidade de ter que dobrar a velocidade de expansão dos últimos dez anos, 

em caso de o Brasil ter como meta um nível de escolaridade correspondente ao ensino médio 

completo para os jovens brasileiros. 

Apesar de algumas iniciativas pontuadas no documento da Política Nacional de 

Juventude, na atualidade, a realidade educacional do Brasil apresenta um quadro em que as 

taxas de rendimento educacional são muito baixas e, portanto, com amplo espaço para 

consistentes crescimentos. Além disso, existem diferenças com relação aos níveis de educação 

alcançados por diferentes estratos sociais, como também dos indicadores das diversas regiões 

do Brasil, dos estados e até entre municípios do mesmo estado. Destacam-se, ainda, as 

diferenças entre os indicadores do ensino fundamental e do ensino médio. 

Conforme dados do Censo Escolar de 2012, no Brasil, a taxa de aprovação no ensino 

fundamental foi de 88,2% do total de estudantes, enquanto a taxa de reprovação foi de 9,1% e 

a taxa de abandono chegou a 2,7%. Com relação ao ensino médio, houve uma taxa de 

aprovação de 78,7%, uma taxa de reprovação de 12,2% e uma taxa de abandono de 9,1%. Ou 

seja, a taxa de abandono do ensino médio é 6 pontos percentuais superior à observada para o 

ensino fundamental. 

Na análise proposta além dos fatores relacionados aos indivíduos e a suas famílias, 

considera-se também a dinâmica do mercado de trabalho, o qual, na região Sul, passou por 

mudanças recentes de forte impacto, por conta da desconcentração produtiva e, 

principalmente industrial. Além disso, a região Sul tem estados que podem ser comparados de 

forma mais equilibrada pela semelhança do nível de renda per capita e da estrutura produtiva, 

no entanto, as diferenças podem, em certa medida, refletirem nas políticas educacionais e na 

trajetória e dinâmica das economias regionais ao menos das últimas três décadas.  

Na Tabela 1 é possível observar as taxas de rendimento escolar nos três estados da 

região Sul do Brasil, ficando evidente que os indicadores do ensino fundamental foram 

melhores que aqueles do ensino médio. Na região como um todo, a taxa de reprovação foi 4 
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pontos percentuais superior no ensino médio e a taxa de abando foi 6 vezes maior. O que mais 

chama a atenção é a diferença para essas duas taxas no Rio Grande do Sul, pois a taxa de 

abandono do ensino fundamental foi de 1,3%, ao passo que no ensino médio chegou a 10,3%. 

Em Santa Catarina houve uma taxa de abandono inferior a 1% no ensino fundamental e 

próxima a 7% no ensino médio. No Paraná, a taxa de abandono para o ensino médio foi maior 

que a observada no ensino fundamental em quase 5 pontos percentuais.  

Além disso, nos três estados da região Sul, a taxa de reprovação do ensino médio 

sempre foi superior ao observado para este indicador no ensino fundamental. A maior 

diferença estava no Rio Grande do Sul e, para o total da região, a reprovação do ensino médio 

foi de 13,6%, tendo chegado a 9,4% no ensino fundamental. Chama-se, também, a atenção 

para o fato de que Santa Catarina apresentou a melhor situação para a maioria dos 

indicadores, excetuando-se a taxa de abandono do ensino médio, que foi ligeiramente menor 

no estado do Paraná.  

 

Tabela 1 - Taxas de rendimento escolar dos estados da região Sul do Brasil – 2012. 

Estados 

Taxa de aprovação (%) Taxa de reprovação (%) Taxa de abandono (%) 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

PR 89,0 81,0 9,4 12,8 1,6 6,2 

SC 93,8 83,0 5,4 10,1 0,8 6,9 

RS 87,0 72,9 11,7 16,8 1,3 10,3 

Total da 

Região 
89,3 78,6 9,4 13,6 1,3 7,8 

Fonte: BRASIL (2012). 

 

Existe, ainda, a diferença no número de escolas que oferece estes dois níveis da 

educação básica no Brasil e na região Sul. Conforme mostra a Tabela 2, em 2012 havia 

144.705 estabelecimentos de ensino fundamental e 27.164 estabelecimentos de ensino médio 

no Brasil. Na região Sul, o número de estabelecimentos que oferecia o ensino fundamental era 

de 15.794, enquanto o ensino médio era ofertado em 4.306 escolas. Santa Catarina era o 

estado com o menor número de estabelecimentos, enquanto a maior quantidade estava no 

Paraná, tanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio. Mas, nos três estados, 

também era grande a diferença para o total de estabelecimentos em cada nível de ensino. Tal 

diferença pode estar ligada ao fato de que o ensino fundamental é representado por nove 
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diferentes séries, ao passo que no ensino médio é necessário cursar apenas três séries. No 

entanto, no Brasil, o número de escolas que oferecem o ensino médio corresponde a, 

aproximadamente, 19% do total de estabelecimentos com ensino fundamental. Na região Sul, 

esta proporção é de aproximadamente 27%, ficando em 31%, 29% e 23% para o Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, respectivamente. 

 

Tabela 2 - Total de estabelecimentos que oferecem o ensino fundamental e o ensino médio – Brasil e 

região Sul – 2012. 

Unidade geográfica 

Total de estabelecimentos 

Ensino Fundamental (A) Ensino Médio (B) 
B/A 

(%) 

PR 6.018 1.881 31 

SC 3.376 970 29 

RS 6.400 1.455 23 

Região Sul 15.794 4.306 27 

Brasil 144.705 27.164 19 

Fonte: BRASIL (2012). 

 

Apesar de haver uma busca contínua pela universalização da educação básica, há uma 

perda no número de alunos matriculados em cada nível de ensino, ao longo do ciclo escolar. 

Somando-se o total de concluintes do ensino fundamental, com o número de não aprovados 

na 1ª série do ensino médio, em 2011, tem-se um valor maior que o número de matriculados 

na 1ª série do ensino médio, em 2012, tanto para o Brasil, quando para os estados da Região 

Sul (Tabela 3). No Brasil, houve mais de 200.000 pessoas, prováveis candidatas ao ensino 

médio, que deixaram de matricular-se na 1ª série em 2012, totalizando uma evasão de 6,07%. 

Este percentual é bem mais elevado na região Sul (13,55%), o qual reflete a realidade dos três 

estados pertencentes a esta região. Isto indica que existe uma evasão logo no início do ensino 

médio e que estes, até então estudantes, se não retornarem à escola em anos posteriores, terão 

alcançado uma escolaridade somente em nível de ensino fundamental.  

As colunas 5 e 6 da Tabela 3, mostram que o número de matriculados no ensino médio 

sofre uma queda contínua ao longo das três principais séries deste nível de ensino. Assim, 

para o Brasil, há uma redução de 23,13% no número de matriculados, da 1ª para a 2ª série e 

uma redução de 14,65% da 2ª para a 3ª série. Na região Sul, as quedas de uma série para outra 

são de 25,26% e 17,24%, respectivamente, tendo havido um percentual elevado na redução 
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das matrículas no Rio Grande do Sul, da 1ª para a 2ª série (34,7%). Por outro lado, o estado 

que apresentou as menores reduções foi o Paraná, com porcentagens de 18,86% na redução 

das matrículas, da 1ª para a 2ª série e 13,23%, da 2ª para a 3ª série. Estas reduções no número 

de matrículas são um indicativo de que os potenciais estudantes do ensino médio estejam 

desistindo de permanecer na escola, também na fase de avanços das séries intermediárias. 

 

Tabela 3 - Concluintes do ensino fundamental e não aprovados na 1ª série do ensino médio (2011) e 

matrículas no ensino médio (2012) – Brasil e região Sul. 

Unidade 

Geográfica 

Concluintes 

Ensino 

Fundamental 

2011 

Não 

aprovados  

1ª Sér. Ens. 

Médio 

2011 

Matrículas no Ensino Médio – 2012 

1ª Série 2ª Série 3ª Série 

PR 150.391 47.498 170.503 138.348 120.051 

SC 87.465 22.177 95.704 76.792 64.666 

RS 122.087 76.332 171.240 111.821 85.867 

Região Sul 359.943 146.071 437.447 326.961 270.584 

Brasil 2.469.248 996.530 3.255.479 2.502.325 2.135.825 

Fonte: BRASIL (2012). 

  

Além das informações do MEC, outra base de dados que permite observar a 

frequência de adolescentes que estão estudando é a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), na qual é possível identificar a população brasileira por faixa etária e 

selecionar somente aqueles com idade ideal para cursar o ensino médio. Conforme a 

legislação brasileira (BRASIL, 19962), é obrigatória a matrícula de crianças com idade de 6 

anos na primeira série do ensino fundamental. Supondo-se que não haja reprovação ou 

desistência ao longo dos nove anos do ensino fundamental, um jovem ou adolescente inicia o 

primeiro ano do ensino médio com 14 anos e, também no caso da não reprovação ou 

desistência, a conclusão da educação básica ocorrerá aos 16 ou 17 anos, dependendo da data 

em que o estudante faz aniversário. 

Dados da PNAD de 2012 mostram grande atraso escolar e também abandono dos 

estudos. No Brasil, do total de 14.000.422 adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, 87,2% 

                                                
2 A Lei Federal nº 12.796, de 04 de Abril de 2013, alterou alguns dispositivos da LDB de 1996, dentre eles, a 

obrigatoriedade do ensino médio e a idade mínima de ingresso na educação básica (BRASIL, 2013a). 
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declararam estar estudando, o que diz respeito a 12.216.298 de indivíduos. Destes, apenas 

49,27% estava cursando alguma das três séries do ensino médio, o que corresponde a 6,02 

milhões de pessoas, ou 43% do total de adolescentes brasileiros com idade entre 14 e 17 anos. 

Na região Sul, tem-se que 85,45% do total de jovens e adolescentes eram estudantes, sendo 

que destes 55,37% estavam no ensino médio, totalizando 901.589 indivíduos. Cabe ressaltar 

que o percentual de adolescentes estudantes cai com a elevação da idade, chegando a 74,55% 

do total de brasileiros com 17 anos e a 69,85% do total de residentes na região Sul. Com 

relação ao percentual de estudantes para cada estado da região Sul, a proporção é a mesma 

nos estados do Paraná e Santa Catarina (85%) e pouco superior a 86% no Rio Grande Sul. 

Diante do exposto, pergunta-se: os motivos para os adolescentes abandonarem a 

escola, ou atrasarem-se nos estudos podem estar ligados às características individuais e 

familiares destes adolescentes, como também às condições socioeconômicas do município em 

que eles estão inseridos?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os fatores que afetam a decisão de abandono escolar, bem como os 

determinantes do atraso escolar, para os adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, da região 

Sul do Brasil.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Verificar a contribuição das características individuais e familiares de uma pessoa 

nas suas condições em relação ao nível de escolaridade. 

 

b) Investigar se os fatores associados às condições socioeconômicas do município 

têm influência sobre o abandono e o atraso escolar, para pessoas com idade ideal 

para cursar o ensino médio. 

 

c) Comparar os resultados referentes às condições socioeconômicas individuais e 

familiares, com aqueles associados às condições socioeconômicas do município. 
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d) Fazer uma Análise Estatística de Dados Espaciais (AEDE) correlacionando 

indicadores municipais de abandono e atraso escolar, com indicadores 

socioeconômicos dos municípios. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

A principal hipótese deste estudo foi de que, além das características individuais e 

familiares, as características sociais e econômicas dos municípios, especialmente aquelas 

associadas ao mercado de trabalho, afetam o abandono e o atraso escolar. Neste caso, os 

indicadores municipais que revelam uma baixa dinâmica econômica, ou situação social 

desfavorável para o município, contribuem para o aumento da evasão e da defasagem escolar. 

Do contrário, indicadores sociais e econômicos positivos afetam a evasão e o atraso escolar, 

no sentido de sua redução. O entendimento seria de que o adolescente interpreta as condições 

do mercado de trabalho antes de tomar a decisão relacionada ao seu nível de escolaridade. 

Além disso, municípios menos promissores gerariam um baixo estímulo em relação à 

dedicação aos estudos, por oferecerem uma baixa taxa de retorno, com respeito aos 

investimentos em capital humano. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para melhor discutir e referendar a tese ora proposta, além desta introdução, que 

contém as principais ideias da pesquisa, a definição do problema e justificativa do estudo, 

bem como os objetivos e hipóteses, tem-se a seguinte estrutura:  

- O capítulo 2 apresenta o arcabouço teórico do capital humano, a partir das principais 

pesquisas que definiram e discutiram sua importância, como também dos trabalhos que 

fizeram associação entre investimentos em capital humano e investimentos em escolaridade 

formal. Também se apresentam os trabalhos que fizeram aproximações empíricas para os 

fatores que influenciam na elevação, ou não, dos níveis de escolaridade. Finalizando, 

descrevem-se as pesquisas que traçaram uma crítica à teoria do capital humano e propuseram 

uma teoria alternativa para a discussão dos níveis educacionais e para o mercado de trabalho, 

os quais contribuem para entender o mercado de trabalho e os fatores que podem afetar a 

decisão dos jovens em abandonar os estudos e também no atraso escolar.  

- O capítulo 3 é composto de um breve relato dos investimentos em educação no 
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Brasil, tendo-se como marco histórico inicial o Governo do Presidente Juscelino Kubitschek, 

no qual o Brasil viveu a sua primeira experiência de planejamento em nível nacional. A partir 

das discussões deste segundo tópico pretendeu-se evidenciar que a lógica dos investimentos 

em educação está relacionada à preparação de mão de obra qualificada para o mercado de 

trabalho. Este capítulo também contém uma discussão das políticas públicas para a juventude, 

do Brasil; que foi acompanhada de uma revisão da literatura que discute as principais políticas 

educacionais adotadas no país, atualmente. 

- O capítulo 4 contém os aspectos metodológicos da presente pesquisa, dividindo-se 

em: descrição metodológica da Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), onde se 

relaciona os principais indicadores socioeconômicos municipais a serem calculados para a 

tese, além de suas definições, suas equações e o método a ser utilizado na análise estatística 

espacial destes indicadores. Neste capítulo também se fez a descrição metodológica para a 

estimação do modelo econométrico, no qual se descreve os procedimentos a serem adotados 

para se estimar o modelo logístico hierárquico; bases de dados para as análises estatísticas e 

econométrica, que contém a descrição das principais bases de dados a serem utilizadas para se 

obter os resultados finais. 

- No capítulo 5 fez-se a Análise Estatística de Dados Espaciais (AEDE) para os 

indicadores econômicos e sociais dos municípios; também se fez uma análise estatística 

descritiva das condições dos adolescentes da região Sul no mercado, assim como das 

variáveis individuais e familiares escolhidas para comporem o modelo de regressão; encerrou-

se fazendo a apresentação e discussão do modelo logit hierárquico. 

- Finalizando, foram apresentadas as principais conclusões do presente trabalho. 
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2 CAPITAL HUMANO: DEFINIÇÃO, IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E 

APROXIMAÇÕES EMPÍRICAS 

 

A elaboração de um corpo teórico que tivesse como preocupação a inclusão do capital 

humano nas teorias de crescimento econômico data do século XX, sendo que as obras 

seminais foram assinadas por Jacob Mincer, Theodore W. Schultz e Gary S. Becker. Assim, 

cabe destacar que o marco teórico da teoria do capital humano pode ser subdividido em duas 

vertentes, sendo que a primeira discute a importância do investimento em capital humano para 

os ganhos pessoais e, consequentemente, para o crescimento econômico de um país. Neste 

caso, o capital humano é interpretado como um insumo de uma função de produção que tem a 

renda pessoal, ou o Produto Interno Bruto (PIB), ou o PIB per capita como a variável 

dependente. Encontra-se, assim, vasta literatura que evidencia e comprova a importância dos 

investimentos em capital humano para o crescimento econômico. A segunda vertente das 

análises investiga os fatores que conduzem ao aumento dos níveis de capital humano, seja em 

uma família, uma região, ou país. Neste capítulo, apresenta-se uma breve revisão das 

pesquisas que discutiram os retornos ao investimento em capital humano, seguida de uma 

apresentação dos trabalhos que discutiram os fatores que conduzem ao aumento nas 

aquisições de capital, assim como das aproximações ao modelo de capital humano. 

Finalizando, faz uma descrição das pesquisas que traçaram uma crítica ao modelo proposto 

pela teoria do capital humano e discutiram outros modelos teóricos e evidências empíricas. 

 

2.1 RETORNOS AO INVESTIMENTO EM CAPITAL HUMANO 

 

Despontando como uma importante referência nas análises sobre a relação entre 

capital humano e crescimento econômico Mincer (1958) realizou um estudo que tinha como 

preocupação avaliar a distribuição de renda pessoal, relacionando-a com a distribuição de 

habilidades individuais. Para tanto, dividiu o processo de aprendizagem em duas partes, 

explicando que uma delas - a educação formal – poderia ser medida pelo tempo despendido 

na escola; e a segunda parte referia-se à experiência do indivíduo e poderia ser medida em 

termos de tempo despendido no trabalho. Também se preocupou em verificar se os retornos 

da aprendizagem diferiam entre os diversos grupos ocupacionais e em função da idade, sem 

desprezar o fato de que tais retornos podiam alterar-se com o tempo. Comprovou, assim, que 

o ciclo de vida dos ganhos individuais exibia um U invertido, devido à queda na renda 

recebida pelo indivíduo quando este alcançava idades mais avançadas. No entanto, no início 
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do ciclo de vida os ganhos eram diretamente relacionados com os anos de experiência, mas 

este retorno era maior para as ocupações que exigiam maior nível de escolaridade e 

relativamente baixo nas ocupações cuja escolaridade não era tão valorizada (como em muitos 

trabalhos manuais). Finalizando, afirmou que havia uma correlação positiva entre 

investimento em capital humano e aumento da produtividade, o que também afetava a 

distribuição de ganhos pessoais. Mas, esta correlação era influenciada pelo ciclo de vida do 

indivíduo e pelas diferenças intraocupacionais. 

Mincer (1974) rediscutiu a influência do capital humano sobre a distribuição de renda 

a partir dos dados de um novo censo norte-americano. Desta vez, houve a preocupação em 

relacionar o efeito da escolaridade sobre os ganhos individuais, levando em conta o tempo de 

conclusão dos estudos formais. Com isso, foi possível afirmar que os retornos à escolaridade 

cresciam para indivíduos que tinham se preocupado em ampliar seus conhecimentos pós-

escolares. As estimativas também foram controladas para diferentes características pessoais 

(como cor e sexo) ficando comprovado que o poder explicativo da educação, nas diferenças 

de ganhos, poderia alterar-se entre grupos e/ou classes sociais distintas. 

Theodore W. Schultz foi o autor que cunhou de modo mais incisivo o termo capital 

humano ao afirmar que A característica distintiva do capital humano é a de que é ele parte do 

homem. É ‘humano’ porquanto se acha configurado no homem, e é ‘capital’ porque é uma 

fonte de satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou ambas as coisas (SCHULTZ, 

1973, p. 53). Ao defender essa ideia, o autor argumentou sobre o fato de os economistas, até 

então, não terem incorporado o investimento nos seres humanos ao núcleo formal da ciência 

econômica, o que para ele estava errado, pois as pessoas investem em si mesmas e estes 

investimentos são elevados. Defendeu, então, a hipótese de que o componente não explicado 

do crescimento econômico originava-se da elevação do estoque de capital humano. Também 

para ele as capacitações econômicas do homem podiam ser entendidas como funções de 

produção, nas quais os diferenciais de rendimento resultavam das diferenças nos montantes 

que foram investidos nas pessoas. A partir disso, apresentou dados empíricos, comprovando 

que as taxas de retorno do investimento em educação formal, assim como do investimento em 

pesquisa, eram elevadas. 

Ao discutir sobre o valor econômico da educação, Schultz (1967) afirmou que o termo 

“instrução” era mais adequado para definir os serviços educacionais oferecidos em escolas 

(do nível primário ao superior). A educação indicaria um conjunto maior de atividades, sendo 

estas: atividades desenvolvidas nas escolas, de modo organizado e disciplinar; e atividades 

informais, oferecidas sem a pretensão de uma organização metódica, tais como aquelas da 
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educação familiar. De posse dessa distinção, o autor propôs-se em analisar as vantagens da 

instrução, levando em conta as despesas inerentes ao processo de aprendizagem.  Encerrou 

defendendo a ampliação dos conceitos matemáticos de capital e de formação de capital, 

incluindo-se variáveis que representassem o investimento nos seres humanos (saúde, 

educação e treinamento da população). Isto porque, a estrutura do pagamento de salários seria 

determinada, no longo prazo, pela melhoria dos indicadores que compõem o capital humano. 

Sobre os recursos que podem ser interpretados como capital humano, Gary S. Becker 

afirmou que: 

But I am going to talk about a difference kind of capital. Schooling, a computer 

training course, expenditures on medical care, and lectures on the virtues of 

punctuality and honesty are capital too in the sense that they improve health, raise 

earnings, or add to a person’s appreciation of literature over much of his or her 

lifetime (BECKER, 1993, p. 15-16). 

 

Para Becker (1993), a educação formal e o treinamento no ambiente do trabalho 

seriam os mais importantes investimentos em capital humano, uma vez que evidências 

empíricas apontam para a influência positiva da educação colegial e superior sobre a renda 

pessoal. Além dos ganhos monetários, a educação é responsável por diversas melhorias não 

monetárias na vida das pessoas, citando-se: o investimento em saúde, o controle de natalidade 

e o aumento da participação popular em questões políticas. O autor também cita os programas 

de treinamento formal e informal no ambiente de trabalho como um importante recurso para 

aumentar os ganhos dos trabalhadores, além da própria experiência no mercado de trabalho. 

Sua obra, além de ter tido o mérito de calcular as taxas de retorno à educação para os Estados 

Unidos, destacou-se pela proposta de uma sistematização teórica e matemática para a 

influência do capital humano sobre as rendas individuais. 

Além da discussão proposta pelos autores mencionados, diversas pesquisas foram 

realizadas em âmbito internacional, buscando reafirmar a importância econômica do capital 

humano. Johnson (1970) discutiu o retorno para o investimento em capital humano, utilizando 

os dados do Censo norte-americano de 1960. Seu objetivo principal foi o de investigar a 

possível diferença entre grupos, destacando a diferença racial (branco e não branco) e a 

diferença regional (Norte e Sul), mas sua análise também incluiu a depreciação do capital 

humano e o crescimento autônomo do ganho. A população em análise foi dividida em quatro 

grupos: brancos da região Norte, brancos da região Sul, não brancos da região Norte e não 

brancos da região Sul. Para cada grupo foram estimadas diversas regressões, levando-se em 

consideração intervalos de nível de escolaridade e podendo-se comprovar que a taxa de 

retorno para os investimentos em educação era maior para brancos da região Sul, do que 
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brancos da região Norte. Em relação aos não brancos, estes também obtinham retornos 

maiores quando residiam na região Sul, se comparados aos residentes da região Norte. Com 

relação aos níveis de escolaridade, comprovou-se que os graduados obtinham uma taxa de 

retorno superior à observada para aqueles com educação em nível colegial. 

Klevmarken e Quigley (1976) analisaram a influência da idade corrente e da idade de 

conclusão (ou ingresso) na graduação sobre o retorno aos investimentos em capital humano. 

A pesquisa focou na diferença de ganho para indivíduos com montante idêntico de 

escolaridade, mas que completaram os estudos em diferentes idades. Partiram, assim, do 

princípio que as pessoas tomam decisões conscientes e inconscientes com respeito ao 

investimento em sua própria capacidade produtiva. Neste aspecto, o fato de os trabalhadores 

ingressarem no mercado de trabalho com diferentes idades e concluírem seus estudos também 

em diferentes momentos, causa deslocamentos dos ganhos profissionais. Para testar 

empiricamente esta hipótese, foram utilizadas informações da Associação dos Engenheiros 

Graduados, dos Estados Unidos, no que competia à média geométrica dos salários por idade, 

o ano de graduação e o ano calendário de um grupo separado em engenheiros elétricos e 

engenheiros mecânicos. Os dados estavam distribuídos no período de 1961 a 1970 e a variável 

dependente foi o logaritmo do salário médio mensal. Os resultados confirmaram a hipótese de 

que os salários iniciais diferiam com a idade de conclusão da graduação, comprovando-se 

também que o salário inicial variava de acordo com a eficiência ou habilidade, assim como de 

acordo com a experiência anterior no mercado de trabalho. Encerrando seus comentários, os 

autores reafirmaram a importância em considerar, tanto o efeito da idade, quanto o efeito dos 

anos de experiência em análises sobre o retorno ao investimento em capital humano. 

Nitzan e Paroush (1980) chamaram a atenção para o fato de os estudos na área de 

capital humano não calcularem a taxa social de retorno. Destacaram, assim, que sua pesquisa 

tinha como objetivo realizar uma análise social da decisão de investimento em capital 

humano. A partir disso, desenvolveram um modelo teórico no qual, inicialmente, supôs-se a 

probabilidade de um indivíduo optar pelo aumento do seu investimento em capital humano, 

ou não. Levando em consideração os custos do investimento em capital humano, os autores 

mostraram que quanto maior o ganho líquido de uma decisão correta, maior seria o montante 

investido em capital humano. Expandindo o modelo para o efeito da decisão individual sobre 

a coletividade, os autores trabalharam com duas propostas: uma, em que a decisão coletiva do 

investimento em capital humano dependeria de decisão majoritária, ou seja, a sociedade 

aceitaria o resultado de uma escolha democrática; a segunda proposta era dada por um sistema 

descentralizado, no qual os indivíduos tomariam sua decisão inpendentemente do interesse 



31 

 

social. Com isso, comprovaram teoricamente que a decisão democrática é mais eficiente que a 

decisão descentralizada no que compete aos investimentos em capital humano. Além do mais, 

a habilidade individual para investir na melhoria do capital humano é maior em sistemas 

democráticos. 

No modelo teórico proposto por Glomm e Ravikumar (1992) examinou-se as 

implicações do investimento público em capital humano no crescimento e evolução da 

desigualdade de renda, supondo-se duas formas de organização social: a primeira, em que a 

sociedade possui uma renda homogênea; e a segunda para uma sociedade com renda 

heterogênea. Ambos os modelos foram desenvolvidos tanto para o regime de educação 

pública, quanto para o regime de educação privada, assumindo-se que a renda per capita na 

educação privada seria maior que a renda per capita na educação pública. Seus resultados 

demonstraram que a desigualdade de renda declinaria mais rapidamente sob educação pública 

do que em educação privada. Além disso, em economias com menor desigualdade de renda 

haveria um maior retorno para os investimentos em educação pública. 

Abbas e Nasir (2001) estimaram um modelo econômico que visava verificar o efeito 

do capital humano no crescimento econômico, a partir de uma análise comparativa de dois 

países em desenvolvimento, a saber: o Paquistão e o Siri-Lanka. Em sua função de produção, 

o Produto Interno Bruto foi utilizado como variável dependente, tendo como insumos o nível 

de emprego, o capital físico e o capital humano. A variável  proxy  para o capital físico foi o 

nível de investimento doméstico e para o capital humano utilizaram-se três proxies distintas, 

sendo estas, a taxa de matrícula na educação primária, na educação secundária e na educação 

superior. Em suas estimativas, demonstraram que há um aumento no crescimento econômico 

de países em desenvolvimento, quando se aumenta o acúmulo de capital humano, sendo que o 

impacto da educação superior foi maior que aquele observado para os outros níveis 

educacionais. Para os dois países em questão, sugeriu-se o aumento dos investimentos em 

educação, de modo especial, na educação secundária e na educação superior. 

A proposta de investigar uma possível relação causal entre capital humano e capital 

físico partiu de Grier (2002), ao realizar uma análise para dezoito países da América Latina. 

Usando dados em painel para o período de 1965 a 1990, o autor pressupôs que, tanto o capital 

humano, quanto o capital físico são variáveis endógenas em equações de crescimento. Com 

isso, foi proposto que o capital físico afetava o capital humano e vice-versa, em um modelo 

empírico que incluiu outras variáveis representativas das condições econômicas, políticas, 

sociais e ambientais dos países latino-americanos. A hipótese de endogeneidade do capital 

físico e do capital humano foi confirmada e também se chamou a atenção para o fato de que a 
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experiência de instabilidade política e/ou econômica, assim como a desigualdade de renda 

impactam negativamente o estoque médio de capital físico. Neste caso, tais variáveis afetam 

indiretamente o capital humano, em virtude da influência significativa do capital físico sobre 

os níveis educacionais dos países em questão. Finalizando, sugeriu-se que tais países devem 

empenhar-se em fortalecer a democracia, a paz e a estabilidade política, ao mesmo tempo em 

que os agentes sociais devem atuar no sentido de reduzir a desigualdade de renda. 

No Brasil, a crescente disponibilidade de dados tem contribuído para o aumento no 

número de estudos que investigam a relação entre capital humano e crescimento econômico. 

Nakabashi (2005) aponta para o fato de os estudos nesta área serem recentes devido à 

dificuldade em computar-se uma variável que seja classificada como uma proxy adequada do 

investimento em capital humano. Em seu estudo, desenvolveu estimativas para identificar 

aspectos quantitativos e qualitativos do capital humano, que pudessem impactar no diferencial 

do nível de renda entre os países. Também utilizou uma proxy de capital humano para estimar 

seus impactos diretos sobre a taxa de crescimento da renda dos estados brasileiros. 

Raiher (2009) discutiu a influência do capital humano sobre o PIB per capita das 

microrregiões paranaenses, no período de 1999 a 2006. Para tanto, utilizou variáveis 

quantitativas e variáveis qualitativas que representassem o capital humano, tendo-se como 

variáveis quantitativas: escolaridade média dos trabalhadores de todos os setores da 

economia; percentual dos trabalhadores que receberam treinamento técnico em cada ano; taxa 

de rotatividade da mão de obra, utilizada para captar a experiência no ambiente de trabalho. 

As variáveis qualitativas foram: percentual de professores com ensino superior, abrangendo 

todos os professores do ensino fundamental e médio da rede pública; número médio de 

estudantes por sala de aula, que também se referiu a todas as salas de aula tanto do ensino 

fundamental como também do ensino médio das escolas públicas; nota média no Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM). 

Na pesquisa desenvolvida por Teixeira (2006) estimou-se equações de rendimento 

para os trabalhadores brasileiros, entendendo-se que a educação é uma variável explicativa 

endógena, que sofre os efeitos do número e qualidade das escolas, bem como do tamanho 

relativo da população em idade escolar. Ney e Hoffmann (2009) analisaram as desigualdades 

de rendimento no meio rural brasileiro, dando especial ênfase aos efeitos da educação. 

Comprovaram, assim, o grande efeito explicativo da variável educacional, apesar de o capital 

físico também influenciar os rendimentos agrícolas de modo significativo. 
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2.2 FATORES QUE CONDUZEM AO AUMENTO NAS AQUISIÇÕES DE CAPITAL 

HUMANO 

 

Complementando as discussões que comprovam a importância da educação para o 

crescimento econômico, tem-se a segunda vertente dos estudos sobre capital humano, a qual 

discute os fatores que conduzem ao aumento nas aquisições de capital humano e consiste em 

uma área de especial interesse para os objetivos da presente tese. Gary S. Becker destaca-se 

como o grande precursor na discussão deste tema e na obra de 1991, intitulada “A treatise on 

the family”, ele reapresenta diversos trabalhos publicados em anos anteriores, tanto 

individualmente, quanto em parceria com outros pesquisadores. Nesta obra, Becker (1991) 

tem como principal contribuição o desenvolvimento de um ferramental teórico e matemático 

para a decisão em torno do aumento nos níveis de capital humano. O título da obra indica a 

tese defendida pelo autor, na qual a família é a principal responsável pelas decisões com 

respeito ao investimento em capital humano. A decisão familiar consiste em que os pais 

investem no capital humano e não humano de seus filhos, a partir de duas principais 

condições: a taxa de retorno do investimento em capital humano da criança e o altruísmo dos 

pais. 

O autor afirma que pais altruístas estão dispostos a investir no capital humano de seus 

filhos e ficam satisfeitos quando seus filhos estão em melhor situação. Isto porque, as 

interações entre membros de uma família são distintas daquelas que ocorrem entre pessoas 

não relacionadas (citando-se como exemplo as interações de mercado), especialmente devido 

ao amor e carinho existentes dentro das famílias. O entendimento é de que o altruísmo muda a 

natureza das interações entre as pessoas e afeta os incentivos e as estratégias de ação entre os 

indivíduos. 

Essa abordagem foi demonstrada matematicamente no trabalho de Becker e Tomes 

(1979), em que os autores assumem uma função utilidade dos pais que depende não somente 

de seu próprio consumo, mas também do número total de crianças e de diversas características 

de cada criança. Se todas as suas crianças são idênticas, esta função utilidade pode ser escrita 

como: 

 nZUU tttt ,, 1           (1) 

onde: Zt é o consumo dos pais; n é o número de crianças; t+1 são as características relevantes 

de cada criança; t se refere a t-ésima geração. 
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Nesse modelo, as crianças acumulam capital humano e não-humano3 no decorrer de 

suas vidas, até a t-ésima geração. Além disso, são pessoas que trabalham, consomem e estarão 

prontas a ter seu próprio filho na geração t + 1. 

Com o objetivo de simplificar a apresentação, os autores pressupõem que os pais estão 

preocupados em cuidar dos interesses relacionados a seu próprio consumo, bem como dos 

interesses envolvendo as características totais de todas as suas crianças (n). 

Para os autores, as características relevantes de cada criança estão diretamente 

associadas à riqueza acumulada por essa criança quando a mesma for adulta. Por isso, eles 

afirmam que t+1 = I’
t+1, onde I’

t+1 representa a riqueza acumulada pelas crianças na geração t 

+ 1. Assim, a função utilidade na equação (1) pode ser reescrita como: 

 ,, 1 tttt IZUU          (2) 

Onde: It+1 = nI’
t+1 é a riqueza agregada das crianças.  

Dessa forma, os autores demonstram que a utilidade dos pais depende não somente de 

seu consumo, mas, também, da riqueza agregada de suas crianças. Pressupondo, para os 

propósitos desse modelo teórico, que os pais têm interesse por qualidade, como medida de 

riqueza da criança, é possível dizer que eles podem alterar o padrão de riqueza de seus filhos, 

investindo em fatores que irão alterar seu acúmulo de capital humano e não-humano.  

Inicialmente, todo capital é considerado homogêneo e yt é o montante total investido 

na criança, medido em unidades físicas. Se t é o custo do consumo renunciado de cada 

unidade de yt, a equação de restrição dos pais pode ser escrita como: 

,tttt IyZ           (3) 

em que It é a riqueza dos pais4. 

Se o valor de cada unidade de capital da criança é wt+1, a taxa de retorno destes 

investimentos é definida pela equação: 
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           (4) 

sendo rt a taxa de retorno por geração, a qual pode abranger até 20 anos. 

Segue-se, então, que a riqueza total da criança será representada pela seguinte 

                                                
3 Os autores definem capital não humano como os investimentos financeiros e o acúmulo de bens materiais por 

uma pessoa ou uma família. 
4 As variáveis Zt e It são tratadas como se estivessem se referindo a movimentos de renda e consumo dentro de 

uma geração, embora a análise básica se aplique mais diretamente para riqueza e valor presente de fluxos. 



35 

 

equação: 

,111111   ttttttt uwewywI        (5) 

Onde: yt representa o capital que os pais investem na criança ao longo do tempo; et+1 refere-se 

ao capital obtido como resultado da dotação inicial herdada pelos filhos5; ut+1 refere-se ao 

capital ganho devido à sorte da criança no mercado6. 

Se as equações (4) e (5) são substituídas na equação (3), a restrição orçamentária dos 

pais pode ser escrita em termos de variáveis que entram em sua função utilidade: 

.
111

11111

t

t

tt

t

tt

t

t

t

t S
r

uw

r

ew
I

r

I
Z 








        (6) 

O consumo dos pais no período atual e a renda da criança são determinados não 

somente pela renda dos pais, mas também pela dotação inicial e pela sorte da criança no 

mercado, descontado da geração dos pais. A soma desses valores é denotada por St, a qual foi 

denominada pelos autores de “renda familiar”. 

Os pais maximizam sua utilidade com respeito à Zt e It+1, sujeita a suas expectativas 

sobre a renda familiar. Se eles corretamente antecipam tanto a dotação inicial, quanto a sorte 

de sua criança no mercado, a condição de equilíbrio será dada pela equação (6) e: 
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         (7) 

Ou seja, ao investir na qualidade da criança, a família compara os custos diretos e os 

custos de oportunidade com o benefício esperado no futuro. Os investimentos continuarão 

enquanto a taxa marginal de retorno exceder os custos associados à melhoria de vida da 

criança. 

Em Becker (1991) mostra-se que uma pessoa efetivamente altruísta em relação a 

outro(s) membro(s) de sua família tem sua função utilidade dependendo positivamente de seu 

próprio bem-estar e da função utilidade de seu(s) beneficiário(s). Neste caso: 

 
Altruistic parents might not have more children than selfish parents, but they invest 

more in the human capital or quality of children because the utility of altruistic 

parents is raised by investment returns that accrue to their children […]. 

                                                
5 Os autores definem dotação inicial como as características que são constituídas da herança genética dos 

familiares, além do saber, habilidades, objetivos e bens familiares adquiridos pelo fato de a criança pertencer a 

uma cultura familiar particular. 
6 A sorte da criança no mercado é determinada pelas flutuações econômicas, pelos preços dos bens e pela 

distribuição dos bens de produção. Esses fatores são revelados após a criança ter recebido sua educação (ou 

treinamento) e após ter entrado no mercado de trabalho. 



36 

 

Consequently, children from altruistic families tend to be more "successful" than 

children from selfish families, which raises the influence of altruistic families 

beyond their numbers. Moreover, their influence may grow over time by virtue of the 

fact that successful parents tend to have successful children, and altruism toward 

children is likely to be passed on from one generation to the next (BECKER, 1991, 

p. 302). 

 

A partir disso, o autor ressalta que o altruísmo familiar tem sido diretamente 

responsável pela alocação de uma grande fração de recursos. Mais que isso, as famílias são 

responsáveis por uma parte sensível da atividade econômica, incluindo-se aí o consumo da 

educação, da saúde e outros bens de capital humano para seus membros. Para ele, o altruísmo 

é mais importante na vida econômica do que comumente se tem reconhecido. 

 

2.2.1 Aproximações empíricas ao modelo de Capital Humano 

 

As pesquisas, tanto em nível internacional quanto nacional, preocupadas em estudar os 

fatores que afetam o aumento do capital humano, têm comumente utilizado a educação formal 

como proxy do capital humano. Tais pesquisas também se preocuparam em elaborar um 

ferramental metodológico para os determinantes da educação, o qual costuma ser definido a 

partir de diferentes modelos econométricos. 

Simmons e Alexander (1978) atentam para a elaboração de uma Função de Produção 

Educacional (FPE)7 a qual pode ser descrita como: 

 )()()()( ,,, titititiit IPSFgA          (8) 

em que i é o iésimo estudante, t refere-se ao tempo e (t) é um insumo cumulativo de t; Ait é o 

resultado educacional, que depende de variáveis incluídas nos vetores F – características 

familiares; S – características da escola; P – características do grupo social e; I – dotação 

inicial. 

Àquela época ainda havia a preocupação com a elaboração da melhor forma funcional 

para a FPE e os autores relataram que esta era a principal limitação dos estudos até então 

elaborados. Fizeram, então, um resumo de 19 pesquisas elaboradas para países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, as quais, em sua maioria, fizeram uso de modelos de regressão linear 

múltipla. Nestes estudos, as características familiares incluíam as perspectivas em relação à 

comunidade local e a dotação inicial era aproximada pelas características pessoais dos 

estudantes (sexo e idade, por exemplo). 

Na pesquisa de Wolfe e Behrman (1984) estimou-se os determinantes para o nível de 

                                                
7 Em inglês Educational Production Function (EPF). 
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escolaridade (medido em anos de estudo) de uma amostra de estudantes nicaraguenses, com 

idade entre 6 e 14 anos. Foram estimadas regressões lineares múltiplas que compararam 

diferentes regiões daquele país, utilizando-se como variáveis explicativas: as características da 

criança; os ganhos da mulher da casa e a renda familiar; a idade da mãe quando a criança 

nasceu; escolaridade dos pais; o status da união conjugal e; o status da fertilidade feminina, 

medido como o número de filhos nascidos vivos. Ressalte-se que a inclusão da fertilidade 

feminina foi colocada como a grande contribuição dessa pesquisa, uma vez que o controle de 

fertilidade era um tema de políticas públicas para aquele país. 

Handa (2002) estimou os determinantes da educação secundária na Jamaica, visando 

verificar a influência da educação e renda dos pais sobre a escolaridade das crianças, bem 

como os fatores que afetavam as diferenças educacionais por sexo. Segundo ele, o estudo foi 

motivado pelas particularidades do ambiente social e econômico daquele país. Estimou, 

assim, a probabilidade de que moças e rapazes estivessem correntemente matriculados na 

escola, fazendo uso de um modelo probit.  

Todd e Wolpin (2003) discutiram a especificação da FPE apresentando um modelo 

teórico em que a decisão familiar de matricular e manter um filho na escola variava de um ano 

para o outro e dependia do conhecimento adquirido pelo filho ao longo de determinada série. 

Assim, no primeiro ano de ingresso na escola, a realização cognitiva da criança estaria 

condicionada a seguinte função: 

 ,001 FgA          (9) 

Em que, t = 0 seria o intervalo de tempo anterior ao ingresso da criança na escola A1 seria o 

nível de capacidade cognitiva no primeiro ano em que a criança estuda, F0 representava os 

insumos familiares e μ era a capacidade intelectual no momento em que a criança ingressa na 

escola. 

Ao ingressar no segundo ano de escola, a capacidade cognitiva dependeria de um 

histórico dos insumos familiares, nos tempos t =0 e t =1, os quais seriam denotados pelos 

vetores F0 e F1; como também dos insumos escolares S1 observados ao longo do primeiro ano 

de educação escolar e da herança intelectual da criança (μ). A função passaria a ter a seguinte 

especificação: 

 ,,, 01112 FFSgA           (10) 

Essa função se expandiria, incluindo o conhecimento acumulado a cada série cursada 

pela criança e o modelo de capacidade cognitiva da criança, para uma determinada idade, 
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resultando de um processo cumulativo de aquisição do conhecimento. A função de produção 

seria dada por: 

    ijaij0ijijaija ,ε,μa,SaFTT          (11) 

Onde: Tija mediria a realização cognitiva da criança i, residindo na família j, com idade a; o 

vetor dos insumos ofertados pelos pais é dado por Fij(a) e o vetor dos insumos escolares era 

representado por Sij(a). O vetor da habilidade mental particular de cada criança era denotado 

por μij0, ao tempo que εija referia-se ao erro estatístico. 

Os autores alertaram para o fato de que, nesta e em outras propostas de especificação 

da FPE a maior dificuldade estava na decisão sobre quais variáveis incluir nos vetores das 

características familiares e escolares. Apresentaram, então, diversas pesquisas em que as 

proxys mais utilizadas para os insumos familiares foram: a renda familiar e a escolaridade dos 

pais. Para os insumos escolares, o padrão utilizado tinha incluído a razão professor/aluno, a 

disponibilidade de estrutura escolar (bibliotecas, laboratórios de informática etc.), bem como 

o nível de instrução e o salário dos professores. Para eles, a maior dificuldade estaria em 

encontrar uma aproximação para a herança cognitiva da criança, comumente incluída como 

parte do erro estatístico. Para finalizar, os autores comentaram que a melhor especificação 

metodológica para a FPE ainda estava em discussão, sendo mais comum o uso de modelos de 

regressões lineares, que eram seguidos pelo uso de modelos com variáveis dependentes 

dicotômicas (binárias). 

Birdsall (1985) testou um modelo em que a escolaridade infantil era tratada como um 

bem de investimento. Utilizou-se de uma amostra de crianças com idade entre 8 e 15 anos, 

escolhida aleatoriamente dos dados do Censo Demográfico brasileiro de 1970. Nesse caso, os 

pais tomavam a decisão do quanto e como a criança permaneceria na escola, a partir de um 

trade off entre o consumo familiar no presente e a renda esperada da criança no futuro. A 

variável dependente foi o número de anos de escolaridade da criança e as variáveis 

explanatórias foram definidas em dois níveis: o primeiro incluía as características familiares e 

individuais da criança; o segundo utilizava o número de professores de escolas primárias e 

secundárias, bem como sua escolaridade média como proxy de insumos públicos. A partir de 

uma regressão linear múltipla a autora concluiu que melhorias na disponibilidade de insumos 

públicos beneficiariam mais as crianças pobres e com mães menos instruídas. Sugeriu que a 

disponibilidade de mais escolas públicas, especialmente no meio rural, contribuiria para 

reduzir os custos de oportunidade das famílias e poderia aumentar o número de matrículas. 

Barros et al. (2001) propuseram-se em investigar os determinantes do desempenho 
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educacional do Brasil, a partir da seguinte equação: 

   rpmfcqhrpmfcqSE ,,,,,,,,,,        (12) 

Supondo que a função de regressão h(.) é linear e separável, os autores estimaram o 

número de séries completadas pelo indivíduo em função de indicadores de qualidade dos 

serviços educacionais (q); do custo de oportunidade do tempo (c); recursos familiares (f); dos 

recursos disponíveis na comunidade (m); das características individuais (p) e da região de 

residência (r). Tais variáveis foram retiradas de dois diferentes bancos de dados disponíveis à 

época, sendo eles: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e a Pesquisa 

sobre Padrões de Vida (PPV), ambas do ano de 1996. Com base nos resultados foi 

comprovado que a escolaridade dos pais era um importante determinante da escolaridade de 

crianças e jovens, sendo que seu coeficiente superou o valor dos coeficientes de outras 

variáveis do ambiente familiar, assim como de variáveis representativas dos serviços 

educacionais e comunitários. Em vista disso, foi sugerido que políticas voltadas para melhorar 

a baixa escolaridade dos pais, provavelmente seriam mais eficientes que outras iniciativas 

objetivando melhorar os níveis educacionais. 

A investigação de uma possível relação causal entre renda familiar e educação foi feita 

por Vasconcellos (2003), que verificou possíveis variações desses dois fatores ao longo do 

tempo, no Brasil, utilizando-se das PNAD’s dos anos de 1981 a 1999. O modelo estimado 

colocou a educação (frequência escolar ou série ideal) como variável dependente e o 

logaritmo da renda familiar como a variável explicativa que foi apresentada nas análises. As 

características familiares e individuais foram incluídas nas estimativas apenas como variáveis 

de controle e os dados foram agrupados na forma de clusters que respeitaram as informações 

por região, ano e quartil de renda. Foram analisadas a probabilidade de estar na série ideal e a 

probabilidade de frequência escolar, para amostras de indivíduos em idade escolar (de 7 a 14 

anos). Os resultados mostraram que a composição das características familiares variava no 

sentido de melhorar os indicadores educacionais, mas havia uma diminuição desse efeito ao 

longo do tempo, principalmente para a frequência escolar. 

Marteleto (2004) investigou as taxas de matrícula escolar e os anos completos de 

escolaridade para indivíduos brasileiros identificados como filhos e com idade de 14 anos nas 

PNAD’s de 1977 e 1997. O número de anos de estudo da mãe foi interpretado como a 

principal variável explicativa em dois diferentes modelos: o primeiro, colocando anos de 

escolaridade como variável dependente, usou regressões por mínimos quadrados; e o segundo, 

que estimou a probabilidade de matrícula escolar, a partir de uma regressão logística. O 
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trabalho, que era voltado para os efeitos intergeracionais da educação, mostrou que no período 

mais recente a escolaridade da mãe tinha efeito positivo sobre a educação do filho somente 

quando esta tinha 4 anos de estudo ou mais, isto no caso das duas regressões. Concluiu-se, 

assim, que o papel da origem social na determinação da educação havia diminuído, mas sua 

importância não poderia ser desprezada. 

Pontili e Kassouf (2007) analisaram a importância das características familiares e da 

infraestrutura escolar na determinação da frequência à escola de crianças brasileiras com 

idade entre 7 e 14 anos. Em outra pesquisa, Pontili e Kassouf (2008) utilizaram variáveis 

explicativas semelhantes para verificar os determinantes do atraso escolar. Em ambas, 

utilizaram-se duas bases de dados diferentes, a saber: o Censo Demográfico e o Censo 

Escolar, ambos do ano 2000. Também em ambas, fez-se uso de um modelo probit, sendo que 

na segunda os resultados foram complementados com um modelo probit ordenado. No 

primeiro trabalho comparou-se escolas públicas, das áreas urbana e rural e enfatizou-se que 

iniciativas voltadas para melhorar a frequência escolar deveriam priorizar as áreas rurais e as 

regiões mais empobrecidas do país. A principal contribuição do segundo trabalho refere-se à 

realização de interações entre as variáveis dos insumos familiares e dos insumos escolares, 

além da elaboração de simulações para orientar a seleção de políticas públicas. Foi 

comprovado que a elevação da escolaridade do chefe de família exerceria maior impacto 

sobre a redução do atraso escolar que elevações da renda familiar per capita, ou melhorias na 

infraestrutura escolar. Mas, uma vez que a elevação dos níveis de escolaridade é uma política 

que surte efeito somente no longo prazo, foi sugerido que também é importante manter os 

investimentos de curto prazo (como as políticas de transferência de renda). 

A discussão proposta por Collares (2010), investigou a desigualdade de oportunidade 

social e educacional, verificando-se até que ponto a expansão do ensino superior, nas três 

décadas passadas, teria sido afetada pela expansão do ensino médio. Para tanto, realizou-se 

estimativas para a probabilidade de estar matriculado no ensino superior, utilizando os dados 

das PNAD’s das décadas de 1980, 1990 e início dos anos 2000 e tendo como variáveis 

explicativas: o ano de realização da própria PNAD, as características socioeconômicas 

individuais e familiares e a região de residência. Para o período de realização das PNAD’s 

foram criados intervalos de variáveis binárias, com o objetivo de avaliar a mudança na 

probabilidade de matricular-se no ensino superior, de um período ao outro. A título de 

comparação estatística, a autora realizou regressões econométricas para a probabilidade de 

matrícula no ensino médio, mantendo-se o mesmo conjunto de variáveis explicativas.  

Collares (2010) demonstrou a existência de um aumento na seletividade do nível 
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superior do Brasil, apesar da expansão ocorrida neste setor. Sugeriu-se como explicação para 

esse fenômeno o fato de o nível secundário de educação também ter passado por uma grande 

expansão no mesmo período, o que o tornou menos seletivo. Dado que o ensino secundário 

continua em expansão e foi saturado pelas classes superiores, as novas vagas têm sido 

ocupadas pelas classes mais baixas, diminuindo a seletividade neste nível de ensino. 

Consequentemente, a seletividade está sendo transferida para o nível imediatamente posterior, 

a saber: o ensino superior. Afirmou-se, ainda, que o impacto do contexto familiar está 

crescendo entre os indivíduos elegíveis para participarem na educação de nível superior, 

havendo-se a possibilidade de que o impacto do rendimento familiar seja maior na 

probabilidade de matricular-se no ensino privado e a influência da educação dos pais seja 

maior em relação às matrículas para o ensino público. 

Ilie e Lietz (2010) discutiram os determinantes da proficiência em matemática para 21 

países europeus, a partir de duas aproximações empíricas: na primeira, fez-se uso de um 

modelo de três níveis em que o primeiro nível incluiu os dados do estudante, o segundo nível 

foi composto pelos dados da escola e os dados dos países foram colocados no terceiro nível 

(PIB de cada país). Uma vez que o desempenho em matemática não apresentou uma relação 

estatisticamente significativa com o PIB dos países analisados, a segunda análise usou um 

modelo de dois níveis, composto pelas características do estudante e pelas características da 

escola. Foi constatado que as variáveis em nível da escola afetavam o desempenho dos 

estudantes em uma proporção menor à observada para as variáveis individuais, isto 

independentemente do nível de desenvolvimento econômico dos países. 

Ferrão, Beltrão e Santos (2002) realizaram uma pesquisa para o Brasil em que o 

objetivo era verificar se alunos com defasagem idade-série, matriculados em escolas com 

regime de promoção automática, tinham um desempenho acadêmico diferenciado dos demais. 

Para tanto, foi estimado um modelo de regressão linear múltipla em dois níveis com os dados 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de 1999, aos quais foi 

adicionada a informação sobre o regime de organização de ensino das escolas, a partir do 

Censo Escolar do mesmo ano. A informação com relação ao regime de promoção automática 

das escolas pesquisadas compôs o segundo nível, enquanto a defasagem idade-série e outras 

informações socioeconômicas do aluno foram incluídas no primeiro nível. Constatou-se que a 

defasagem escolar reduzia a proficiência dos alunos, mas não houve diferença 

estatisticamente significativa para os diferentes regimes de promoção automática. Com isso, 

os autores concluíram que, nas escolas públicas, da região sudeste do Brasil, o regime de 

promoção automática poderia contribuir para reduzir a defasagem idade-série sem perda da 
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qualidade do conhecimento adquirido pelo aluno. 

Um modelo de regressão logit hierárquico foi utilizado por Rios-Neto, Riani e Cesar 

(2003) para estimar a probabilidade de progressão, tanto para a primeira série, quanto para a 

quinta série. Os autores trabalharam com dois diferentes bancos de dados, em que o primeiro 

continha uma amostra de crianças brasileiras com 10 anos de idade e o segundo era composto 

de uma amostra com indivíduos de 14 anos. Ambas as amostras foram selecionadas do Censo 

Demográfico do ano 2000 e, além da proporção de crianças na série a ser investigada, 

continham as variáveis explicativas do primeiro nível, definidas como: educação da mãe e, 

tanto educação quanto ocupação do pai. 

A principal contribuição da pesquisa de Rios-Neto, Riani e César (2003) refere-se à 

inclusão de variáveis que indicassem as características da comunidade, as quais foram 

extraídas em nível de município para compor o segundo nível do modelo logístico 

hierárquico. Algumas dessas variáveis foram obtidas a partir do Censo Escolar do ano 2000 e 

indicaram a infraestrutura escolar dos municípios: tamanho médio da classe na primeira fase 

do ensino fundamental, escolaridade média dos professores de ensino fundamental, 

disponibilidade de equipamentos nas escolas (biblioteca, quadra de esporte, laboratórios de 

informática e ciências). Dos Censos Municipais obteve-se a disponibilidade de bens e serviços 

públicos, sendo estes: ginásio e biblioteca municipais, cinemas e proporção de escolas 

públicas. O tamanho da população municipal também foi uma variável de segundo nível. 

As estimativas indicaram que tanto os fatores socioeconômicos da família, quanto os 

insumos da comunidade e da escola têm importância significativa no resultado educacional 

das crianças. Mas, percebeu-se uma relação de troca, ou efeito substituição, entre a educação 

da mãe e as variáveis comunitárias do segundo nível. Especialmente no caso da progressão 

para a primeira série, o aumento do número de horas em sala de aula compensaria a baixa 

educação da mãe. 

Riani e Rios-Neto (2007) complementaram a pesquisa acima descrita ao estimarem a 

probabilidade de frequência à escola para dois grupos de indivíduos: para aqueles com idade 

de 7 a 14 anos foi estimada a probabilidade de frequência ao ensino fundamental; para as 

pessoas com idade entre 15 e 17 anos estimou-se a probabilidade de que estivessem 

matriculados no ensino médio. Os bancos de dados foram os mesmos da pesquisa acima 

descrita e as variáveis de primeiro nível incluíram as características individuais (sexo e cor), 

bem como as características do ambiente familiar (escolaridade da mãe, categoria de 

ocupação do chefe de família, chefia feminina e família convivente). As variáveis de nível 2 

incluíram aspectos demográficos e a disponibilidade de oferta escolar no município. 
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Verificou-se que a restrição de oferta tinha influência sobre o acesso escolar aos jovens de 15 

a 17 anos. Além disso, o tamanho relativo da população em idade escolar provocava 

importantes mudanças na probabilidade de frequência à escola, nos dois grupos etários 

analisados. 

Como pode ser visto, a especificação adequada para uma Função de Produção 

Educacional é um tema ainda em discussão e que tem contado com a contribuição de diversas 

pesquisas, as quais tiveram como principal preocupação a inclusão de fatores associados aos 

insumos familiares e aos insumos escolares em suas estimativas. A pesquisa aqui proposta 

pretende inovar em relação aos trabalhos realizados no Brasil porque irá incluir entre as 

variáveis explicativas, tanto características do mercado de trabalho, quanto informações 

relativas ao desempenho socioeconômico do município. Tais variáveis indicarão o ambiente 

comunitário em que um adolescente está inserido e serão incluídas em um modelo de 

regressão logístico hierárquico para analisar o abandono e o atraso escolar no ensino médio, 

para a região Sul do Brasil. 

 

2.3 A CRÍTICA À TEORIA DO CAPITAL HUMANO 

 

As críticas à teoria do capital humano cresceram juntamente com os pressupostos 

elaborados por esta teoria, especialmente a partir da década de 1970, com publicações e 

pesquisas que também apresentaram alternativas ao modelo de capital humano. Segundo 

Harrison e Sum (1979), a teoria do capital humano assume que os salários dos trabalhadores 

são proporcionais à sua produtividade individual e que o aumento dos investimentos na 

competência individual gera maiores salários. Além disso, os pobres e desempregados são 

voluntários de um processo de livre escolha no qual, aparentemente, algumas pessoas optam 

por atividades diferenciadas daquelas que levariam ao aumento de sua qualificação. Para os 

autores, a implicação deste pressuposto é que pessoas pobres permanecerão pobres, por não 

terem habilidade adequada ou suficiente à concorrência no mercado de trabalho. Ou seja, a 

pressuposição da livre escolha não se aplicaria a pessoas de baixa renda, pois elas compõem 

um grupo detentor de condições precárias e poucas possibilidades para escolherem livremente 

entre o investimento na sua própria competência e alternativas disponíveis em sua realidade. 

Apesar de haver uma defesa em torno dos subsídios públicos para aumentar os investimentos 

em educação e treinamento, os autores afirmam que é do interesse do processo de produção 

capitalista a existência de trabalhadores com diferentes qualificações, o que geraria uma 

competição no mercado de trabalho e garantiria a apropriação do excedente necessário à sua 
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própria subsistência. 

Cain (1976) também chamou a atenção para o modo como é organizada a teoria 

neoclássica sobre mercado de trabalho, a qual contém: uma teoria da demanda por 

trabalhadores que leva em conta a produtividade marginal da mão de obra, baseada na busca 

de maximização da lucratividade por parte dos empregadores; uma teoria da oferta de trabalho 

por parte das famílias, as quais buscam a maximização de sua utilidade, decidindo sobre os 

investimentos em capital humano e melhoria da capacidade para o trabalho, bem como sobre 

as ocupações em que desejam trabalhar. Nestas teorias existe um conjunto de proposições 

substantivas, um grande número de pressupostos qualitativos e de estimativas quantitativas, 

cujas limitações foram severamente criticadas por um grupo de pesquisadores que 

contribuíram para a elaboração da chamada teoria do mercado dual ou teoria do mercado 

segmentado. 

O autor acima mencionado explica que a maior crítica dos pesquisadores da teoria do 

mercado segmentado diz respeito à persistência da pobreza, mesmo havendo uma variedade 

de programas antipobreza implantados durante a década de 1960. A origem do problema 

estaria na persistência da desigualdade de renda, uma vez que esta tinha se mantido, ou até 

mesmo se elevado, ao mesmo tempo em que os níveis educacionais da população 

trabalhadora tornavam-se mais homogêneos. Neste caso, os programas de educação e 

treinamento, tão defendidos pelos pesquisadores da teoria do capital humano, teriam falhado 

na promoção da redução da pobreza. Além do mais, os representantes da teoria do capital 

humano afirmavam que existe uma relação positiva entre educação e ganhos, que se estende 

para a produtividade do trabalhador. Uma vez que persistia a diferença de ganhos entre 

brancos e negros, ou entre homens e mulheres, com indicadores de produtividade 

aparentemente iguais, havia um desafio que não fora superado pela chamada teoria ortodoxa. 

Na teoria do mercado de trabalho segmentado argumenta-se que a política e as forças 

econômicas, no âmbito do capitalismo, têm dado origem à existência de diferentes grupos no 

mercado de trabalho, sendo incorreto ver as fontes de mercados segmentados como exógeno 

ao sistema econômico. Neste caso, a segmentação do mercado de trabalho é entendida como o 

processo histórico pelo qual as forças político-econômicas encorajam a divisão do mercado de 

trabalho em submercados separados, ou segmentos, os quais se distinguem por diferentes 

características comportamentais. Reich, Gordon e Edwards (1973) argumentam que a 

segmentação surgiu durante a transição do mercado competitivo para o capitalismo 

oligopolista e monopolista, uma vez que o surgimento destas formas de mercado gerou a 

necessidade de consolidação do poder, cuja estratégia baseou-se no controle sobre os 
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mercados de produtos e fatores de produção. 

A primeira consequência da estratégia adotada pelas grandes companhias industriais 

foi o estabelecimento de uma hierarquia rígida, criando-se postos de trabalho que permitem o 

exercício do poder sobre trabalhadores subordinados. Criaram-se, assim, mercados internos 

de trabalho, com a presença de escalas, ou níveis de empregos e padrões de promoção. Os 

trabalhadores que não têm a qualificação adequada para determinadas ocupações ficam 

excluídos do acesso à escala de trabalho. O esforço para garantir o controle interno sobre as 

ocupações que cada trabalhador teria direito resultou na segmentação interna às indústrias.  

Ao mesmo tempo em que as empresas foram segmentadas em seus mercados internos de 

trabalho, similar situação ocorreu no que diz respeito às relações externas da empresa 

(REICH, GORDON E EDWARDS, 1973). 

O processo inerente à evolução do capitalismo conduziu à existência de um mercado 

de trabalho, essencialmente, dividido em dois segmentos, o primeiro denominado de setor 

primário e o segundo com a denominação de setor secundário. O primeiro com salários 

relativamente altos, boas condições de trabalho, chances de avançar na carreira e, acima de 

tudo, estabilidade no emprego. Os empregos no setor secundário, pelo contrário, tendem a ser 

de baixa remuneração, oferecem condições de trabalho mais precárias e poucas chances de 

progresso; as ocupações incluem atividades mais cansantivas e insalubres, com grande 

instabilidade nos empregos (PIORE, 1972).  

A partir de uma comporação entre as teorias do capital humano e do mercado de 

trabalho segmentado, Lima (1980) mostrou que, utilizando as mesmas informações sobre o 

mercado de trabalho é possível verificar que o comportamento entre escolaridade e renda 

média dos trabalhadores não segue uma tendência linear. Ao contrário, ao separar os 

trabalhadores em dois grupos distintos, para aqueles pertencentes ao setor primário, elevar a 

escolaridade em um ano conduz à mudanças expressivas no rendimento do trabalho. Enquanto 

isso, aumentar o número de anos de estudo dos trabalhadores do setor secundário, tem um 

efeito praticamente nulo na remuneração do trabalhador.  Dickens e Lang (1985) também 

discutiram a teoria do mercado dual a partir de evidências empíricas e comprovaram que há 

distinção entre os salários recebidos no segmento primário, em comparação ao secundário, 

sendo que no setor secundário não há retornos à escolaridade e os trabalhadores não recebem 

treinamento no trabalho. Também demonstraram que há barreiras não econômicas para 

trabalhadores do mercado secundário que desejam obter melhorias no mercado de trabalho 

(acessando o mercado primário). 

https://scholar.google.com.br/citations?user=IZRI-cIAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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Outro grupo de críticos à teoria do capital humano formou a chamada teoria 

credencialista, a qual parte da afirmação que a escola tem o objetivo de adestrar para o 

mercado de trabalho. Tal adestramento origina-se na subordinação ao professor e outros 

elementos da hierarquia escolar, de modo que o aluno é forçado a aceitar as condições 

impostas no ambiente estudantil, sendo conduzido à perda de sua autonomia, em nome de 

recompensas e do avanço nos níveis de escolaridade. Além disso, a estrutura das relações 

sociais em educação, ao obrigar o aluno a viver rotineiramente durante longos períodos de 

tempo, tende a induzir uniformidades de resposta codificadas na personalidade individual, 

preparando o indivíduo para relacionar-se com os meios de produção, condicionado à ordem 

burocrática e ao controle hierárquico. A escola é, por assim dizer, o espaço de preparação para 

o convívio e aceitação das regras do mundo capitalista (GINTIS, 1971). 

Outro aspecto da teoria credencialista diz respeito à discussão em torno dos retornos 

monetários a serem obtidos com o investimento em educação. Neste caso, o trabalhador 

buscaria a elevação dos níveis de escolaridade por acreditar que isto melhora sua habilidade 

mental e influencia nos ganhos obtidos no mercado de trabalho. Entretanto, a educação formal 

exerce a função de estabelecer credenciais que identificam as condições com que um 

trabalhador oferece sua mão de obra no mercado de trabalho. Seu papel primordial é o de 

oferecer uma certificação, ou realizar uma triagem prévia sobre a qualificação do trabalhador, 

particularmente para as ocupações gerenciais e profissionais que pagam salários mais 

elevados. O uso de tais credenciais seria motivado por um comportamento de maximização do 

lucro por parte do empregador, pois as funções que exigem o pagamento de remuneração mais 

elevada exigem um complexo conjunto de talentos, habilidades e motivações dos quais apenas 

alguns podem ser medidos facilmente por provas diretas. Visando reduzir os custos com 

seleção de pessoal (entrevistas, testes etc.), a educação seria usada como um dispositivo de 

rastreio para evitar aqueles com baixo nível de capacidade em ocupações com remuneração 

elevada (TAUBMAN e WALES, 1974). 

A ideia central da teoria do filtro é bem semelhante ao observado na teoria do 

credencialismo, pois parte do entendimento que o sistema escolar funciona como um filtro 

que emite sinais aos empregadores, com relação a atributos que interessam aos empresários, 

tais como inteligência e disciplina. Os trabalhadores, por sua vez, teriam interesse em emitir 

sinais de seus atributos aos empresários, pois estes sinais, uma vez que indiquem uma 

trajetória escolar de sucesso, podem contribuir para o êxito do trabalhador na carreira 

profissional (RIBEIRO e NEDER, 2006). Os pesquisadores desta linha teórica afirmam, 

ainda, que a escola não tem o poder de gerar ou aprimorar as habilidades do indivíduo. Essas 
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habilidades já existem e a escola serve como instrumento para ressaltá-las diante da 

sociedade. O sistema de educação cumpre a função de sinalizar para o mercado de trabalho 

quais são os indivíduos potencialmente mais produtivos, atuando como uma indústria de 

diplomas e de certificação em relação a este potencial (WALTENBERG, 2006). 

No domínio da sociologia discute-se a relação entre origens sociais e escolaridade, 

pois verificações empíricas têm comprovado que a generalização do acesso ao sistema 

educacional não torna os estudantes indiferentes às suas origens e estratos sociais. Assim, a 

estratificação social afeta a desigualdade escolar e, por consequência, o progresso escolar. 

Uma vez que o acesso ao trabalho está relacionado à característica do diploma, os fatores 

sociais influenciam na distribuição de empregos (ALVES, 2005). Denomina-se teoria da 

socialização a discussão em torno desta ideia, na qual também se afirma que, na escola, 

alguns indivíduos são preparados para conformar-se com a condição que lhes é imposta, 

mantendo-se dispostos a aceitar e cumprir ordens. Outros são preparados para tomarem 

decisões e agirem firmemente diante de problemas e situações adversas. Neste caso, a escola 

exerceria a função de agência de socialização, preparando pessoas diferentes para assumirem 

diferentes papéis na realidade que as cerca (VIANA e FERRERA DE LIMA, 2010). 

Apesar das críticas aqui descritas, diversas pesquisas ainda têm sido desenvolvidas 

com base nos pressupostos teóricos da teoria do capital humano. O crescimento destas 

pesquisas, em conjunto com o crescimento de estudos que tentam comprovar as possíveis 

divergências da teoria do capital humano, demonstra que a relação entre escolaridade e 

ganhos, ou origens socioeconômicas e escolaridade é um campo de estudo que ainda tem 

muito a ser explorado. As críticas à teoria do capital humano contribuem para introduzir 

outras variáveis no modelo associado aos aspectos socioeconômico expresso, como por 

exemplo, a segmentação do mercado de trabalho e o impacto do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M).  
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3 EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE 

 

Neste capítulo faz-se um apanhado histórico dos investimentos em educação no Brasil, 

tendo-se como principal referência temporal o período que compreende o Estado nacionalista 

de Getúlio Vargas e a implantação da LDB de 1996. Na sequência, descreve-se as principais 

iniciativas no âmbito das políticas públicas para a juventude, dando-se ênfase aos programas e 

projetos e afetam, de modo direto ou indireto, os adolescentes com idade entre 14 e 17 anos. 

Dada a importância de compreender a diversidade de ideias que compõem o ambiente político 

e social em que os adolescentes estão inseridos, também serão descritas algumas críticas de 

pesquisadores da área da educação e das ciências sociais, com relação aos projetos, programas 

e histórico aqui apresentado. 

 

3.1 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

Pensar no modo como a educação foi implantada, no Brasil, durante o período 

colonial, remete de imediato ao trabalho desenvolvido pelos Jesuítas, a partir de 1549, os 

quais tinham a missão de converter as populações indígenas ao cristianismo e ensinar-lhes a 

língua portuguesa. Assim, o ingresso dos conquistadores portugueses às terras ocupadas 

tornava-se mais fácil. No período de 210 anos em que o modelo de educação jesuítica reinou 

absoluto fundaram-se as primeiras escolas de instrução elementar, os primeiros colégios, além 

dos cursos de Letras e Filosofia, considerados secundários; e o curso de Teologia e Ciências 

Sagradas, de nível superior, para a formação de sacerdotes. Em 1759, atendendo aos 

interesses da corte portuguesa, o Marquês de Pombal expulsou a Companhia de Jesus do 

território luso, pois havia a intenção de passar de uma educação que se fundava em princípios 

religiosos para uma educação que atendesse aos interesses da corte. Entretanto, a estratégia 

adotada no período pombalino conduziu a um profundo retrocesso da educação no Brasil, pois 

o ensino ministrado era de péssima qualidade e os professores eram mal remunerados e mal 

preparados (BELLO, 2001; FRANÇA, 2009). 

Os autores acima citados relatam, ainda, que o período de 1808 a 1821 foi marcado 

pela vinda e permanência da família real portuguesa no Brasil, o que conduziu à abertura de 

Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina, assim como à criação da Imprensa 

Régia, com o intuito de atender aos interesses da corte e dar sustentação à mesma. No período 

imperial, que perdurou de 1822 a 1888, a Lei Magna instituiu a oferta de instrução primária 

gratuita a todos os cidadãos. Além disso, um projeto de lei datado de 1827 propôs a criação de 
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pedagogias em todas as vilas e cidades; o Ato Adicional à constituição de 1834 determinou 

que as províncias assumissem a responsabilidade pela administração do ensino primário e 

secundário. A partir daí foram criados os liceus, que compreendiam o estudo das 

humanidades, os quais são entendidos como uma forma embrionária do ensino público no 

Brasil. Mas, na prática, eram poucas as atividades desenvolvidas em prol da educação, devido 

principalmente às dificuldades enfrentadas pela falta de recursos. Tais dificuldades foram 

ligeiramente sanadas com o avanço econômico ocorrido a partir de 1840, em decorrência do 

sucesso da lavoura de café. Mas, o acesso às escolas secundárias era possível somente às 

pessoas de nível socioeconômico mais elevado e o modelo educacional tinha forte influência 

estrangeira. De concreto, pouco foi feito pela educação no período regido pelos monarcas 

Dom Pedro I e Dom Pedro II, deixando claro que a educação não era considerada prioritária 

em suas ações. 

A partir da proclamação da República a organização do sistema educacional brasileiro 

foi marcada pela regulamentação constitucional e pelo caráter cada vez mais voltado para a 

qualificação de mão de obra. No período da Primeira República (1889-1929) as reformas 

então instituídas tinham como objetivo garantir a gratuidade da escola primária, incluir 

matérias de caráter científico no currículo dos alunos e transformar o ensino em formador de 

alunos para os cursos superiores e não apenas preparador. Durante a Segunda República 

(1930-1936) criou-se o Ministério da Educação e Saúde Pública, buscou-se organizar o ensino 

secundário e as primeiras universidades brasileiras e, na Constituição de 1934, dispôs-se, pela 

primeira vez, que a educação era direito de todos. No período do Estado Novo (1937-1945) 

ficou explícito no texto da Constituição de 1937 que o sistema educacional deveria preparar 

maior contingente de mão de obra para as novas atividades abertas pelo mercado; as 

discussões sobre as questões da educação foram enfraquecidas e as Leis Orgânicas de Ensino, 

de 1942, deixaram claro a maior valorização do ensino profissionalizante (BELLO, 2001). 

O Plano Salte, cuja sigla indica uma prioridade a quatro áreas (saúde, alimentação, 

transporte e energia), foi instituído no Governo Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) e é 

entendido como um primeiro ensaio de planejamento para o Brasil. Este plano foi apresentado 

em 1948 e não contemplava a educação entre suas metas, apesar de os educadores 

organizados na ABE (Associação Brasileira de Educação) alimentarem o sonho de um projeto 

nacional de educação (BORDIGNON; QUEIROZ; GOMES, 2011). 

O Plano de Metas, do Governo de Juscelino Kubitschek - JK - (1956-1961) é 

reconhecido como um grande avanço na área de planejamento público no Brasil. Tendo suas 

prioridades bem definidas, este plano foi elaborado a partir de um diagnóstico realizado 
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durante o segundo Governo Vargas e tinha a educação como uma de suas metas. No entanto, 

as exigências educacionais, em termos quantitativos e qualitativos, seriam ampliadas em 

função do novo contexto de modernização da estrutura produtiva (BARBOSA, 2006, p. 18). 

O Quadro 1 sintetiza os principais objetivos dos Planos de Desenvolvimento elaborados para 

o Brasil, desde JK ao último dos governantes do Ditadura Militar – João Baptista Figueiredo, 

com destaque para o papel atribuído à educação em cada um destes planos. Apesar de os 

investimentos em educação aparecerem como uma das metas principais do Plano de Metas, na 

prática este setor social ocupou um lugar menos relevante, fazendo-se a promoção do 

desenvolvimento a partir da mera expansão do capital físico.  

No ideário desenvolvimentista de JK, o talento pessoal definiria quem estava em 

condições de atingir alto grau de escolarização, enquanto o restante da população inserir-se-ia 

no mercado de trabalho de uma sociedade moderna e industrializada, a partir de sua 

capacidade individual. Na busca de orientar a educação para o desenvolvimento e formar 

pessoal para compor um quadro técnico foi tomada uma série de providências que buscavam 

melhorar a escolarização elementar, o ensino médio e o superior, sendo que para o ensino 

médio buscou-se a construção e reaparelhamento de novas escolas. Entretanto, sempre se 

buscava resolver o problema da qualificação adequada para o mercado de trabalho, através do 

estabelecimento de um vínculo contínuo e linear entre industrialização, oferta de empregos e 

capacitação (BARBOSA, 2006, p. 48). 

Jânio Quadros assumiu o governo brasileiro após sair-se vitorioso das eleições de 

1960. Em relação à educação, este governante acreditava que o analfabetismo deveria ser 

combatido, pois era um dos sintomas da situação de pobreza da maioria da população 

brasileira. Além disso, defendia maiores investimentos no ramo técnico e na pesquisa 

científica, para que o país também pudesse ser produtor, e não apenas importador, de 

tecnologia. As formulações elaboradas para o ensino médio reafirmavam a existência de um 

vínculo entre educação e trabalho, enfatizando-se a necessidade de atender ao mercado de 

trabalho de uma sociedade em acelerado desenvolvimento (BARBOSA, 2006, p. 54). 

Com a renúncia de Jânio Quadros, no curto período em que João Goulart governou no 

país buscou-se efetivar o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, cuja 

aprovação já tinha ocorrido em 1962. Nesta época o problema da desigualdade brasileira já 

era motivo de discussão e acreditava-se que investindo em educação o Estado estaria fazendo 

sua parte, cabendo a cada indivíduo a busca da melhoria de seu bem-estar. Para atingir as 

metas indicadas no Quadro 1, o Governo Federal propunha-se em realizar campanha para 

erradicar o analfabetismo, ampliar a rede física, investir no aperfeiçoamento do magistério, 



51 

 

além de elevar o número de matrículas, através da abertura de novas escolas. Estas novas 

escolas seriam voltadas, especialmente, para o ingresso dos jovens e a universidade estaria 

comprometida com a renovação nacional. Mas, o progressivo aumento dos recursos públicos 

para a área da educação, durante os dois governos, ficou longe de atender as carências deste 

setor. 

Com o golpe militar de 1964 o planejamento adquiriu, cada vez mais, o status de 

racionalidade técnica através do qual os objetivos apresentados como nacionais poderiam 

ser atingidos (BARBOSA, 2006, p. 67). O Primeiro Programa de Ação Econômica do 

Governo – PAEG, instituído no Governo Castelo Branco pode ser entendido mais como um 

programa da ação coordenada do governo no campo econômico e na área da educação visava 

ampliar as oportunidades de acesso, ajustando a composição do ensino com as necessidades 

técnicas e culturais da sociedade moderna. Foram feitas estimativas dos investimentos 

necessários em infraestrutura escolar para atender à demanda existente e projetada. 

Entretanto, por motivos econômicos, enfatizava-se que não seria possível oferecer a todos os 

interessados os níveis de ensino posteriores ao nível primário, cabendo a cada indivíduo o 

acesso a níveis mais elevados a partir do seu talento. Foram realizadas conferências na área da 

educação e elaborado o Plano Nacional da Educação, à luz de dados coletados pelo primeiro 

Censo Escolar. Ainda durante o Governo Castelo Branco foi lançado o Plano Decenal de 

Desenvolvimento Econômico e Social (1967-1976), que tinha o caráter de um planejamento 

de longo prazo para o país. Apesar de ter sido arquivado pelo governo subsequente este plano 

destaca-se por ter apresentado uma estratégia de planejamento articulado para o setor 

educacional. 

Durante o mandato de Costa e Silva foi lançado o Plano Trienal (1968-1970), o qual 

continha o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED) em que o planejamento global e 

setorial estava fundamentado no conceito de produtividade. Assim, o sistema educacional 

brasileiro deveria preparar as lideranças de que o País precisava e preparar recursos humanos 

para o desenvolvimento e para a construção da nova sociedade. Quanto à formação a ser 

recebida pelos alunos, entendia-se que ao término do ensino médio (ou da escolarização 

formal) o indivíduo deveria estar habilitado a ingressar, imediatamente, na força de trabalho. 

Para isso, a proposta era de manter um ensino médio subdividido em dois ciclos: no primeiro, 

o aluno receberia a formação básica necessária à continuidade de seus estudos; no segundo 

ciclo mantinha-se a oferta dos cursos profissionais (normal, industrial, agrícola e comercial), 

os quais deveriam ser permanentemente ajustados às necessidades culturais e tecnológicas 

surgidas ao longo do tempo. 
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O Planejamento Setorial de Educação foi lançado no Governo Médici como um plano 

para vigorar de 1970 a 1973. Tinha em seu bojo a ideia de que a “Revolução pela Educação” 

conduziria o país à condição de nação desenvolvida. No entanto, a despeito das metas e 

programas mencionados no Quadro 1, na prática, anunciou-se que a reforma universitária 

deveria ocorrer a partir da execução de programas e projetos já aprovados e dotados de 

recursos. Além disso, insistia-se que era necessário eliminar o dualismo existente no ensino 

médio de primeiro e segundo ciclos, através de uma formação que conjugasse o ensino geral 

com o politécnico (BARBOSA, 2006, p. 123), destacando-se um discurso que defendia a 

intensificação dos sistemas de treinamento de mão de obra. 

Segundo Bordignon, Queiroz e Gomes (2011), a partir da década de 1970, o 

planejamento brasileiro foi expresso através dos Planos Nacionais de Desenvolvimento 

(PND’s). Neste período, as metas para cada área eram definidas através de planos setoriais e, 

no caso da educação, foram elaborados os Planos Setoriais de Educação e Cultura (PSEC’s). 

No I PND e I PSEC disseminou-se a ideia de que a educação para o desenvolvimento deveria 

se utilizar de todos os meios, convencionais ou não, para alcançar os adolescentes e adultos 

que não tiveram a oportunidade de estudar. Ao todo, eram dez programas e vinte e um 

projetos, que continham desde a construção de escolas e aquisição de equipamentos, até o 

aperfeiçoamento, treinamento e habilitação de professores, assim como a melhoria de 

remuneração do magistério. Dentre os obstáculos que deveriam ser enfrentados, destacava-se 

a insuficiência da oferta, mediante a crescente demanda social pela educação; o elevado 

volume de recursos financeiros que seria necessário para equalizar este problema; e a escassez 

de informações estatísticas fidedignas sobre a realidade de cada região. A Lei 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, fixou as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, dividindo o currículo 

pleno em educação geral e formação especial, sendo que a formação especial deveria sondar 

as aptidões e iniciação ao trabalho no ensino de 1º grau, além de desenvolver uma habilitação 

profissional no ensino de 1º grau. 

O II PND e, em seguida, o II PSEC foi apresentado à população brasileira quando o 

país sofria os primeiros efeitos da crise mundial que foi provocada pelo rompimento dos 

acordos de Bretton Woods e agravou-se com o primeiro choque do petróleo. Tinha como 

objetivo principal o aumento da qualificação da mão de obra, a melhoria das exportações e o 

aquecimento do mercado interno. Para o setor da educação apresentou uma síntese dos 

resultados obtidos até então e assumiu a existência de um descompasso entre o crescimento 

do sistema e a demanda social, a qual estava associada à limitação de recursos financeiros. 

Postulava-se, assim, que a preparação de recursos humanos, assim como a expansão e 
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melhoria da rede física seriam alvo de especial atenção, a partir do entrosamento entre os 

sistemas e níveis de ensino e o real dimensionamento da educação média e superior. 

O III PND foi aprovado sob um contexto de aumento da taxa de inflação do Brasil e 

queda expressiva do crescimento econômico. Goldenstein (1985) apud Barbosa (2006) 

ressalta que este documento foi elaborado mais para cumprir uma formalidade e desanuviar 

tensões uma vez que não se assumiu formalmente uma desaceleração do crescimento. O III 

PSEC pretendia ser um referencial básico norteador de iniciativas concretas que priorizassem 

a população de baixa renda, precisamente do campo e à margem urbana. Reconhecia que o 

país ainda tinha alta proporção de analfabetos, elevado índice de evasão, além de uma grande 

seletividade educacional, uma vez que poucos chegavam ao 2º grau. Assumiu que o ensino 

superior era excessivamente elitista, mas não apresentou propostas concretas que fossem 

capazes de mudar essa realidade. 

Finalmente, destaca-se que ao longo de todo período descrito no Quadro 1 o 

planejamento proposto para a área educacional em pouco surtiu o efeito global inicialmente 

proposto. Na prática, as inversões financeiras para a educação ficavam muito abaixo do 

necessário e os recursos disponíveis eram utilizados para a realização de projetos pontuais. Do 

ponto de vista ideológico, a relação educação-trabalho sempre esteve presente no discurso dos 

governantes, os quais afirmavam que a qualidade do setor educacional estava diretamente 

relacionada às possibilidades de desenvolvimento do país. 

O último grande plano de desenvolvimento apresentado à população brasileira foi o I 

PND/NR – I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República – proposto para o 

período 1986-1989, sob o Governo José Sarney. Este plano foi proposto em um contexto de 

transição para a Nova República e pretendia fazer frente à recessão econômica, combater a 

pobreza e redefinir a participação do Estado em relação ao novo momento que despontava 

(SILVA, 2011, p. 2). Para a área da educação as metas eram semelhantes às apresentadas em 

projetos anteriores, tendo um objetivo mais político de redefinição do papel do Estado na 

gestão pública e de redefinição das competências institucionais, a partir de um compromisso 

maior das unidades da federação e dos municípios com atividades que, até então, eram 

responsabilidade do Governo Federal. 

 

 



54 

 

Quadro 1 - Síntese das metas gerais e propostas educacionais apresentadas nos planos de desenvolvimento brasileiro, no período de 1956 a 1985. 

Continua... 

Nome do plano e Governo Meta principal Concepção de educação Metas para a educação 

Plano de Metas - Governo 

de Juscelino Kubitschek - 

JK - (1956-1961) 

Superação do atraso ao qual o Brasil 

estava submetido em relação às 

economias desenvolvidas do mundo 

capitalista; Eliminar os pontos de 

estrangulamento priorizando os setores 

de energia, transportes e alimentação, 

indústrias de base e educação. 

Educação e desenvolvimento: 

entendia-se que um depende do outro. 

Formação de quadros técnicos que 

pudessem suprir a demanda 

provocada pela aceleração da 

industrialização. 

Ensino primário: aumento de vagas, aperfeiçoamento de 

professores, combate ao analfabetismo, etc.; 

Ensino médio: construção e reaparelhamento de novas 

escolas; 

Ensino superior: criação de novos institutos e aumento 

de vagas. 

Jânio Quadros (1961-1963) Defendia a soberania nacional e não 

intervenção no relacionamento entre 

nações desenvolvidas e 

subdesenvolvidas. 

A educação era considerada 

“elemento-chave” para o 

fortalecimento nacional. 

Criado o Movimento de Educação de Base (MEB); 

Ensino médio: vínculo íntimo entre educação e trabalho; 

Ensino superior: deveria estar em sintonia com as 

necessidades da demanda da estrutura ocupacional. 

Plano Trienal de 

Desenvolvimento 

Econômico e Social - João 

Goulart (1963-1964). 

Recuperação do ritmo de 

desenvolvimento; contenção do 

processo inflacionário; correções na 

distribuição de rendas; realização das 

reformas administrativa, bancária, 

fiscal e agrária. 

Investimentos realizados neste setor 

contribuiriam para solucionar o 

problema da desigualdade; também 

era entendido como fonte para o 

progresso social e o desenvolvimento 

econômico. 

Garantia de educação primária a todos os brasileiros das 

zonas urbanas e rurais; 

Oportunidade de educação ginasial a 40% da população 

de 12 a 15 anos e oportunidade de educação colegial a 

20% da população de 16 a 18 anos. 

Primeiro Programa de Ação 

Econômica do Governo – 

PAEG - (1964-1966) – 

Castelo Branco. 

Melhoria das condições econômicas e 

políticas, facilitando a expansão das 

empresas e o desenvolvimento da 

nação. 

Política educacional tornou-se a 

expressão da reordenação das formas 

de controle social e político. 

Ensino elementar, ensino médio e ensino superior: 

eliminar o déficit de matrículas; 

Cálculos sobre o número de prédios e professores 

necessários à projeção do aumento da demanda. 
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Quadro 1 - Síntese das metas gerais e propostas educacionais apresentadas nos planos de desenvolvimento brasileiro, no período de 1956 a 1985. 

Continuação... 

Nome do plano e Governo Meta principal Concepção de educação Metas para a educação 

Plano Decenal de 

Desenvolvimento 

Econômico e Social (1967-

1976) – Governo Castelo 

Branco. 

Planejamento de longo prazo para o 

país e diagnóstico de problemas 

nacionais que emperravam seu 

desenvolvimento. 

Destacou-se por fazer um estudo 

detalhado das necessidades para o 

setor educacional. 

Diagnósticos Preliminares sobre a Educação I e II 

Plano Trienal (1968 e 1970) 

- Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (PED) era 

parte deste plano – Governo 

Costa e Silva. 

Desenvolvimento econômico e social 

deveria ser a meta de toda política 

nacional, em conjunto com o objetivo 

de contenção da inflação. 

Assumia a função social da educação, 

sem relegar sua dimensão 

sociocultural e econômica. 

Cumprimento da obrigatoriedade escolar, da população 

de 7 a 14 anos, nas capitais e grandes centros urbanos; 

Ensino médio: expansão quantitativa do ensino público 

e do sistema de bolsas, formação de técnicos de nível 

médio, nas áreas agrícola e industrial; 

Reforma universitária. 

Planejamento Setorial da 

Educação (1970-1973) - 

Governo Médici 

Criar bases para uma década de 

desenvolvimento, fazendo-se uma 

“Revolução pela educação”. 

Eliminação do academicismo e 

capacitação adequada da mão de obra 

para o aumento da produtividade e 

pleno emprego. Setor educacional 

deveria passar por avaliação 

constante e deveria ter articulação 

com a área econômica. 

 Continha vinte e um projetos agrupados em 10 

programas; 

Intensa alfabetização de adultos na faixa de idade de 15 

a 35 anos; 

Qualificação de recursos humanos de alto nível; 

Consolidação da reforma universitária; 

Ensino médio: uma formação que conjugasse o ensino 

geral com o politécnico. 
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Quadro 1 - Síntese das metas gerais e propostas educacionais apresentadas nos planos de desenvolvimento brasileiro, no período de 1956 a 1985. 

Fim. 

Nome do plano e Governo Meta principal Concepção de educação Metas para a educação 

I Plano Nacional de 

Desenvolvimento - I PND - I 

Plano Setorial de Educação e 

Cultura - I PSEC (1972-1974) – 

Governo Médici 

Manter o Brasil entre os dez 

países com maior PIB; duplicar, 

até o final da década, a renda per 

capita; modernização da empresa 

nacional e concretização de 

grandes programas de 

investimentos. 

Ter presente as reais necessidades do 

país, em recursos humanos, para 

estimular a expansão do ensino nas 

áreas deficientes e nas prioritárias 

para o desenvolvimento nacional. 

Compromisso com projetos já existentes e proposição 

de novos projetos. 

Escolarização gratuita: aumento de 4 para 8 anos; 

Junção do ensino primário e ginasial, além de 

profissionalização compulsória; 

Centros regionais de pós-graduação e continuação da 

Reforma Universitária. 

II Plano Nacional de 

Desenvolvimento - II PND - II 

Plano Setorial de Educação e 

Cultura - II PSEC (1975-1979) – 

Governo do General Ernesto 

Geisel. 

Consagrou o posicionamento do 

governo brasileiro para enfrentar 

a crise mundial deflagrada pelo 

rompimento dos acordos de 

Bretton Woods e agravada pelo 

primeiro choque do petróleo. 

Atribuía-se papel central à Política 

Científica e Tecnológica e incluía 

uma Política de Valorização de 

Recursos Humanos, para qualificação 

acelerada da mão de obra. 

Consolidação de “medidas operacionais” existentes nos 

seguintes documentos do MEC: Política Nacional 

Integrada da Educação, Política Nacional de Educação 

Física e Desportos; Política Nacional de Cultura; 

Para a educação superior não apresentou propostas 

concretas. 

III Plano Nacional de 

Desenvolvimento - II PND - III 

PSEC (1980-1985) – Governo do 

General João Baptista de Oliveira 

Figueiredo. 

Foi uma carta de intenções que 

reafirmou a opção pela resolução 

dos problemas econômicos 

através do crescimento. 

Ampliar as oportunidades 

educacionais e reduzir as 

disparidades regionais; educação 

tinha a missão de resgatar indivíduos 

que viviam em situação de pobreza 

absoluta. 

Melhorar a oferta de educação no meio rural; 

Realizar um projeto educacional nas periferias urbanas; 

Promover o desenvolvimento cultural; 

Maior valorização dos recursos humanos. 

Fonte: Elaborado com base em Barbosa (2006). 

 



57 

 

Cabe ressaltar que, se a década de 1980 ficou conhecida como “década perdida” em 

função da recessão econômica vivida pelo Brasil e outros países da América Latina: 

 

[...] é neste momento também que há uma grande demanda para a ampliação da 

participação popular (voto, movimentos populares) e pelos direitos de cidadania, o 

que faz com que o mesmo período seja considerado por outros cientistas sociais 

uma década de conquistas e não de perdas (JARDIM, 2010, p. 41).  

 

Barros e Mendonça (1998) afirmam que, tidas como pequenas iniciativas em meio à 

necessidade de grandes reformas, as mudanças nas formas de gestão do sistema público de 

ensino brasileiro eram impulsionadas pelo surgimento e crescimento da demanda por gestões 

mais democráticas, participativas e descentralizadas, a qual partia, especialmente, de 

professores e técnicos em educação. 

Brasil e Carneiro (2009) afirmam que a convocação da assembleia constituinte ocorreu 

sob a participação ativa da sociedade civil, a qual foi representada por movimentos sociais, 

associações de várias bases sociais, redes de atores organizados, sindicatos, dentre outros. 

Tais grupos lutavam pela inclusão e ampliação dos direitos sociais, buscando influir, 

inclusive, no texto constitucional, a partir da apresentação de emendas populares. As 

propostas mais contundentes do período buscavam a descentralização e municipalização, além 

da democratização das relações entre Estado e sociedade.  

Uma vez promulgada a Constituição Federal de 1988, das mudanças legais para a área 

educacional destacam-se: a ampliação dos repasses de recursos da união para estados e 

municípios; com relação ao financiamento do ensino, tem-se a determinação de que o 

Governo Federal deve aplicar, no mínimo, 18% de suas receitas em impostos e transferências 

para a manutenção e desenvolvimento do ensino, enquanto os governos estaduais e 

municipais obrigam-se a aplicar ao menos 25%; também conferiu maior autonomia e 

descentralização ao ensino; determinou a vinculação de impostos à educação; e instituiu a 

elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE) que deveria ser estabelecido por Lei 

(BRASIL, 1988).  

Também foi na década de 1980 que se iniciaram as discussões para a elaboração de 

uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Silva (2007) explica que a 

elaboração da nova LDB iniciou-se com as discussões do Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública. Um dos textos apresentados como projeto de LDB continha as aspirações 

deste Fórum e as propostas de educadores progressistas que lutavam por uma escola pública 

mais democrática, o qual foi inicialmente apresentado à Câmara dos Deputados pelo então 
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Deputado Octávio Elísio, em 1988. Este primeiro texto passou por um processo democrático 

de discussões e alterações até culminar com o Substitutivo Cid Sabóia, em 1994.  

No período em que o anteprojeto da LDB foi discutido e apresentado às casas de Lei 

federais o Brasil passou por quatro mudanças de governo. O período inicial das discussões 

ocorreu durante o Governo José Sarney (1985-1989), que foi substituído pelo primeiro 

presidente democraticamente eleito após o período de ditadura militar (Fernando Collor de 

Mello, 1990-1992). Após o processo de impeachment do então presidente Collor de Mello, a 

presidência da república foi assumida por Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique 

Cardoso foi eleito para substituí-lo, tomando posse em 1995.  

As discussões sobre a nova LDB não passaram despercebidas por estes presidentes e, 

durante o mandato de Fernando Collor de Mello foi elaborado um texto paralelo ao que vinha 

sendo discutido democraticamente pelos representantes da sociedade. A elaboração deste 

texto tinha a participação e supervisão direta do Ministério da Educação e Cultura – MEC, 

cunhando-se no Executivo a função indevida de elaborar as novas diretrizes da lei, 

subestimando, portanto todo o processo até então realizado (SILVA, 2007, p. 66). 

Em 1995, enquanto o primeiro texto da LDB, denominado substitutivo Cid Sabóia, 

começou a tramitar na Câmara dos Deputados, a segunda proposta iniciou a tramitação pelo 

Senado Federal, com a denominação de substitutivo Darcy Ribeiro. Em sua segunda etapa de 

tramitação, o substitutivo Cid Sabóia foi rejeitado no Senado Federal, sob a alegação de 

diversas inconstitucionalidades. O relator que estimulou a rejeição do substitutivo Cid Sabóia 

foi o próprio Darcy Ribeiro que depois apresentou o seu substitutivo, o qual foi aprovado 

tanto no Senado, quanto na Câmara dos Deputados, em 1996. Assim, de acordo com Saviani 

(2010), optou-se por uma LDB menos democrática e minimalista. A Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, passou a compor a redação da nova LDB brasileira. 

Particularmente em relação ao ensino médio, A LDB de 1971, além de mudar a 

nomenclatura do ensino médio para ensino de 2º grau, conferiu a este nível de ensino um 

caráter meramente profissionalizante, distinguindo 130 diferentes habilitações profissionais 

que poderiam ser oferecidas nas instituições de ensino. O texto da LDB de 1996 dividiu a 

educação básica em: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Para o ensino 

médio foi proposta a conciliação entre ensino acadêmico e ensino profissional, o que deveria 

ser regulamentado por lei específica (SILVA, 2007). 

A autora acima relata, ainda, que o Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, separou 

totalmente o ensino profissionalizante do ensino médio, dando abertura para que o ensino 

profissionalizante fosse oferecido em instituições privadas. Entretanto, profissionais e 
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técnicos da área da educação alertaram para a inconstitucionalidade dessa lei, iniciando 

discussões que perduraram até 2004, quando entrou em vigor o Decreto 5.154/04. No novo 

decreto, resgata-se a possibilidade de oferecer o ensino profissionalizante em escolas da 

educação básica e, sobre isso Saviani (2011) afirma que foi resgatada a preocupação inicial 

dos educadores, de oferecer aos educandos a cultura geral – que prepara para o ensino 

acadêmico – e a cultura técnica – que prepara para o exercício de uma profissão. Além do 

mais, a preparação para uma profissão não deve ser no sentido de promover o adestramento 

produtivo e, sim, de modo a conduzir os alunos a dominarem técnicas diversificadas utilizadas 

na produção.  

No relato até agora descrito evidencia-se que a organização do ensino médio brasileiro 

sempre esteve associada à preocupação com a preparação para o mercado de trabalho. Neste 

caso, a educação profissional era oferecida às camadas menos favorecidas, em escolas de 

nível secundário, que preparavam para a realização de tarefas elementares. O ensino superior 

era reservado para aqueles com notório saber acadêmico, os quais conseguiriam conquistar as 

melhores colocações profissionais e uma melhor posição social. 

Para a atualidade, o texto do Conselho Nacional da Educação (BRASIL, 1999) afirma 

que na LDB de 1996 a educação básica e a educação profissional não concorrem entre si, 

assim como a valorização de uma não representa a negação da outra. Ao contrário, na 

formação geral o educando se aprimora como pessoa humana, enquanto compreende os 

fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, preparando-se para ser um 

cidadão com aptidões para a vida social e produtiva. Talvez esta seja uma tentativa de 

desvincular o ensino médio da ideia exclusiva de que o mesmo deve ensinar uma profissão e 

qualificar mão de obra para o mercado de trabalho.  

Levando-se em conta estas discussões, na presente tese elaborou-se a hipótese de que 

as condições do mercado de trabalho afetam as decisões educacionais dos adolescentes, 

porque o modo como o ensino médio foi historicamente organizado no Brasil criou uma 

cultura de que o ingresso no mesmo deva estar associado à permanência e sucesso no mercado 

de trabalho. Sendo assim, o adolescente em idade para cursar o ensino médio toma sua 

decisão de estudar (ou não), levando em conta as características do mercado de trabalho no 

ambiente em que está inserido. Dado que o município representa a realidade mais visível do 

adolescente, acredita-se que em municípios com possibilidades mais promissoras para o 

mundo do trabalho o interesse em ingressar na escola e concluir o ensino médio seja maior. 
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3.2 ATUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE OBJETIVAM A MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES EDUCACIONAIS E DO BEM-ESTAR DE JOVENS E ADOLESCENTES 

 

As políticas públicas federais, tanto na área da educação, quanto na área da assistência 

social têm se constituído na principal iniciativa dos governos federais para a melhoria das 

condições de bem-estar dos jovens e adolescentes. Também têm sido usadas algumas 

estratégias para manter o adolescente na escola, assim como para estimular a progressão dos 

estudos.  

Sposito e Carrano (2003) explicam que somente no fim dos anos de 1990 e início 

deste séc. XXI passou a existir um conjunto de iniciativas, entendidas como políticas públicas 

voltadas para as pessoas inseridas na faixa etária própria da juventude – de 14 a 29 anos. Até 

então, os jovens eram abrangidos por políticas sociais destinadas às demais faixas etárias e 

que, de uma forma ou de outra, incluíam a população jovem em suas metas. Tais iniciativas 

foram impulsionadas, especialmente, pela aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA), em 13 de julho de 1990, o qual define a faixa etária que abrange a infância e a 

adolescência/juventude, estabelecendo os direitos e deveres a serem respeitados para esta 

faixa etária. 

Para fins das disposições contidas no ECA, considera-se como criança a pessoa com 

até 12 anos de idade incompletos, enquanto o adolescente é aquele que tem entre 12 e 18 anos 

de idade. Dentre os direitos fundamentais para esta faixa etária o ECA inclui a educação, cuja 

efetivação é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. 

Digiácomo e Digiácomo (2013) entendem que esta lei estabeleceu uma ação conjunta e 

articulada entre as esferas particulares e públicas para garantir a defesa/promoção dos direitos 

fundamentais de crianças e adolescentes. No capítulo IV do ECA determina-se o direito ao 

acesso e permanência na escola, visando ao pleno desenvolvimento da criança e do 

adolescente, além do preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

Sobre isto, os autores acima comentam que a educação não deve se limitar ao ensino das 

disciplinas tradicionais, mas deve preparar para o exercício da cidadania, através do ensino de 

direitos fundamentais. Estipula, ainda, a preparação para o trabalho qualificado, por meio da 

aprendizagem técnica.  

Digiácomo e Digiácomo (2013) também citam outras importantes normas e leis 

federais, aprovadas com o intuito de garantir o direito à educação para crianças, adolescentes 

e jovens, tais como a Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o Fundo Nacional de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). 
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No tópico anterior desta tese já foi feita uma descrição do contexto histórico e 

conjuntural que levou à aprovação da LDB, em 1996, chamando a atenção para os aspectos 

relativos à oferta e manutenção do ensino médio. O Fundeb é um fundo contábil e de natureza 

estadual regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, criado em 

substituição ao Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. Os recursos do Fundeb originam-se de 

diversos impostos e transferências estaduais e seus destinatários são os alunos matriculados 

nas etapas da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; nas modalidades de 

ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos, bem como ensino 

profissional integrado; de estabelecimentos de educação da rede pública, de todo território 

nacional (BRASIL, 2008). A distribuição dos recursos do Fundeb é feita de acordo com o 

número de alunos matriculados na educação básica pública, o que é medido a partir dos dados 

do censo escolar imediatamente anterior. Quando o valor arrecadado nos estados e municípios 

não é o suficiente para garantir o valor mínimo nacional por aluno/ano, há o aporte de 

recursos federais, a título de complementação da união. No ano de 2013, nos estados da 

região Sul, o valor médio a ser investido no ensino médio, incluindo os estabelecimentos da 

área urbana e rural, assim como o ensino médio em tempo integral e a educação 

profissionalizante, foi o seguinte: Paraná, em média R$ 2.800,82; uma média de R$ 3.449,05 

para Santa Catarina e R$ 3.586,42 no Rio Grande do Sul. 

Em 25 de junho de 2014, através da Lei nº 13.005, foi aprovado o Plano Nacional de 

Educação (PNE), com vigência de dez anos, a contar da data de publicação da lei que inclui, 

em suas diretrizes, a universalização do atendimento escolar; a melhoria da qualidade da 

educação; e a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade. A terceira meta do PNE compreende a 

universalização, até 2016, do atendimento escolar para toda a população com idade entre 15 e 

17 anos, além da elevação da taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85%, até o fim 

do período de vigência do PNE.  

A meta 7 objetiva fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com vistas a atingir médias mínimas no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb)8, a qual é de 5,2 no ensino médio. Na meta 10 consta o intuito de 

oferecer, no mínimo, 25% das matrículas da educação de jovens e adultos (tanto no ensino 

                                                

8 O Ideb foi criado em 2007, sendo que seu cálculo e acompanhamento é responsabilidade do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep). Este indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação 

escolar divulgados pelo Censo Escolar e a partir das médias de desempenho nas avaliações do Saeb e da Prova 

Brasil. 
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fundamental, quanto no ensino médio), de forma integrada à educação profissional. Triplicar 

as matrículas da educação profissional técnica de nível médio expandindo em pelo menos 

50% o segmento público é um objetivo da meta 11. 

Segundo o Ministério da Educação e Cultura (BRASIL, 2014), a Emenda 

Constitucional nº 59/2009 tornou o PNE uma exigência constitucional com periodicidade 

decenal, além de uma referência para os planos estaduais, distrital e municipais. No plano 

consta a previsão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para o funcionamento do 

Sistema Nacional de Educação (SNE), o que poderá contribuir para firmar acordos nacionais 

que diminuiriam as lacunas de articulação federativa no campo da política pública 

educacional. Uma vez que os planos dos entes federados estejam em sintonia, a nação 

avançará na ampliação do acesso e na qualidade da educação básica e superior. 

Ainda, segundo o MEC (BRASIL, 2015a), na região Sul brasileira, os estados do 

Paraná e Rio Grande do Sul já tinham sancionado as leis correspondentes a seus planos 

estaduais em julho de 2015, ao passo em que o estado de Santa Catarina tinha enviado o 

Projeto de Lei ao legislativo. Em relação às metas para o ensino médio, o Paraná havia 

alcançado uma taxa de escolarização líquida, para a população de 15 a 17 anos, de 61,8%, o 

Rio Grande do Sul tinha atingido 55,5% e Santa Catarina um percentual de 62,6%. Em 

relação às médias do Ideb para o terceiro ano do ensino médio, em 2011 o Paraná ficou acima 

da meta, em 2013 atingiu média de 3,8, quando a meta era de 4,2, e a meta para 2015 é de 4,5. 

Santa Catarina obteve resultados semelhantes ao do Paraná, ficando acima da meta em 2011, 

um pouco abaixo em 2013 (média de 4,0 e meta de 4,4); sua meta para 2015 é de 4,7. O Rio 

Grande de Sul ficou um pouco abaixo da meta de 4,0, em 2011; ficou abaixo da meta, 

novamente, em 2013 (3,9 contra 4,3 de meta) e objetiva atingir uma média de 4,6 em 2015. 

O percentual de estudantes matriculados na educação de jovens e adultos, na forma 

integrada à educação profissional ainda está aquém da meta de 25% estabelecida no PNE, nos 

três estados da região Sul – Paraná: 0,6%; Rio Grande do Sul: 1,3%; Santa Catarina: 1,2%. 

Quanto à expansão da matrícula na educação profissional técnica de nível médio, a meta para 

o Brasil é de 4.808.838 matrículas, tendo-se obtido um total de 1.602.946 neste ano de 2015. 

No Paraná foram matriculados 107.637 alunos, no Rio Grande do Sul chegou-se a 105.297 

matriculados e, em Santa Catarina, houve 66.311 matrículas. 

Outra importante iniciativa voltada para a melhoria das condições de bem-estar social 

de jovens e adolescentes refere-se à criação da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), em 

2005, cuja ação busca potencializar uma série de programas e ações voltados para a população 

com idade entre 15 e 29 anos. A SNJ tem como prioridade colocar no debate público a 
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garantia dos direitos dos jovens e, para isso, não se limita a um programa específico, estando 

colocada na agenda de diversos Ministérios Federais. Também busca uma transversalidade e 

intersetorialidade das políticas para juventude em todas as esferas e entes federados (BRASIL, 

2013c). 

Dos programas da juventude listados pela SNJ e que podem atingir os adolescentes 

com idade entre 14 e 17 anos destaca-se o Vale Cultura, criado com o intuito de beneficiar 

trabalhadores com renda de até cinco salários mínimos, em seus gastos com cultura. A adesão 

ao programa é voluntária e feita pelo empregador, podendo-se utilizar o Vale Cultura, 

inclusive, no pagamento de mensalidades de cursos ligados às artes e cultura. 

Os Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) são criados por meio da parceria 

entre União e municípios, tendo como meta a promoção da cidadania em territórios de alta 

vulnerabilidade social das cidades brasileiras. O Programa prevê a instalação de equipamentos 

sociais de saúde, educação, cultura e segurança pública em todos os estados. O Programa 

Mais Educação foi regulamentado pelo Decreto 7.083/10 e é voltado para escolas das redes 

públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal que optam em desenvolver 

atividades em tempo integral nos macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação 

ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; 

promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da 

natureza e educação econômica (BRASIL, 2015b). 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado 

pelo Governo Federal, em 2011, tratando-se de cursos ofertados de forma gratuita em 

instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das redes 

estaduais, distritais e municipais de educação profissional e tecnológica. Também fazem parte 

das atividades do Pronatec, as instituições do Sistema S (SENAI, SENAT, SENAC, SENAR, 

SESI e SESC), tendo-se incluído as instituições privadas, a partir de 2013. Como objetivo 

principal, o Pronatec busca expandir a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica 

no país, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público. Conforme 

informações do MEC (BRASIL, 2015b), este programa possibilitou mais de 8 milhões de 

matrículas, entre cursos técnicos e de formação inicial e continuada, de 2011 a 2014. 

O Programa Nacional de Educação no Campo (Pronacampo) é voltado para a 

qualidade da educação no campo, em todos os campos e modalidades. Dentre suas ações 

incluem-se: a melhoria do ensino nas redes estudantis já existentes; a formação inicial e 

continuada de professores; elaboração e distribuição de material didático específico para as 

escolas do campo; acesso e recuperação da infraestrutura escolar. O Pronaf Jovem (Programa 
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Nacional da Agricultura Familiar) visa atingir pessoas com idade entre 16 e 29 anos, 

oferecendo crédito rural aos integrantes de unidades familiares que se enquadrem nas regras 

estabelecidas pelo Pronaf. O Programa de Fortalecimento da Autonomia Econômica e Social 

da Juventude Rural (Pajur) origina-se da pasta Juventude Rural, da SNJ, e representa a soma 

de esforços para integrar políticas já existentes e potencializar as iniciativas da juventude 

rural, criando e facilitando condições para sua permanência e sucessão no campo com base 

nos preceitos agroecológicos e sustentáveis (BRASIL, 2015b). 

O Programa Estação Juventude refere-se a espaços espalhados pelo Brasil que têm o 

objetivo de ampliar o acesso dos jovens às políticas públicas. Trata-se de um espaço público 

de acesso livre, onde os jovens encontram informações sobre políticas públicas e têm acesso a 

diversas atividades que propiciam sociabilidade, além de serviços e apoio para a 

estruturação/reestruturação de trajetórias de inclusão, autonomia e emancipação. Levando em 

conta as particularidades do território, o programa prevê a adaptação das instalações físicas e 

das atividades a serem executadas pelos entes parceiros a partir da história, da cultura e das 

potencialidades de cada território, assim como dos distintos grupos que o habitam. O Plano 

Juventude Viva é uma iniciativa que reúne ações de prevenção para reduzir a vulnerabilidade 

de jovens negros a situações de violência física e simbólica, a partir da criação de 

oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens entre 15 e 29 anos (BRASIL, 

2015b). 

A iniciativa mais recente na área de políticas públicas para a juventude diz respeito à 

aprovação do Estatuto da Juventude, em 5 de agosto de 2013, através da Lei nº 12.852, do 

Governo Federal. Este Estatuto dispõe sobre os direitos dos jovens, considerando como 

jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Também determina que para os adolescentes 

se aplica as normas estabelecidas no ECA e, excepcionalmente, o disposto no Estatuto da 

Juventude, quando não conflitar com as normas de proteção integral do adolescente. O 

capítulo sobre os direitos dos jovens divide-se em 11 seções, sendo que a seção II trata do 

direito à educação reafirmando o direito à educação de qualidade, com a garantia de 

educação básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na 

idade adequada. Também neste documento foi instituído o Sistema Nacional de Juventude 

(Sinajuve) e estabeleceram-se as competências da União em relação à Coordenação e 

Manutenção do Sinajuve, o financiamento e execução de políticas públicas para a juventude, 

além da coordenação de iniciativas junto aos estados, Distrito Federal e municípios. 

Alguns pesquisadores ligados à área da educação, ciências políticas e ciências sociais, 

fazem críticas a algumas das iniciativas acima descritas, apontando suas deficiências e 
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sugerindo possíveis melhorias. Com relação à educação Gentili (2009) afirma que no Brasil e 

em outros países da América Latina o acesso à escola expandiu-se no sentido de uma 

‘universalização sem direitos’, pois a parcela mais pobre da população permaneceu excluída 

do direito à educação, uma vez que lhe restou como alternativa a permanência em um sistema 

educacional que absorveu as condições de desigualdade e exclusão existentes no conjunto da 

sociedade. Para o autor, as oportunidades educacionais são altamente heterogêneas e 

profundamente desiguais, o que é agravado pelo entendimento de que os benefícios 

educacionais resultam de uma relação em que os indivíduos são premiados ou castigados em 

função de seus méritos cognitivos e das vantagens econômicas herdadas ou adquiridas. Ou 

seja, trata-se de um sistema em que o direito à educação é marcado por uma concepção 

privatista e economicista que restringe este direito ao acesso e permanência no mercado de 

trabalho. 

Saviani (2005) afirma que desde a década de 1960 a tendência educacional dominante 

no Brasil pode ser denominada como ‘concepção produtivista de educação’, vinculando-se o 

sistema de ensino ao desenvolvimento econômico do país. Deste modo, estão presentes nas 

escolas os princípios da racionalidade e da produtividade, a partir dos quais se busca 

despender o mínimo de recursos, para se alcançar o máximo de resultados. Trabalha-se, 

assim, com um entendimento de que existe um mercado educacional, no qual os indivíduos 

devem otimizar as capacidades e competências necessárias para atingirem uma melhor 

posição no mercado de trabalho.  

Sobre o ensino médio profissionalizante, Saviani (2007) explica que a proposta 

atualmente vigente no Brasil entende a profissionalização como o adestramento em uma 

determinada habilidade, sem o entendimento do modo como essa habilidade articula-se com o 

conjunto do processo produtivo. O país precisa mais do que técnicos especializados, precisa 

de politécnicos. “Politecnia significa, aqui, especialização como domínio dos fundamentos 

científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna” (SAVIANI, 2007, p. 161). 

No relacionamento entre a educação básica e o ensino superior, seria necessário criar espaços 

em que ambos os grupos pudessem participar, em igualdade de condições, das discussões 

sobre os problemas que afetam toda a sociedade e são do interesse de cada cidadão. 

Diferentemente do modo como a educação está organizada no país, deveria haver uma 

atmosfera para vincular de forma indissociável o trabalho intelectual e o trabalho material 

(SAVIANI, 2007, p. 161). 

Sobre esta questão, ressalta-se que a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à 

Presidência da República representava a esperança de uma ruptura com o sistema educacional 
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excludente. Para isso, segundo um ‘grupo de forças sociais progressistas’, a tarefa inicial era a 

de alterar a natureza do projeto societário, a partir de uma opção clara por políticas capazes de 

viabilizar a repartição da riqueza, dando acesso aos bens econômicos, sociais, educacionais e 

culturais àqueles que sempre tiveram seus direitos elementares mutilados (FRIGOTTO, 2011; 

FRIGOTTO, 2005). 

Segundo Frigotto (2011), a frustração do ‘grupo de progressistas’ deu-se em razão do 

não cumprimento da meta inicial, qual seja: a universalização do direito social à educação. O 

sistema educacional vigente continua regido pela lógica do mercado, na qual prevalece a 

‘pedagogia das competências e da qualidade total’. No caso do ensino médio, Frigotto (2005) 

afirma que o Brasil necessita de uma educação básica vinculada a todas as esferas e 

dimensões da vida. A educação de nível médio deveria contribuir para a formação de sujeitos 

emancipados, criativos e leitores críticos da realidade onde vivem. Preparados para 

compreender e poder atuar com as novas bases técnico-científicas do processo produtivo. Ou 

seja: 

 
Não basta a democratização do acesso, há necessidade de qualificar as condições 

objetivas de vida das famílias e das pessoas e aparelhar o sistema educacional com 

infra-estrutura de laboratórios, professores qualificados, com salários dignos, 

trabalhando numa única escola etc. Para isso, não é suficiente a aprovação do 

FUNDEB. No contexto do que estamos aqui sinalizando, os fundos se pautam na 

lógica da ‘eqüidade mínima’ e não na qualidade necessária. Essa implica previsão 

de recursos constitucionais que, em médio prazo, dilatem por três ou quatro vezes 

os investimentos atuais em educação básica e superior (FRIGOTTO, 2007, p. 

1144). 

 
Trata-se, assim, do resgate da educação básica de nível fundamental e médio, na 

condição de educação pública, gratuita, laica e universal, na sua concepção unitária e 

politécnica. Esta educação não dualista exigiria a efetivação de reformas de bases que 

conduzissem a mudanças estruturais em nossa sociedade (FRIGOTTO, 2005, FRIGOTTO, 

2007). 

As atuais propostas de políticas públicas para a juventude foram elaboradas levando-se 

em conta o atual conceito de juventude, compreendido como um tempo de construção de 

identidades e de definição de projetos futuros (NOVAES; VANNUCHI, 2007, p. 1). Faustino 

(2014) ressalta que é nesta etapa que os indivíduos vivem a busca por inserção e diversas 

dimensões da vida social, devendo tomar decisões importantes, que impactarão sua vida no 

longo prazo. Neste aspecto, as políticas sociais voltadas para a faixa etária jovem têm, de um 

lado, demonstrado a preocupação em fornecer ao jovem um subsídio, ou um espaço para 

garantir a emancipação eficiente, ou uma transição segura para a vida adulta. Por outro lado, 
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grande parte das políticas sociais têm como fundamento o atendimento de jovens e 

adolescentes em situação de risco social, excluídos do circuito produtivo e mais propensos à 

criminalidade (CASTRO; AQUINO, 2008). 

No Brasil, os programas gestados pela Secretaria Nacional da Juventude demonstram 

de maneira clara a preocupação em atingir os jovens pertencentes às camadas mais pobres da 

sociedade. Trata-se de programas com forte apelo social, em cuja meta fica explícita a busca 

por uma eliminação da desigualdade, ou ao menos a redução de seu impacto, atendendo-se 

populações em áreas consideradas precárias. 

Sobre o modo de organização e manutenção destes programas, destaca-se que os 

mesmos associam aspectos de promoção social com os de promoção de oportunidades de 

desenvolvimento (CASTRO; AQUINO; ANDRADE, 2009, p. 36). Mas, o principal desafio 

estaria em ampliar o alcance da Política Nacional de Juventude, para beneficiar de modo 

efetivo todos os grupos juvenis do Brasil. As iniciativas já existentes apresentam problemas 

de superposição ou ausência de coordenação e integração, o que dificulta a efetividade das 

ações.  

 
Ademais, faz-se necessário fomentar a incorporação do olhar atento às 
especificidades dos jovens na formulação e na execução das ações nas várias áreas, 

de modo que as estruturas de apoio, os serviços e os programas possam lidar com o 

público jovem de maneira adequada em suas rotinas. De outra parte, cumpre 

envolver, de maneira cada vez mais próxima, outras instituições e políticas na 

atuação integrada em torno das questões da juventude, pois sua complexidade 

extrapola o âmbito meramente setorial e seu enfrentamento requer o respeito à 

concepção hodierna deste grupo social como sujeitos de direitos que se encontram 

em fase de experimentação de múltiplas possibilidades de inserção na vida social, 

política, econômica e cultural do país (CASTRO; AQUINO; ANDRADE, 2009, p. 

37). 

 

O Estatuto da Juventude avançou em relação à busca de uma política de juventude 

integrada, uma vez que acenou para a instituição do Sistema Nacional de Juventude 

(Sinajuve), que tem na coordenação das atividades sociais voltadas à juventude uma de suas 

principais atribuições. Este estatuto teve sua lei sancionada a pouco mais de um ano e as 

iniciativas que tem como referência este marco regulatório ainda estão em fase de 

implantação e amadurecimento. Portanto, qualquer análise definitiva em relação às políticas 

para a juventude pode ser interpretada como precoce e antecipada. Entretanto, seguindo a 

mesma linha das críticas direcionadas para as políticas educacionais, pode-se adiantar que a 

efetividade das políticas públicas brasileiras depende de profundas reformas nas áreas 

econômica, social e política. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Para alcançar os objetivos da presente tese, a estratégia principal diz respeito à 

estimação de um modelo logístico hierárquico. Entretanto, os resultados do referido modelo 

foram precedidos de discussões estatísticas utilizadas para fundamentar a análise 

econométrica.  

Salienta-se, assim, que esta tese baseou-se no método indutivo, o qual [...] passa de 

alguns fatos particulares a um princípio geral. Trata-se de um processo de generalização, 

fundado ao pressuposto filosófico do determinismo universal (SEVERINO, 2007, p. 104). O 

objeto de estudo referiu-se a uma amostra de adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, 

residentes na região Sul, considerados em idade ideal para cursar o ensino médio e prováveis 

demandantes deste nível de ensino. 

Esta pesquisa também se caracterizou como um estudo de caso, por entender-se que o 

grupo de adolescentes pesquisado é significativamente representativo de uma população 

maior (SEVERINO, 2007, p. 121). Com isso, acredita-se que os resultados para uma amostra 

de adolescentes da região Sul aplicam-se para todo universo desta população. Esta amostra 

está associada à população toda em razão do plano amostral do banco de dados que foi 

utilizado, o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010). 

A seguir, apresentam-se os procedimentos seguidos no próximo capítulo. 

 

4.1 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA DA ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS 

ESPACIAIS 

 

Uma vez que se pretendeu fazer a análise de um fenômeno socioeconômico para a 

região Sul do Brasil, entende-se que no espaço geográfico em questão as variáveis a serem 

analisadas não se comportam de forma homogênea e a análise descritiva espacial contribuiria 

para a visualização comportamental destas variáveis. Assim, a Análise Exploratória de Dados 

Espaciais (AEDE) foi utilizada para testar a existência de padrões espaciais e de valores 

similares entre regiões vizinhas, para uma determinada variável. Tal variável pode sofrer 

efeitos de aglomeração, efeitos de vizinhança e/ou congestão e a AEDE contribui para 

descrever distribuições espaciais e identificar observações discrepantes no espaço, como 

também para descobrir padrões de associação espacial (ALMEIDA, 2004; BAPTISTA e 

SANTOS, 2008). As variáveis para as quais se fez uma AEDE foram calculadas para o ano 

2010, em nível de município, sendo definidas conforme descrito abaixo. 
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Participação do emprego setorial formal, em relação ao total de empregos formais:  
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E
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1          (13) 

Em que: IEij é o indicador de emprego formal no setor de atividade i, do município j, cujo 

valor é definido entre 0 e 1;  ijE é o total de empregos formais no setor de atividade i, do 

município j, o qual varia de 1 a n; e  tjE é o total de empregos formais no município j, o 

qual varia de 1 a p. 

O indicador IEij foi calculado para os setores de atividade industrial, da construção 

civil, da agropecuária e, para as atividades do setor de serviços, calculou-se o indicador de 

emprego formal do comércio e da administração pública.  

 

Taxa de rotatividade do emprego formal 

 
    
 

100
;


tE

tDtAmínimo
tTR j        (14) 

Onde: TR é a taxa de rotatividade do ano t, para o município j; A(t) é o total de admissões no 

ano t; D(t) é o total de desligamentos no ano t e; E(t) é o total de empregos no primeiro dia do 

ano. 

A TR foi calculada para cada município da região Sul apenas para o ano 2010 e Raiher 

(2009) salienta que este indicador mede o percentual de trabalhadores substituídos 

anualmente, em relação ao estoque vigente no primeiro dia do ano. Apesar de a fórmula 

permitir o cálculo em nível geográfico e setorial, para os fins desta tese a TR foi calculada 

apenas em nível geográfico, pois os indicadores de emprego cumpriram o objetivo de 

averiguar o nível setorial. 

 

Taxa de desemprego 

j

j

j
PEA

D
TD           (15) 

A taxa de desemprego no município j (TDj) foi calculada a partir da razão entre o total 

de Desempregados no município j (Dj) e a População Economicamente Ativa do município j 

(PEAj). 
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Chahad (2004) explica que a População Economicamente Ativa agrega o conjunto de 

pessoas empregadas e desempregadas, em dado instante do tempo, para uma população 

específica. Os empregados incluem o montante de indivíduos desenvolvendo algum tipo de 

atividade produtiva, em tempo integral ou parcial, formalmente registrados ou inseridos em 

atividades informais. A população desempregada é dada pelo montante de pessoas aptas ao 

trabalho produtivo, mas que estão fora das atividades de produção e procuraram trabalho em 

determinado momento do tempo. 

O desemprego subdivide-se em três categorias, a saber: desemprego aberto, 

desemprego oculto por trabalho precário e desemprego oculto por desalento. A primeira 

categoria refere-se ao total de pessoas que não realizaram qualquer tipo de trabalho 

remunerado, mas procuraram emprego em um período de tempo recente (geralmente um 

mês). No desemprego oculto por trabalho precário incluem-se as pessoas que, além de ter 

procurado emprego no período recente, também desempenharam algum tipo de atividade 

produtiva, de forma descontínua e irregular. O desemprego oculto por desalento é calculado 

incluindo-se aqueles que não procuraram emprego no período recente, mas o fizeram no 

intervalo de tempo maior, geralmente de um ano (DEDECCA, 1998). 

A taxa de desemprego calculada para esta tese fez uso das informações referentes ao 

desemprego aberto, para os municípios da região Sul do Brasil. 

 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita 

O Produto Interno Bruto (PIB) é o valor monetário dos bens e serviços finais 

produzidos, em um período específico de tempo, com os serviços de fatores de produção 

situados nos limites geográficos de uma nação (FEIJÓ, et al., 2013). 

O IBGE calcula as estimativas do PIB dos municípios, a preços correntes, utilizando o 

método do valor adicionado bruto, para os três grandes setores de atividade econômica – 

Agropecuária, Indústria e Serviços. Este cálculo é realizado em parceria com os Órgãos 

Estaduais de Estatística e as Secretarias Estaduais de Governo, para o caso dos estados da 

Região Sul do Brasil. A metodologia e a base de dados do PIB dos Municípios estão 

completamente integradas às séries das Contas Nacionais e das Contas Regionais do Brasil, 

sendo seus resultados compatíveis com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 

CNAE (IBGE, 2015). 

Nesta tese, as informações do PIB foram divididas pelo valor referente à população 

total, a fim de obter-se o valor do PIB per capita. O valor do PIB per capita foi transformado 
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em logaritmo para diminuir a dispersão dos dados e a variável resultante foi identificada 

como LNPIBpc
j, em que j indica que existe uma observação para cada município da região 

Sul. 

 

Índice de Gini 

O índice de Gini é uma medida usada para identificar o nível de concentração de renda 

em uma determinada população. Quando esse índice aproxima-se de zero, isso indica 

equidade e quando se aproxima de um, indica uma grande concentração de renda 

(HOFFMANN, 2006). No Brasil, o cálculo do índice de Gini, em nível municipal, (GINIj) é 

resultado de um trabalho conjunto de três instituições: o PNUD Brasil, o IPEA e a Fundação 

João Pinheiro, responsáveis pela elaboração do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

(PNUD/IPEA, 2010). Suas informações estão divulgadas em página eletrônica específica. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

O cálculo do IDH-M também está disponível no Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil e este indicador é calculado para todos os municípios brasileiros, a partir dos dados 

do Censo Demográfico 2010, levando-se em consideração as condições de renda, educação e 

longevidade da população em questão. O IDH-M Renda é calculado somando-se a renda de 

todos os residentes de um município e dividindo-a pelo número de pessoas que moram no 

município (incluindo-se crianças e pessoas sem registro de renda). O IDH-M Educação leva 

em conta dois indicadores educacionais: o percentual de pessoas adultas (18 anos ou mais de 

idade) com ensino fundamental completo e o fluxo escolar da população com idade inferior a 

18 anos. O IDH-M Longevidade refere-se à expectativa de vida ao nascer. Os valores do IDH-

M divulgados para a sociedade como um todo, especialmente aos formuladores de políticas 

públicas, resultam da média geométrica dos três IDH-M’s que o compõem e seu valor varia 

entre 0 e 1. Assim, as faixas de desenvolvimento humano municipal podem ser distribuídas da 

seguinte forma: 

IDH-M muito baixo => para valores que vão de 0 a 0,499; 

IDH-M baixo => para valores entre 0,500 e 0,599; 

IDH-M médio => para valores entre 0,600 e 0,699; 

IDH-M alto => para valores entre 0,700 e 0,799; 

IDH-M muito alto => para valores entre 0,800 e 1. 
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População Total dos municípios 

Em análises socioeconômicas o tamanho do município pode gerar efeitos de escala em 

relação à demanda por determinados serviços, neste caso, os serviços educacionais (RIANI, 

2005). Sendo assim, a população total dos municípios (PopTj) foi incluída na análise como 

forma de captar e controlar este efeito. 

 

4.1.1 A estatística I de Moran 

 

Uma vez apresentados os indicadores que se dispõe em calcular, ressalta-se que 

através da AEDE pretendeu-se verificar a existência de padrões de associação espacial para os 

mesmos e testar a hipótese de que os dados espaciais estariam distribuídos aleatoriamente. 

Assim, através de um conjunto de estatísticas testou-se a hipótese nula de que os valores 

observados não dependiam de sua localização e estavam distribuídos aleatoriamente ao longo 

do espaço. Para este propósito Almeida (2004) indica o teste estatístico abaixo relacionado. 

 

Estatística I de Moran Global Univariada 
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Almeida (2004) afirma que a estatística I de Moran fornece a associação linear do tipo 

produto cruzado para dois termos, em que o primeiro é   
2

yyi e refere-se à variância dos 

dados de interesse; o segundo termo é  ijwn 9 e permite a ideia da configuração 

espacial dos dados. O número de unidades espaciais está indicado por n; yi é a variável de 

interesse e; wij é o peso espacial para o par de unidades espaciais i e j, medindo o grau de 

interação entre elas. 

Se não houvesse padrão espacial nos dados, o valor esperado para a estatística I de 

Moran seria –[1/(n-1)]. Denominando Icalc. como o valor calculado para a estatística I de 

Moran e Iesp. para seu valor esperado, tem-se: 

Icalc. = Iesp. se yi é independente dos valores de yi nos municípios vizinhos; 

Icalc. > Iesp. no caso de existência de uma autocorrelação espacial positiva; 

Icalc. < Iesp. sinaliza uma autocorrelação negativa. 

                                                
9 A somatória dupla indica que todos os elementos da matriz de pesos espaciais W devem ser somados, 

denotando a densidade dessa matriz. 
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Assim, no caso dos indicadores municipais escolhidos para esta tese, uma 

autocorrelação espacial positiva indicaria que há uma semelhança entre os valores do 

indicador estudado para um município e a localização espacial deste indicador. Do contrário, 

uma autocorrelação negativa revelaria dissimilaridade entre os valores do indicador estudado 

e a localização espacial do mesmo. 

 

Estatística I de Moran Local Univariada 

Calculado isoladamente, o I de Moran Global pode ocultar duas situações distintas: a 

primeira, em que a ausência de autocorrelação global oculta padrões de associação local; do 

contrário uma forte autocorrelação global pode camuflar padrões locais de associação 

(clusters ou outliers espaciais) (ALMEIDA, 2004, p. 42). A estatística I de Moran Local é 

apresentada como alternativa para identificar a ocorrência de autocorrelação local, podendo 

ser estabelecida como: 
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onde: n é o número de municípios; yi é a variável de interesse; y é a média dessa variável; yj é 

a variável de interesse nos municípios vizinhos e wij é a matriz de peso espacial. Nesta 

estatística a somatória de j inclui somente os valores dos vizinhos iJj  quando Ji é o 

conjunto dos vizinhos da observação i. 

Também, através do I de Moran Local é possível identificar clusters espaciais 

estatisticamente significantes em torno de uma observação i. Tais clusters são divididos em 

quatro tipos de associação espacial, quais sejam:  

- Alto-Alto (AA) => quando as unidades espaciais pertencentes a um agrupamento 

exibem valores altos da variável observada, rodeados por unidades espaciais que apresentam 

valores também altos da mesma variável;  

- Baixo-Baixo (BB) => situação em que as unidades espaciais pertencentes a um 

agrupamento mostram valores baixos desta variável, circundados por unidades que possuem 

valores também baixos;  

- Alto-Baixo (AB) => quando o grupamento de uma variável tem um alto valor e é 

rodeado por unidades espaciais circunvizinhas de baixo valor; 

- Baixo-Alto (BA) => para um cluster de um lugar espacial qualquer com um baixo 

valor da variável observada e circundado por agrupamentos de alto valor.  
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Tem-se, assim, a decomposição do indicador global de autocorrelação em quatro 

categorias, cada uma correspondendo a um quadrante do diagrama de dispersão de Moran. 

 

Estatística I de Moran Global Multivariada 

Utilizada quando há o interesse de verificar a existência de um padrão de associação 

global espacial entre duas variáveis, a partir da seguinte equação: 

kk
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kl
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Wzz
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           (18) 

Neste caso, a meta é descobrir se os valores de uma variável observada em 

determinado município, mantém uma relação sistemática com valores de outra variável 

observada em outro município. As variáveis zk e zl são padronizadas e a soma dos quadrados, 

tanto de uma, quanto de outra, é igual a n, podendo-se reescrever a equação 18 conforme 

segue: 
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Wzz
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           (19) 

Tem-se, desse modo, uma equação em que o numerador refere-se a uma medida de 

associação linear do tipo produto-cruzado. O denominador diz respeito a um reescalonamento 

por dividir tal medida pelo tamanho da amostra n.  Verifica-se, assim, a existência de um grau 

de associação entre uma variável padronizada zk e outra diferente variável padronizada, que é 

vizinha à primeira, zl. 

 

Estatística I de Moran Local Multivariada 

Para calcular a estatística I de Moran Local em um contexto bivariado, a fórmula do I 

de Moran Local pode ser readaptada conforme o exposto abaixo: 
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Com a equação acima, também se busca verificar se os valores de uma variável 

observada numa dada unidade espacial guardam uma relação sistemática com os valores de 

outra variável observada em unidades espaciais vizinhas. Do mesmo modo que na análise 

univariada, tal verificação é feita a partir do cálculo de clusters que decompõe o indicador 

global de autocorrelação multivariada em quatro categorias. 

Na presente tese, a descrição estatística dos indicadores municipais, assim como a 
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verificação da autocorrelação espacial dos mesmos, foram realizadas para dar suporte à 

análise econométrica posterior. Deste modo, uma semelhança na distribuição espacial dos 

indicadores econômicos e social, com o indicador educacional sinalizaria que os primeiros 

podem influenciar o último. Tal semelhança justificaria a inclusão dos indicadores 

econômicos e social em uma análise de regressão que tenha como objetivo verificar os fatores 

que afetam o acesso à educação e o atraso nos estudos. 

A análise espacial proposta foi efetuada através do software GeoDa – Estatística open 

source para dados geográficos, o qual é comumente utilizado para análises estatísticas a 

partir de dados geográficos. 

Ressalte-se, ainda, que as bases de dados escolhidas para captar as variáveis, tanto dos 

indicadores econômicos, quanto do indicador social, estão descritas no tópico 4.3 do presente 

capítulo. 

 

4.2 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA PARA A ESTIMAÇÃO DO MODELO 

ECONOMÉTRICO 

 

Tendo como base a discussão teórica de Becker e Tomes (1979) e Becker (1993) esta 

pesquisa utilizou o nível de educação formal como proxy do capital humano obtido por um 

indivíduo. Assim, foi estimada uma Função de Produção Educacional (FPE) em que a 

especificação teórica é a que segue: 

 jzjzjzj MFIgE ,,         (21) 

A educação formal obtida por um adolescente z, residente no município j, é uma 

função de suas características individuais e familiares, respectivamente designadas pelos 

vetores Izj e Fzj, em que as características individuais foram definidas como: a idade, o sexo 

deste adolescente, situação do domicílio (rural ou urbano), o estado de residência, o fato de 

estar trabalhando (ou não) e o fato de receber transferências de programas governamentais (ou 

não); as características familiares foram identificadas como: a cor ou a raça e a escolaridade 

da mãe, o sexo do chefe da família e a renda familiar per capita. O vetor Mj diz respeito aos 

indicadores municipais, que foram: os indicadores de emprego formal, a taxa de rotatividade, 

a taxa de desemprego, o logaritmo do PIB per capita, o índice de Gini e o IDH-M. 
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4.2.1 O modelo de escolha educacional 

 

Salienta-se que a análise da educação formal foi feita a partir do entendimento que o 

adolescente e sua família exercem o direito de escolher entre permanecer, ou não, no sistema 

educacional, levando-se em conta o contexto social e econômico em que estão inseridos. 

Breen e Jonsson (2005) afirmam que o modelo de escolha racional, com foco na tomada de 

decisão educacional analisa a escolha da criança e seus pais com base nos benefícios 

esperados, nos custos e na probabilidade de sucesso para diferentes alternativas educacionais, 

levando-se em conta a influência das origens sociais. Para Jiménez e Salas-Velasco (2000), no 

processo de escolha educacional, o indivíduo não escolhe somente quando vai, ou não, 

ingressar em um nível particular de ensino, mas também decide, simultaneamente, a 

quantidade de educação que pretende obter para aquele nível específico. Neste caso, existem 

fatores importantes que influenciam o processo de decisão e a probabilidade de sucesso 

escolar seria um desses fatores. 

O indivíduo, quando precisa tomar decisões relativas ao sistema de ensino, compara as 

opções que tem a sua disposição, as quais incluem a permanência no sistema educacional, a 

inserção no mercado de trabalho e outras escolhas alternativas que poderiam maximizar a 

utilidade de seu tempo, sujeitas a uma restrição orçamentária (LONG, 2004). No modelo de 

decisão educacional discutido por Breen e Goldthorpe (1997) apud Breen e Yaish (2006) 

entende-se que existe um mecanismo central de aversão ao risco, em que o jovem e sua 

família decidem pela aquisição de determinado nível educacional com base em sua classe 

social e no poder aquisitivo de sua família de origem. Assim, ao longo do sistema 

educacional, existem momentos em que o jovem se vê face à escolha por mais risco ou menos 

risco: permanecer no sistema educacional e buscar um maior nível de educação (arriscado) 

versus o ingresso na carreira profissional (menos arriscado). Em uma população com n 

estudantes, o iésimo estudante tem um limite Ti que determina seu nível mínimo aceitável de 

obtenção educacional. Ti é a posição de classe social da qual o estudante se origina. Além 

disso, cada estudante tem uma crença sobre a probabilidade de sucesso em cada opção de 

risco. 

O jovem tem ainda, diante de si, um sistema de ensino não compulsório composto de 

um conjunto de níveis, k = 1, ... K, em que K é o último nível de educação possível de ser 

obtido. Os alunos que falham em determinado nível educacional sentem-se desmotivados e 

podem deixar o sistema. Os alunos que concluem um determinado nível de escolaridade tem a 
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opção de deixar o sistema nesse momento ou continuar para o próximo nível de educação. 

Denominando Lk o próximo nível educacional, os resultados obtidos no sistema educacional 

podem ser classificados em termos de utilidade esperada, do modo como descrito abaixo: 

      1,max  kVLUSU kk        (22) 

Em que U(Sk) é a função utilidade do sucesso esperado no nível de ensino k e V(k + 1) é a 

função utilidade esperada para continuar no nível de ensino k + 1. A função V pode ser escrita 

como: 

       kkkk FUSUkV .1          (23) 

Quando πk é a probabilidade subjetiva de sucesso do estudante no nível k. 

O estudante toma a decisão de permanecer no sistema educacional, matriculando-se no 

nível k, se a utilidade subjetiva desta decisão for maior que a utilidade subjetiva de ter 

estudado o nível de ensino anterior (k – 1). Matematicamente, descreve-se: 

   1 kLUkV          (24) 

V(k) depende do retorno esperado pela permanência no sistema educacional em cada 

nível de ensino e da probabilidade subjetiva de sucesso nestes níveis mais elevados. 

Para exemplificar o processo de decisão ao qual está submetido o adolescente 

brasileiro, com idade entre 14 e 17 anos, tendo-se como fundamento o modelo de escolha 

racional, a figura 1 foi elaborada com base no esquema teórico proposto por Breen e Yaish 

(2006). Dado que, no Brasil, a permanência na educação básica é estimulada, mas não é 

compulsória, inicialmente, o adolescente e sua família podem escolher entre ficar na educação 

formal (EF), ou sair desta. Ou seja, a primeira escolha é dada por estudar, ou não estudar. 

A escolha deste adolescente está relacionada com a probabilidade de acesso e ganhos 

nos setores de atividade do mercado de trabalho – Setor de atividade agrícola (A), industrial 

(I) e de serviços (S). Estas probabilidades são identificadas pelos parâmetros α, β e γ. O 

subscrito 1 refere-se à probabilidade condicional de ingressar no setor agrícola, o subscrito 2 

indica a probabilidade de ingresso no setor industrial e a probabilidade de trabalhar no setor 

de serviços é dada por 1 menos a soma do valor dos outros dois parâmetros. Em um primeiro 

momento, o parâmetro γ indica a probabilidade de ingresso em um dos três setores de 

atividade para o caso do adolescente tomar a decisão inicial de sair do sistema educacional.  
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Figura 1 - O processo de escolha educacional dos adolescentes brasileiros com idade entre 14 e 17 

anos. 

Fonte: Elaborado com base em Breen e Yaish (2006). 

 

A permanência no sistema educacional condiciona o adolescente à possibilidade de 

sucesso ou insucesso no nível de ensino que ele está cursando. O parâmetro π representa a 

probabilidade de sucesso, ao passo que π – 1 diz respeito à probabilidade de insucesso. O 

insucesso conduz o adolescente a uma situação de atraso escolar e o baixo estímulo 

provocado por este atraso pode conduzi-lo a optar por abandonar o sistema escolar e inserir-se 

no mercado de trabalho. Neste caso, a probabilidade de ingresso em um dos três setores de 
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atividade é dada por β. 

O sucesso escolar possibilita ao adolescente a conclusão do nível de ensino k e, deste 

modo, o estudante pode escolher entre ficar na educação formal e avançar para o nível de 

ensino k + 1, ou sair do sistema escolar e inserir-se em um dos setores de atividade produtiva, 

sob a probabilidade α. 

Breen e Yaish (2006) argumentam que a probabilidade de ingresso nos setores de 

atividade produtiva difere-se de acordo com as escolhas do estudante e seu avanço no sistema 

escolar. Os pressupostos relativos a estas probabilidades condicionais são de que: α > β > γ e 

assim sucessivamente. Ou seja, a probabilidade de ingressar no mercado de trabalho em uma 

profissão que seja objeto de desejo do adolescente, tanto do ponto de vista da ocupação, 

quanto do ponto de vista da remuneração, aumenta com a permanência e o sucesso na 

educação formal. 

A FPE da equação 21, levando-se em conta o processo de escolha racional do 

adolescente e sua família, foi estimada de duas formas: primeiro, estimou-se a equação 

relativa à escolha de ficar ou sair da educação formal, ou seja, calculou-se a probabilidade 

deste adolescente não estudar; em um segundo momento, observando-se somente os 

adolescentes que optaram em estudar, estimou-se um modelo que verificou a probabilidade de 

atraso escolar, o que, neste caso, foi semelhante à chance de insucesso no sistema escolar. 

A forma funcional das duas equações diz respeito a um modelo logit hierárquico em 

dois níveis, cuja especificação é apresentada a seguir. 

 

4.2.2 O modelo logit hierárquico 

 

Algumas pesquisas desenvolvidas para a análise de fatores educacionais, tanto em 

nível nacional quanto internacional, fizeram uso de dados distribuídos em dois níveis, sendo 

que no primeiro nível estão variáveis das características individuais e familiares e, no 

segundo, incluem-se os insumos escolares ou comunitários. Neste caso, a estrutura das bases 

de dados possui natureza hierárquica e quando tratados de forma convencional podem 

acarretar um viés sistemático de subestimação da variável agregada (RIANI, 2005, p. 49). 

Isto porque, haveria a quebra de um dos pressupostos convencionais de uma análise de 

regressão – o de que a variância do erro é constante. A utilização de modelos hierárquicos tem 

sido uma das estratégias utilizadas por alguns estudos, para resolver este problema. 

O chamado “modelo de regressão hierárquica” ou “modelo de regressão multinível” 

tem sido crescentemente utilizado em pesquisas das áreas de ciências humanas ou ciências 
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sociais aplicadas porque a estrutura social é composta de níveis hierárquicos. Guo e Zhao 

(2000) afirmam que um exemplo de estrutura social multinível é o caso de estudantes 

agrupados em classes ou escolas; como também o caso de indivíduos e suas respectivas 

famílias, agrupados em comunidades, bairros ou municípios.  

Estatisticamente, um modelo de regressão é entendido como multinível quando as 

variáveis explicativas são compostas de uma estrutura hierárquica e existe um efeito aleatório 

que interfere nas variáveis do primeiro nível. Com isso, as interações entre as covariâncias 

medidas nos diferentes níveis afetam o resultado da variável dependente; ignorar a estrutura 

multinível pode resultar em viés nas estimativas dos parâmetros; quando a estrutura de grupos 

nos dados é ignorada e a suposição de independência é violada, o modelo de regressão 

clássico tende a subestimar os erros padrão (GUO e ZHAO, 2000).  

O entendimento da estrutura de um modelo de regressão hierárquico costuma iniciar-

se com a apresentação de um modelo de regressão linear multinível. Neste caso, uma 

apresentação mais didática costuma utilizar apenas uma variável explicativa, mas o modelo 

pode ser facilmente expandido para diversas variáveis independentes. Riani (2005) afirma que 

um modelo mais simplificado, contendo uma variável independente e a suposição de que a 

variabilidade do nível 2 afeta apenas o intercepto, pode ser descrito da seguinte forma: 

zjzjjjzj exy  110 .         (25) 

jj u0000            (26) 

101  j           (27) 

Em que: 

yzj é uma variável dependente contínua da zézima unidade do nível 1 e jézima unidade do 

nível 2; 

x1zj é a variável explicativa; 

β0j é o intercepto que sofre o efeito aleatório da jézima unidade do nível 2, cuja representação 

está na equação 26; 

β1j é o coeficiente da inclinação, o qual não se altera em cada unidade do nível 2. 

Substituindo as equações 26 e 27, na equação 25, obtém-se: 

zjjzjzj euxy  011000 .         (28) 

Neste modelo, o efeito aleatório do nível 2 está representado por u0j, ao passo que o 

erro aleatório do nível 1 é dado por ezj. Assume-se que ambos são independentes e seguem 
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distribuição normal com média zero e variâncias constantes σ2
uo e σ2

e. Neste caso, σ2
uo é a 

variabilidade entre grupos e σ2
e é a variabilidade dentro do grupo. Com isso, a variância de yzj 

é resultado dessas duas variâncias, sendo dada por: 

VAR(yzj) = σ2
uo + σ2

e         (29) 

Com os valores de σ2
uo e σ2

e é possível calcular o coeficiente de correlação 

intraclasses, cuja medida indica em quanto a variabilidade da variável dependente é dada pela 

variação entre grupos e cuja equação é: 

2

0

2

2

0

ue

u







           (30) 

A estatística  varia entre 0 e 1; quanto mais próximo de 1 seu resultado, maior a 

variabilidade de yzj, que é devida às diferenças entre as unidades do nível 2; do contrário, 

valores mais próximos de 0 indicam uma maior homogeneidade entre as unidades do nível 2 e 

pouca influência intergrupos sobre yzj. 

Ainda na eq. 28, os parâmetros da parte fixa do modelo, comum a todos os indivíduos, 

são representados por 00 e 10; o parâmetro da inclinação é o mesmo para todas as unidades 

do nível 2; e o intercepto é afetado pelo efeito aleatório, variando de uma unidade j para outra 

e sendo representado por 00 + u0j. 

O modelo pode ser ampliado, supondo-se que a inclinação também varia de uma 

unidade para outra do nível 2. Com isso, o sistema de equações passa a ter a seguinte 

composição: 

zjzjjjzj exy  110 .         (31) 

jj u0000            (32) 

jj u1101             (33) 

Substituindo as equações 32 e 33 na equação 31 tem-se: 

   
zjzjjjzj exuuy  1110000 .  

zjjzjjzjzj euxuxy  01111000 ..        (34) 

No modelo representado pela equação 34 o efeito aleatório do nível 2 afeta tanto o 

intercepto (u0j), quanto a inclinação (u1j); ezj é o terceiro componente do efeito aleatório, 

sendo este o termo de erro do nível 1. Supõe-se que estes três termos residuais possuem 
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distribuição normal com média zero e variâncias constantes: σ2
u0, σ

2
u1 e σ2

e, respectivamente. 

Os resíduos do nível 2 são assumidos independentes dos resíduos do nível 1, mas 

correlacionados entre si, com covariância dada por σu01 (RIANI, 2005, p. 77). 

Ampliando-se ainda mais o modelo, pode-se supor a existência de variáveis 

explicativas nos diversos níveis. Conceitualmente, assume-se que no nível individual tem-se a 

variável independente yzj e a variável explicativa X1zj; no nível de grupo tem-se o vetor das 

variáveis explicativas Zj e o sistema de equações fica assim representado (HOX, 1998; 

VALENTE e OLIVEIRA, 2009): 

zjzjjjzj eXy  110 .         (35) 

jjj uZ 001000 .           (36) 

jjj uZ 111101 .           (37) 

Em que: 

β0j e β1j são, respectivamente, parâmetros estimados do intercepto e da variável explicativa do 

nível 1, assumidos como aleatórios a partir das equações 36 e 37; 

u0j e u1j são os efeitos aleatórios do nível 2; 

01 e 11 são os coeficientes da regressão associados com os efeitos das variáveis explicativas 

do nível do grupo na relação estrutural do nível do estudante; 

00 e 10 são, respectivamente, os valores do intercepto estimado e da inclinação estimada 

quando Zj é igual a zero. 

Substituindo-se 36 e 37 em 35, tem-se: 

zjjzjjzjjjzjzj euXuXZZXy  0111110111000 .....     (38) 

Em geral, quando se tem mais que uma variável explicativa nos dois níveis, o 

subscrito p é utilizado para o primeiro nível p(p = 1, 2, ..., P) e o subscrito q é utilizado para o 

segundo nível q(q = 1, 2, ..., Q). Assim, tem-se a seguinte equação geral: 

 zjjpzjpjpzjqjpqqjqpzjpzj euXuXZZXy  00000 .....     (39) 

Segundo Valente e Oliveira (2009), a primeira parte do lado direito da equação 39 - 

pzjqjpqqjqpzjp XZZX .... 0000    - é conhecida como parte fixa do modelo e a segunda 

parte do lado direito - zjjpzjpj euXu  0. - é conhecida como parte aleatória. O termo zjj Xu 11 .  

é entendido como a interação entre os efeitos aleatórios das inclinações e o vetor de variáveis 
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explicativas X.  

Na presente tese, a variável dependente foi binária e, Guo e Zhao (2000) salientam que 

o modelo de variável binária é equivalente ao modelo de regressão linear, exceto pela 

conceituação adotada para a variável dependente. Neste caso, a resposta binária para o 

indivíduo z, no grupo j é definida como a probabilidade de resposta igual a 1, identificada 

como:  1Pr  zjzj Y  e ηzj é modelado usando uma função logit.  

No modelo logit hierárquico a equação geral, supondo-se diversas variáveis 

explicativas nos dois níveis, é dada por: 

zjjpzjpjpzjqjpqqjqpzjp

zj

zj

zj euXuXZZX 















 00000 .....

1
ln 




  (40) 

sendo ηzj o log da chance de sucesso do indivíduo e πzj a probabilidade de sucesso para o 

indivíduo z. O valor predito de ηzj pode ser convertido em termos de valor predito da 

probabilidade, conforme a equação: 

 ij

ij






exp1

1
         (41) 

O cálculo resultante da equação 41 é denominado odds ratio, ou razão de chance. 

Assim, se a odds ratio é maior que um, significa que o coeficiente do modelo logit tem sinal 

positivo e a variável independente associada àquele coeficiente aumenta as chances de 

sucesso do evento em estudo ocorrer. Por outro lado, uma odds ratio menor que um indica a 

existência de um coeficiente com sinal negativo e o fato de que a variável explicativa reduz as 

chances de sucesso para o evento em questão. Para uma odds ratio igual a um, o coeficiente a 

ela associado foi igual a zero e a variável explanatória não afeta o evento (POWER; XIE, 

1999). 

No modelo da equação 40, a função densidade de probabilidade é idêntica à observada 

para uma regressão logística comum, a regressão segue a estimativa por máxima 

verossimilhança e a solução requer macro e microinterações numéricas (HOX, 1998; GUO; 

ZHAO, 2000; VALENTE; OLIVEIRA, 2009). 

O modelo da equação 40, assim como a razão de chance da equação 41, foram 

estimados para averiguar a probabilidade de um indivíduo z, com idade entre 14 e 17 anos, 

residente na região Sul do Brasil, ter tomado a decisão de não estudar. Selecionando-se 

somente os estudantes, também se investigou a probabilidade de atraso escolar. Uma vez que, 

nos dois casos, estimou-se um modelo logístico hierárquico, o software adequado para tal fim 

foi o HLM (Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling), desenvolvido por Stephen 
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Raudenbush e Anthony S. Bryk, com o objetivo de estimar regressões em que os dados 

apresentassem uma estrutura hierárquica. Uma explicação mais detalhada do software, além 

do pacote estatístico para possível aquisição, está disponível na página eletrônica do Scientific 

Software International (SSI). 

 

4.3 BASES DE DADOS PARA AS ANÁLISES ESTATÍSTICAS E ECONOMÉTRICA 

 

As informações utilizadas para compor as variáveis da presente pesquisa foram 

provenientes de diferentes bases de dados, sendo estas: a Relação Anual de Informações 

Sociais (Rais), as Contas Regionais do IBGE, o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

e o Censo Demográfico 2010. As três primeiras bases de dados serviram de fonte para a 

elaboração dos indicadores municipais e a última foi utilizada para se obter as variáveis em 

nível individual e familiar. 

 

4.3.1 A Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 

 

A Relação Anual de Informações Sociais (Rais) é um importante instrumento de coleta 

de dados, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que objetiva o suprimento às 

necessidades de controle da atividade trabalhista no País, e ainda, o provimento de dados 

para a elaboração de estatísticas do trabalho e a disponibilização de informações do 

mercado de trabalho às entidades governamentais (BRASIL, 2013b). Seu levantamento é 

anual e é feito na forma de declaração dos empregadores inscritos no CNPJ, com ou sem 

empregados, de instituições públicas e privadas. 

A disseminação dos dados da Rais é feita via online, através da página eletrônica 

denominada Programa de Disseminação de Estatísticas do Trabalho (PDET). Com isso, as 

informações referentes ao emprego formal no país estão disponíveis de forma agregada e 

desagregada, sendo que a desagregação pode ser feita em nível setorial (de acordo com os 

setores de atividade econômica), em nível geográfico (país, UF’s, mesorregiões geográficas, 

microrregiões geográficas e municípios) e em nível ocupacional (de acordo com as ocupações 

desempenhadas pelos trabalhadores formais). 

Uma vez que na Rais o número de empregos formais está disponível em nível de 

município, sua base de dados foi utilizada para calcular os indicadores municipais 

denominados: participação do emprego setorial formal em relação ao total de empregos 

formais e taxa de rotatividade do setor formal. 
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Na Rais, a divisão dos setores e subsetores da atividade econômica é feita respeitando-

se o CNAE. No CNAE, os setores de atividade brasileiros estão subdivididos em 21 seções, 

identificadas de A até U. Para calcular os indicadores municipais foram selecionadas as 

seções A – agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; B e C – indústrias 

extrativas e de transformação; F – construção civil; G – comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas; e O – administração pública, defesa e seguridade social (IBGE, 

2015). 

 

4.3.2 Contas regionais do IBGE 

 

O sistema de Contas Regionais do Brasil foi elaborado pelo IBGE, em parceria com os 

Órgãos Estaduais de Estatística, as Secretarias Estaduais de Governo e a Superintendência da 

Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. As contas regionais de 2010, com os resultados do 

PIB, foram calculadas segundo a ótica da produção e respeitando-se as contas nacionais 

trimestrais. 

Os valores dos PIB’s estaduais e municipais estão disponíveis para downloads na 

própria página do IBGE. A informação referente ao PIB foi dividida pelo valor 

correspondente à população total e sua informação foi transformada em logaritmo para ser 

utilizada como uma variável econômica em nível de município. 

 

4.3.3 Atlas do desenvolvimento humano no Brasil 

 

Neste atlas é possível consultar o IDH-M dos 5.565 municípios brasileiros, além do 

Índice de Gini e outros indicadores sociais, com dados extraídos dos censos demográficos de 

1991, 2000 e 2010. Refere-se, assim, a uma ferramenta que oferece um panorama do 

desenvolvimento humano dos municípios e da desigualdade entre eles em vários aspectos do 

bem-estar, o que possibilita o acesso a informações da unidade político-administrativa mais 

próxima do cotidiano dos cidadãos: o município. 

As informações do atlas do desenvolvimento humano no Brasil também estão 

disponíveis eletronicamente e desta base de dados foram extraídos: o IDH-M e o Índice de 

Gini dos municípios da região Sul brasileira. 
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4.3.4 Censo Demográfico 2010 

 

O Censo Demográfico refere-se a uma pesquisa complexa, na qual são investigadas as 

características de toda população e dos domicílios do território nacional, constituindo-se em 

uma importante referência para o conhecimento das condições de vida em todos os 

municípios e em seus recortes internos (distritos, subdistritos e bairros). No Brasil, o Censo 

Demográfico tem periodicidade de 10 anos e o último levantamento foi realizado no ano 

2010, quando foram utilizadas duas modalidades de instrumentos de coleta: o questionário 

básico, aplicado a todos os domicílios, em todo território nacional, excetuando-se aqueles nos 

quais foi aplicado o questionário da amostra; o questionário da amostra, aplicado em 

unidades domiciliares selecionadas para a amostra, o qual também incluía as questões do 

questionário básico e outras informações relativas às condições sociais, econômicas e 

demográficas dos moradores. 

Para investigar as características da população brasileira, o censo demográfico 

abrangeu as pessoas residentes, na data de referência, em domicílios do Território Nacional, 

tendo-se julho como mês de referência, o período de 25 a 31 de julho de 2010 como semana 

de referência e 31 de julho de 2010 como data de referência.  

Dentre as estratégias de disseminação dos resultados são disponibilizados para a 

comunidade os “microdados da amostra”, que consistem em uma base de dados com a relação 

dos indivíduos e domicílios pesquisados pelo censo demográfico, na forma de variáveis 

codificadas, cuja leitura é possível utilizando-se um software estatístico. Os microdados da 

amostra são disponibilizados para cada estado da federação, podendo-se fazer o download dos 

mesmos na página eletrônica do IBGE. Na presente tese foi utilizado o software Stata SE 12 

para a leitura e manipulação dos microdados dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 

Além do exposto, quando os pesquisadores do IBGE aplicam o questionário da 

amostra em determinado domicílio, as características de todas as pessoas residentes naquele 

domicílio são objeto de investigação, podendo-se citar: a idade, educação, trabalho e 

rendimento, migração, além de outros aspectos. Para a presente pesquisa, inicialmente foram 

selecionados os adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, dos três estados da Região Sul do 

Brasil. Em seguida, foram criadas as variáveis de nível individual a serem utilizadas nas 

análises estatística e econométrica, sendo elas: a idade, a situação do domicílio, o sexo, o fato 

de trabalhar (ou não), a inserção na formalidade, o recebimento mensal habitual de benefício 
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social – bolsa-família ou Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), o estado de 

residência, o logaritmo da renda familiar per capita e as variáveis dependentes, criadas do 

modo como segue: 

- No levantamento sobre a educação dos residentes é questionado se os mesmos 

frequentam escola ou creche. As respostas possíveis para esta pergunta são: “sim, pública”; 

“sim, particular”; “não, já frequentou”, “não, nunca frequentou”. A variável criada a partir 

destas informações foi identificada como 1, quando o adolescente declarou não ser estudante 

e 0, para os casos em que a resposta foi afirmativa. 

- O atraso escolar foi identificado de acordo com a idade do adolescente. Os 

estudantes de 14 anos foram considerados em situação de atraso escolar nos casos em que 

ainda estivessem cursando o ensino fundamental, em período inferior à oitava série ou nono 

ano. Para os estudantes de 15 anos, a identificação do atraso escolar foi correspondente 

àqueles que estivessem cursando quaisquer períodos do ensino fundamental. Aos 16 anos, o 

atraso escolar relacionou-se com o fato de estar cursando quaisquer períodos do ensino 

fundamental, ou o primeiro ano do ensino médio. Os adolescentes de 17 anos que estivessem 

cursando o primeiro, ou segundo ano do ensino médio, além de quaisquer períodos do ensino 

fundamental também foram identificados como atrasados em seus estudos. Além disso, para 

todo conjunto de adolescentes estudantes da amostra, aqueles que declararam estar cursando a 

educação de jovens e adultos também foram identificados como pessoas em situação de atraso 

escolar. Em todas as situações, a variável atraso escolar recebeu a nomenclatura 1, para os 

casos em que esta condição foi confirmada e recebeu a nomenclatura 0 quando, ao contrário, 

o adolescente estava cursando um período apropriado para sua idade. 

Na tabela 4 é possível visualizar a distribuição estatística dos adolescentes que se 

propôs em investigar, segundo a relação de dependência com o(a) responsável pelo domicílio, 

tanto para o caso do grupo amostral, quanto para a população total na faixa etária de 14 a 17 

anos. Verifica-se que 0,93% desta população declarou ser a pessoa responsável pelo 

domicílio, ao passo que 2,87% informou que era o cônjuge ou companheiro(a) de sexo 

diferente. Além disso, 0,39% dos adolescentes declarou não ter nenhum grau de parentesco 

com o(a) responsável pelo domicílio, identificando-se como agregado(a), convivente, 

pensionista, empregado(a) doméstico(a), ou parente do(a) empregado(a) doméstico(a). 

Uma vez que um dos objetivos desta tese é verificar a influência de algumas 

características familiares sobre a frequência e o atraso escolar dos adolescentes, entendeu-se 

que manter na amostra aqueles que tinham declarado ser cônjuge do(a) responsável, ou o(a) 

próprio(a) responsável pelo domicílio, poderia gerar um problema de endogeneidade. Isto 
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porque, as características da mãe, do pai e do(a)  chefe de família levam em conta esta 

informação e, neste caso, o(a) adolescente seria pai ou mãe de si mesmo. Além do mais, 

pessoas que não mantém grau de parentesco com o responsável pelo domicílio dificilmente 

geram uma condição de dependência econômica e, assim, poderia ocorrer um viés nos 

resultados relacionados com as variáveis econômicas de nível familiar. 

 

Tabela 4 - Distribuição da população pesquisada, segundo a relação de dependência com o(a) 

responsável pelo domicílio – Brasil/Região Sul. 

Relação com o(a) responsável pelo 

domicílio 

Amostra População 

Número % Número % 

Pessoa responsável pelo domicílio 1.693 0,88 13.074 0,93 

Cônjuge ou companheiro(a) de sexo 

diferente 
5.757 3,01 40.256 2,87 

Filho(a) do responsável e do cônjuge 146.167 76,30 1.054.101 75,24 

Filho(a) somente do responsável 14.016 7,32 112.881 8,06 

Enteado(a) 11.607 6,06 91.075 6,50 

Genro ou nora 1.057 0,55 7.401 0,53 

Neto(a) 6.318 3,30 44.792 3,20 

Bisneto(a) 35 0,02 235 0,02 

Irmão ou irmã 964 0,50 7.733 0,55 

Outro parente 3.176 1,66 23.861 1,70 

Agregado(a) 306 0,16 2.245 0,16 

Convivente 342 0,18 2.513 0,18 

Pensionista 47 0,02 328 0,02 

Empregado(a) doméstico(a) 70 0,04 414 0,03 

Parente do(a) empregado(a)  

doméstico(a) 
3 0,00 29 0,00 

Total 191.558 100,00 1.400.938 100,00 

Fonte: Elaborado com base nos microdados do Censo Demográfico 2010. 

 

Optou-se, assim, por excluir da amostra os adolescentes com as características acima 

descritas, o que provocou uma redução da ordem de 4,19% na população investigada. A 

amostra final de adolescentes incluiu 183.340 pessoas, ao passo que a população total somou 

1.342.080 indivíduos. 
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Uma vez concluída a seleção amostral dos adolescentes que foram objeto de estudo, 

ressalta-se que a partir de um código específico é possível relacionar os indivíduos com suas 

respectivas famílias e, neste caso, identificou-se algumas características familiares 

consideradas relevantes, a saber: tanto a educação, quanto a cor ou raça do pai, da mãe e do(a) 

chefe de família; e o sexo do chefe de família. 

O banco de dados contendo as características individuais e familiares foi cruzado com 

os dados que continham os indicadores sociais e econômicos do município, visando-se a 

realização da análise econométrica. 

Uma vez que foi apresentada a caracterização metodológica e as bases de dados 

utilizadas nesta pesquisa, o próximo capítulo contém a apresentação e discussão dos 

resultados. 
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5 ABANDONO E ATRASO ESCOLAR: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 

 

Neste capítulo são analisadas as evidências empíricas, com relação ao abandono e 

atraso escolar dos adolescentes e jovens com idade entre 14 e 17 anos, residentes na região 

Sul do Brasil. Na figura 2 tem-se a distribuição populacional para os estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul de acordo com a faixa etária, podendo-se verificar que no Rio 

Grande do Sul está o maior percentual de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos 

(84%), em comparação à 73% em Santa Catarina e 72% no Paraná. Com relação a 

porcentagem de crianças com idade de até 13 anos, o Paraná conta com 21,09% desta 

população, Santa Catarina tem 20,08% e o Rio Grande do Sul soma 19,2%.  

 

 

Figura 2 - Frequência da população da região Sul do Brasil, segundo as faixas etárias e o estado de 

residência. 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico 2010. 

 

Ainda com relação à figura 2, o grupo de interesse para esta pesquisa apresenta 

participação bem semelhante na população dos três estados, com ligeira superioridade para o 

estado do Paraná (7,23%), tendo-se 6,96% em Santa Catarina e 6,6% no Rio Grande do Sul. 

Na sua totalidade, tem-se uma população de 755.257 adolescentes no Paraná, 435.012 em 

Santa Catarina e 705.283 no Rio Grande do Sul. Nas estatísticas descritivas e na análise 

econométrica trabalhou-se com um número um pouco menor de adolescentes, para tornar a 

amostra mais homogênea. 
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No tópico 5.1 fez-se uma breve discussão sobre a inserção destes adolescentes no 

mercado de trabalho. Na sequência, o tópico 5.2 contém a Análise Estatística de Dados 

Espaciais (AEDE) para os indicadores econômicos, sociais e educacionais dos municípios. 

Em seguida, fez-se a análise estatística descritiva da relação entre as características 

individuais e familiares com a frequência de adolescentes que estudam ou estão em condições 

de atraso escolar. Finalizando, apresentou-se e discutiu-se o modelo logit hierárquico. 

 

5.1 ALGUMAS EVIDÊNCIAS SOBRE O ADOLESCENTE NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

Do total de adolescentes de 14 a 17 anos, do Brasil, 67,36% somente estudavam, o que 

totalizava 904.049 pessoas. Um número de 285.244 adolescentes, ou 21,25% da população 

em destaque eram trabalhadores e estudantes ao mesmo tempo, ao passo que 5,67% eram só 

trabalhadores e 5,72% não trabalhava e nem estudava (Figura 3).  
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Figura 3 - Frequência de adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, residentes na região Sul do 

Brasil, segundo a condição de trabalho e estudo. 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico 2010. 

 

Costa e Ulyssea (2014) chamaram os adolescentes que não trabalhavam e não 

estudavam de “fenômeno dos jovens nem-nem” e demonstraram que esta opção ocorre com 

maior frequência entre jovens já fora da idade escolar, entendendo-se como idade escolar o 

período que se encerra com o término do ensino médio. A tendência, no período de 1992 a 

2012 foi de retração do número de jovens que desistiram de estudar e não trabalhavam. Entre 
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os adolescentes de 15 a 17 anos, a redução da taxa de nem-nem foi acompanhada pelo 

aumento percentual daqueles que só estudavam. 

No Brasil, o trabalho de crianças e adolescentes é regulado por legislação específica - 

a Lei 10.097/2000, a qual, embasada na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) determina 

que é entendido como menor, o trabalhador com idade de quatorze até dezoito anos (BRASIL, 

2000). Para estes menores, é proibido qualquer tipo de trabalho, excetuando-se os casos em 

que os adolescentes assumem a condição de aprendiz, o que é permitido a partir dos quatorze 

anos. Os adolescentes que se declararam trabalhadores na Figura 3 referem-se a uma 

população de 361.327 pessoas para o Sul do Brasil, devendo estar protegidos por esta lei 

especialmente porque, segundo Kassouf (2002), a inserção precoce no mercado de trabalho 

afeta a saúde e o bem-estar do indivíduo, em comparação àqueles que começaram a trabalhar 

com idades mais avançadas. Entretanto, existe a possibilidade de que a proteção legal não 

atinja o grupo etário de interesse de modo completo. A análise que se segue busca elucidar 

esta questão. 

Comparando-se os adolescentes trabalhadores e não trabalhadores segundo a situação 

do domicílio (Figura 4) nota-se que no meio rural existia um maior percentual de 

trabalhadores (42,85%), em comparação ao setor urbano (23,31%). Este resultado está 

associado às características do trabalho nas áreas rurais brasileiras, em que as famílias 

especialmente inseridas em pequenas propriedades contam com a ajuda de todos os membros 

familiares para dar conta do montante de atividades produtivas ali existentes.  
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Figura 4 - Frequência de adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, residentes na região Sul do 

Brasil, segundo o fato de estarem trabalhando (ou não) e a situação do domicílio. 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico 2010. 
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Segundo Stoffel (2014), um importante conceito de agricultura familiar parte da ideia 

que esta é uma forma de gestão em que a maior parte do trabalho desenvolvido na 

propriedade vem de indivíduos que mantém entre si laços de sangue e casamento. Deste 

modo, adolescentes pertencentes ao meio rural são incentivados a colaborar com seus pais, 

nas atividades que garantem o provimento da família. 

Quando se observa a frequência de adolescentes segundo o sexo e o fato de estarem 

trabalhando (ou não), confirma-se que entre os rapazes existe um maior percentual de 

trabalhadores (31,82%), em comparação à escolha feita pelas garotas, uma vez que 21,5% 

estavam trabalhando (Figura 5).  
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Figura 5 - Frequência de adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, residentes na região Sul do 

Brasil, segundo o fato de estarem trabalhando (ou não) e o sexo. 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico 2010. 

 

Barros, Franco e Mendonça (2007) afirmam que, no mercado de trabalho, a 

remuneração das mulheres é bem inferior à dos homens, levando-se em conta o fato de 

possuírem as mesmas características observáveis e estarem inseridos no mesmo segmento, 

sendo que tal diferença foi de 56% em 2005. Neste caso, o custo de oportunidade do não 

ingresso no mercado de trabalho é maior para os rapazes, em comparação às garotas. Esta 

situação é especialmente relevante quando se avalia a preocupação com o primeiro emprego, 

pois jovens e adolescentes iniciam sua carreira laboral ingressando em ocupações de pior 

qualidade, mas tendem a conduzir-se para empregos melhores ao longo do tempo. Além 

disso, os jovens se movimentam de empregos sem carteira para empregos com carteira e 

melhor remunerados (REIS, 2014). Acredita-se que esta realidade influenciou na escolha dos 
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adolescentes aqui observados, o que explicaria a opção pelo ingresso precoce no mercado de 

trabalho por um número maior de rapazes. 

Na Figura 6 é possível verificar que, do total de adolescentes brancos, 27,18% eram 

trabalhadores, chegando-se a uma porcentagem de 33,05% entre os indígenas, 26,76% entre 

os pardos, 23,73% entre os amarelos e 22,35% entre os negros. Este resultado é semelhante ao 

encontrado por Ferro e Kassouf (2005), as quais comprovaram que, no Brasil, entre crianças 

brancas e pardas da área rural, a probabilidade de estar trabalhando era maior que a observada 

para os negros.  
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Figura 6 - Frequência de adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, residentes na região Sul do Brasil 

e que estavam trabalhando, segundo a cor ou raça. 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico 2010. 

 

A renda familiar per capita é um importante determinante do ingresso precoce no 

mercado de trabalho, pois 42,77% dos adolescentes que pertenciam a famílias com até 1 

salário mínimo de renda familiar per capita eram trabalhadores (Figura 7). Este percentual era 

de 35,42% entre aqueles que tinham renda familiar per capita entre 1 e 2 salários mínimos, 

sendo ainda menor entre os que pertenciam a lares com renda familiar per capita superior a 2 

salários mínimos (26,83%).  

Na pesquisa de Ferro (2003), comprovou-se que tanto o salário do pai, quanto o salário 

da mãe afetavam negativamente na probabilidade de a criança trabalhar. Ferro (2007), por sua 

vez, confirmou a existência de uma correlação negativa entre a renda não proveniente do 

trabalho e a probabilidade de ingresso no mercado de trabalho para crianças com idade entre 

10 e 14 anos. Beegle, Dehejia e Gatti (2003) mostraram que a oferta de trabalho infanto-
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juvenil depende de diversas características socioeconômicas da família, tais como: a renda 

familiar, a idade e escolaridade dos pais (ou da pessoa responsável pela família) e o tamanho 

da família. Ou seja, a condição socioeconômica da família é fator preponderante na vida de 

crianças e adolescentes e, no caso dos adolescentes aqui investigados, quanto menor a renda 

familiar per capita, maior o número de adolescentes trabalhadores. 
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Figura 7 - Frequência de adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, residentes na região Sul do Brasil 

e que estavam trabalhando, segundo a renda familiar per capita (em salários mínimos). 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico 2010. 

 

Concentrando a análise somente nos adolescentes trabalhadores, a Figura 8 mostra a 

distribuição percentual destes adolescentes, segundo o número de horas trabalhadas por 

semana.  

De acordo com a Lei 10.097/2000 além da obrigatoriedade de contratação do 

trabalhador menor na condição de aprendiz, também é estabelecido que a jornada de trabalho 

não deve exceder a seis horas diárias, especialmente nos casos em que o menor ainda é 

estudante. Contabilizando-se seis dias de trabalho, o adolescente deveria trabalhar no máximo 

36 horas semanais. 

A Figura 8 evidencia que a condição de boa parte dos trabalhadores está em desacordo 

com esta Lei, pois 47,27% trabalhavam mais de 36 horas semanais. Além disso, quase 21% 

trabalhavam entre 40 e 48 horas por semana e 7,51% trabalhavam mais de 48 horas semanais. 

Em termos absolutos, os adolescentes que cumpriam uma jornada superior à prevista na 

legislação totalizavam 170.789 pessoas cuja oportunidade de buscar um nível educacional 

maior estava comprometida pela necessidade de inserção no mercado de trabalho. 



96 

 

 

0

5

10

15

20

25

Até 10 > 10 a 20 > 20 a 36 > 36 a 40 > 40 a 48 > 48

12,1

23,4

17,23

18,78

20,98

7,51

%

Horas trabalhadas por semana

 
Figura 8 - Frequência de adolescentes trabalhadores, com idade entre 14 e 17 anos, residentes na 

região Sul do Brasil, segundo a quantidade de horas trabalhadas por semana. 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico 2010. 

 

Na Figura 9 tem-se a distribuição dos adolescentes trabalhadores, da região Sul do 

Brasil, segundo a condição de formalidade no mercado de trabalho.  
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Figura 9 - Frequência de adolescentes trabalhadores, com idade entre 14 e 17 anos, residentes na 

região Sul do Brasil, segundo a formalidade no mercado de trabalho. 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico 2010. 

 

Percebe-se pela Figura 9 que 70,86% dos adolescentes estavam inseridos no mercado 

de trabalho informal, o qual inclui os trabalhadores sem carteira de trabalho assinada, aqueles 
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que executam atividades laborais por conta própria, além daqueles que trabalham na 

construção para o próprio uso, ou na produção para o próprio consumo. 

Comparando-se estes resultados sobre os trabalhadores adolescentes com pesquisas 

realizadas para o total de trabalhadores, Ramos (2007) demonstrou que o grau de 

informalidade na região Sul do Brasil era de 43,7%, no ano 2005, chegando a 50,4% no Brasil 

como um todo. Em 2009, o número de trabalhadores brasileiros inseridos em ocupações 

informais correspondia a 51,7% do total de trabalhadores e, no Paraná, era de 46,7%. Ou seja, 

apesar do grau de informalidade ser alto entre os trabalhadores brasileiros, o percentual aqui 

observado para os adolescentes é bem superior, o que é um indicativo de que estes pequenos 

trabalhadores têm maiores chances de estarem inseridos em ocupações precárias e legalmente 

desprotegidos. Ramos (2007, p. 32) afirma que: Na sua expressão mais direta, o setor 

informal é encarado como gerador de empregos de baixa qualidade e remuneração, 

ineficiências e custos econômicos adicionais, constituindo uma distorção a ser combatida. 

Além disso, para a maioria dos jovens brasileiros, o primeiro emprego ocorre sem o registro 

em carteira de trabalho, em ocupações temporárias ou em tempo parcial (REIS, 2014). 

Neste caso, para a maioria dos adolescentes aqui estudados, a regularidade é a 

precariedade no mercado de trabalho e, para eles, uma visão do futuro poderia ser a busca por 

inserir-se em ocupações formais. O mercado de trabalho formal seria, por assim dizer, a 

expressão de uma melhoria nas condições de renda e no status socioeconômico destes 

adolescentes, os quais estariam observando seu dinamismo ao tomar a decisão em permanecer 

na escola. Daí a importância de captar o nível de empregos formais, a partir dos dados da 

RAIS, em uma análise sobre o abandono e atraso escolar dos adolescentes. 

A Figura 10 mostra o rendimento individual dos adolescentes trabalhadores, no qual é 

possível verificar que quase 76% destes indivíduos ganhavam renda igual ou inferior a 1 

salário mínimo e 20,11% trabalhavam sem o recebimento de uma remuneração. Os 

adolescentes com renda superior a 1,5 salários mínimos compunham apenas 7,23% da 

amostra. Comparando-se este resultado com o exposto na Figura 8, havia uma alta proporção 

de adolescentes trabalhando 20 horas ou mais, o que revela uma desproporcionalidade na vida 

dos pequenos trabalhadores, pois a maioria deles trabalhava muito em troca de um baixo 

rendimento, ou nenhum rendimento. Tal situação costuma afetar negativamente o mercado de 

trabalho como um todo, uma vez que a mão de obra infantil é utilizada em atividades que 

poderiam ser desempenhadas por pessoas adultas e isto pode reduzir a taxa salarial e o nível 

de emprego entre indivíduos que já estão na maioridade. Dependendo da estrutura do mercado 

de trabalho analisado, o impacto do trabalho infantil sobre as condições de emprego e renda 
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pode ter uma gravidade ainda maior (BASU; TZANNATOS, 2003). 
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Figura 10 - Frequência de adolescentes trabalhadores, com idade entre 14 e 17 anos, residentes na 

região Sul do Brasil, segundo a renda individual (em salários mínimos). 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico 2010. 

 

Barros, Franco e Mendonça (2007) expõem que o diferencial de rendimento entre 

trabalhadores formais e informais era de 25,8% em 1995 e aumentou expressivamente ao 

longo de uma década, alcançado uma proporção de 40,6% em 2005. A Figura 11 é um 

indicativo de que o diferencial de rendimento entre trabalhadores formais e informais repete-

se entre os adolescentes, em razão de que todos os adolescentes que trabalhavam sem 

remuneração estavam na informalidade. O número de adolescentes na formalidade aumentou 

gradativamente com o aumento nos intervalos de renda e chegou a 64,32% entre os 

adolescentes com rendimento maior que 1 até 1,5 salários mínimos. Quando se trata dos 

adolescentes com rendimento superior a 1,5 salários mínimos tinha-se 41,63% de pessoas na 

formalidade.   

Em termos absolutos, havia 273.787 adolescentes recebendo renda de até 1 salário 

mínimo e, destes, 218.888 estavam na informalidade. Com renda superior a 1 salário mínimo 

havia 87.541 adolescentes e apenas 50.382 na formalidade. Ou seja, dada a distribuição de 

renda entre os adolescentes, a grande maioria recebia baixa remuneração e estava na 

informalidade. Mais uma vez, fica evidenciada a condição de precariedade entre os 

adolescentes que optaram por inserir-se precocemente no mercado de trabalho. Dado que para 

este grupo populacional seria mais viável fazer a opção preferencial por ingressar e 

permanecer na escola, é de fundamental importância investigar, também, os fatores 
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associados à sua escolaridade. 
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Figura 11 - Frequência de adolescentes trabalhadores, com idade entre 14 e 17 anos, residentes na 

região Sul do Brasil, segundo a renda individual (em salários mínimos) e a formalidade no mercado de 

trabalho. 

Fonte: Elaborado a partir dos microdados do Censo Demográfico 2010. 

 

5.2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

 

Para realizar a análise exploratória dos indicadores municipais optou-se, 

primeiramente, por discutir a distribuição espacial destes indicadores ao longo do território da 

região Sul do Brasil. Na sequência, são analisados os cálculos para o teste I-Moran, tanto 

univariado quanto bivariado, sendo que no teste bivariado as variáveis dependentes foram a 

média municipal do abandono e do atraso escolar. 

 

5.2.1 Distribuição espacial dos indicadores municipais 

 

Para analisar a distribuição espacial dos indicadores municipais, estes indicadores 

foram divididos em cinco categorias, a saber: “baixo”, “baixo-médio”, “médio”, “médio-alto” 

e “alto”. A identificação destas cinco categorias foi feita respeitando-se a média do indicador 

para o total de municípios da região Sul brasileira. Assim, na categoria “médio” encontram-se 

os municípios cujo valor esteve próximo à média daquele indicador. Os municípios com 

valores abaixo da média foram categorizados como “baixo”, ou “baixo-médio”; ao passo que 

as categorias “médio-alto” e “alto” concentram os municípios com valores acima da média 
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para cada indicador. Salienta-se, ainda, que em alguns mapas aparecem apenas 4 das cinco 

categorias selecionadas, o que aconteceu nos casos em que os valores do indicador eram 

muito concentrados, dificultando a subdivisão em número maior de categorias. 

Na Figura 12 tem-se os resultados para o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal – IDH-M (à esquerda) e para a Taxa de rotatividade, do ano 2010 (à direita). 

Quanto ao IDH-M, sua distribuição respeitou a definição dada pelo PNUD e o valor médio 

deste indicador fica entre 0,600 e 0,699, tendo havido um número grande de municípios cujo 

valor do IDH-M ficou centrado na média. Contabilizou-se, assim, 385 municípios, ou 32,41% 

do total para a região Sul do Brasil, enquanto 65,99% tinham IDHM-M “médio-alto” e 1,18% 

eram municípios com IDH-M “alto”. Outro detalhe importante é que nenhum município 

apresentou IDH-M baixo e apenas 0,42% tinha um desenvolvimento humano “baixo-médio”. 

Conforme o Atlas de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro, o IDH-M 

calculado para o Brasil como um todo, em 2010, foi de 0,727 e 33,9% dos municípios 

brasileiros tinham um IDH-M entre 0,7 e 0,799, sendo que a maioria se concentrava nas 

regiões Sul e Sudeste do país. Ou seja, em termos de desenvolvimento humano, a região Sul 

tem sido destaque nas publicações relativas ao tema. 

Uma vez que a taxa de rotatividade mede as variações no estoque de trabalhadores 

formais, quanto menor este indicador maior a estabilidade dos trabalhadores em determinado 

município. A Figura 12 mostra que grande parte dos municípios da região Sul tinha uma taxa 

de rotatividade que se definia como “baixa-média”, o que corresponde a 62,79% do total de 

municípios da região. Outros 27,36% dos municípios tinham uma taxa de rotatividade 

“média”, ao mesmo tempo em que apenas 5 municípios tinham uma “alta” taxa de 

rotatividade. 

Pochmann (2009) comenta que a taxa de rotatividade é um indicador do 

funcionamento desfavorável do mercado de trabalho e o fato de que estão sendo demitidos 

trabalhadores com maior remuneração, para serem substituídos por outros trabalhadores que 

aceitem condições inferiores de salário. No Brasil, a rotatividade entre pessoas com até três 

meses de trabalho é elevada e chega a ser de duas a cinco vezes superior à observada em 

outros países. Uma vez que a rotatividade para a maioria dos municípios da região Sul 

encontra-se entre “média-baixa” e “média”, acredita-se que esta região apresenta condições 

mais favoráveis para os trabalhadores. 
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Figura 12 - Mapas da distribuição espacial de indicadores municipais: a) Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M); b) Taxa de rotatividade. 

Fontes: a elaborado a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano; b elaborado a partir dos dados da 

Rais. 

 

A Figura 13 mostra a taxa de desemprego, podendo-se observar que existe uma 

disparidade maior deste indicador entre os municípios da região Sul brasileira. Na parte mais 

central da região, com destaque para o norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, 

concentrava-se o maior número de municípios com taxa de desemprego “baixa”, tendo-se 

13,22% do total observado, os quais tinham uma taxa de desemprego de até 1%. Com 

desemprego médio (entre 1% e 4%) havia um total de 585 municípios, ou 49,24%, enquanto 

37,04% dos municípios tinham uma taxa de desemprego “média-alta”, cujos valores eram 

maiores que 4% e de até 10%. 

De acordo com Baltar (2015), a partir de 2004 a geração de emprego assalariado 

intensificou-se no Brasil, o que provocou o crescimento da formalização de contratos de 

trabalho. Com isso, dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) apontaram para uma 

redução da taxa de desemprego, que era de 12,3% em 2003, 7,9% em 2008 e 5,5% em 2012. 

A partir dos dados da PNAD contínua tem-se que, no Brasil, a taxa de desocupação era de 

7,9% no primeiro trimestre de 2012, tendo caído continuamente até chegar a 6,9% no último 

trimestre daquele ano. Separando-se esta informação por região, o Nordeste tinha a taxa de 

desemprego mais elevada no último trimestre de 2012, a qual era de 9,3%; no Norte tinha-se 

um índice de 7,3% e no Sudeste de 6,6%. As regiões com as menores taxas de desocupação 



102 

 

eram o Centro-Oeste, com 5,7% e o Sul, com 4%. Aliás, a região Sul registrou as menores 

taxas de desemprego em todos os semestres de 2012 e nos dois primeiros semestres de 2013 

(IBGE, 2015). Apesar de a taxa de desemprego aqui apresentada ter sido calculada a partir 

dos dados do Censo Demográfico 2010, acredita-se que a realidade observada para a região 

Sul nos anos 2012 e 2013 também tenha ocorrido em 2010, uma vez que a média de 

desemprego na maioria dos municípios era relativamente baixa. 

  

  
Figura 13 - Mapas da distribuição espacial de indicadores municipais: a) Taxa de desemprego; b) 

Índice de Gini. 

Fontes: a elaborado a partir do Censo Demográfico 2010; b elaborado a partir do Atlas do 

Desenvolvimento Humano. 

 

O Índice de Gini, revela uma grande concentração de municípios com um valor médio 

para este indicador, independente do estado a que o mesmo se refira. São 97,39% dos 

municípios, cujo valor para o Índice de Gini situava-se no intervalo entre 0,3 e 0,6; cinco 

municípios tinham este indicador circulando entre 0,16 e 0,299 e outros vinte e seis 

municípios tinham um Índice de Gini maior que 0,6 e menor ou igual a 0,8. Uma vez que este 

é um indicador socioeconômico de concentração de renda, pode-se dizer que entre os 

municípios do Sul brasileiro existe uma média concentração de renda. 

Simão (2009) relata que as primeiras pesquisas desenvolvidas com o intuito de discutir 

a desigualdade de renda no Brasil mostraram um crescimento dessa desigualdade entre as 

décadas de 1960 e 1970. Com o passar do tempo as técnicas e as bases de dados para 
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investigar o tema foram aprimoradas, mas o Índice de Gini ainda é o mais utilizado pelos 

pesquisadores e formuladores de políticas públicas. Assim, traçando a evolução temporal do 

Índice de Gini calculado a partir da renda familiar per capita tem-se que este indicador era de 

0,623 em 1976, alcançou seu pico em 1989, com valor de 0,636, foi de 0,604 em 1993 e 

reduziu-se sistematicamente, chegando a 0,543 em 2009 e 0,527 em 2013. Os valores 

observados para os municípios da região Sul estão relacionados com a evolução deste 

indicador para o Brasil, uma vez que, na maioria dos municípios, obteve-se uma desigualdade 

de, no máximo, 0,6. 

Na Figura 14, a distribuição espacial do PIB per capita mostra um grande número de 

municípios indicando valores “baixos” para este indicador. Trata-se de um total de 113 

municípios, compondo 9,51% do total de municípios sulistas, sendo que a maioria estava 

situada no estado do Paraná. Com valores “médios” para o PIB per capita da região estava 

pouco mais da metade dos municípios analisados (50,67%), ou 602 municípios. Com valores 

identificados como “baixo-médio” encontravam-se 457 municípios (38,47%). Apresentando 

um PIB per capita “médio-alto” havia 14 municípios, ao passo que 2 deles tinham esse 

indicador na qualidade de “alto”.  

Vale destacar que o valor do PIB per capita para os 602 municípios “médios” girava 

em torno de R$ 15.000,00 a R$ 45.000,00 e os municípios com PIB per capita “baixo” 

tinham seus valores menores que R$ 10.000,00. Além disso, a média do PIB per capita para o 

total dos municípios da região Sul era de R$ 17.684,57, ao passo que o valor mínimo era de 

R$ 5.869,16 e o valor máximo era R$ 223.848,20. Ou seja, o município com o PIB per capita 

mais elevado tinha o valor 38 vezes superior àquele observado para o município com PIB per 

capita menos elevado e 13 vezes maior que o valor calculado para média. Cruz et al. (2015) 

afirmam que há grandes divergências intra e inter-regionais no padrão de crescimento do PIB 

per capita dos estados brasileiros e, apesar de os estados mais pobres terem tido um 

crescimento acima da média nacional, no período de 1991 a 2009, ainda há evidências de uma 

forte desigualdade regional no país. Tal desigualdade também é evidenciada entre os 

municípios da região Sul do Brasil. 
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Figura 14 - Mapas da distribuição espacial de indicadores municipais: a) PIB per capita; b) População 

total. 

Fonte: a elaborado a partir das Contas Regionais do IBGE; b elaborado a partir do Censo Demográfico 

2010. 

 

Ainda na Figura 14, o mapa com a distribuição espacial da população total mostra que 

a região Sul é composta por uma maioria de municípios pouco populosos, pois na categoria 

“baixo” estavam 59,43%, distribuídos ao longo de todo território regional. Na categoria de 

“baixo-médio” estavam 160 municípios e tinham população entre 10.000 e menos de 15.000 

habitantes, ao mesmo tempo em que 214 municípios tinham uma população com um mínimo 

de 15.000 e máximo de 44.999 pessoas, tendo sido identificados como de porte “médio”. Os 

municípios cujas informações foram destacadas pela cor azul tinham população igual ou 

superior a 100.000 indivíduos, e referem-se a 48 cidades distribuídas, em sua maioria, nas 

proximidades das regiões metropolitanas, ou assumindo a condição de municípios polos em 

suas mesorregiões. 

Os indicadores de emprego referem-se à proporção de pessoas inseridas no setor 

formal de determinado setor de atividade, com relação ao total de trabalhadores formais de 

cada estado. Dado que se trata de uma proporção, o valor destes indicadores ficou entre 0 e 1, 

sendo que alguns apresentaram valores mínimos e máximos baixos.  

O indicador de emprego na indústria mostra alguns pontos de concentração para 

municípios com “alto” índice de empregos industriais formais, nos três estados (Figura 15). 

Nestes municípios, os empregos do setor industrial participavam com mais de 60% do total de 
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empregos formais e eles compunham 8,92% do total de municípios da região Sul. No extremo 

oposto, com baixo índice de emprego industrial (intervalo menor ou igual a 9%) estavam 

24,75% dos municípios, concentrados no extremo sul e oeste do Rio Grande do Sul e na 

região central do Paraná. Além disso, o índice industrial “médio” foi o que apresentou a maior 

participação percentual entre os municípios da região Sul (34,51%), com o indicador variando 

entre 0,19 e menor ou igual a 0,45. 

Na distribuição espacial para o indicador de emprego na administração pública houve 

um maior contingente de municípios com “média” participação no total dos empregos 

formais, os quais contabilizavam 482 observações, ou 40,57% do total. Somando-se estes 

municípios com aqueles que apresentaram uma participação “baixa-média” (índice variando 

entre 0,10 e 0,19) tem-se 67,51% do total de municípios da região. Além disso, 20,46% dos 

municípios tinham este índice identificado como “médio-alto” ou “alto”, o que dá um 

indicativo da importância dos empregos da administração pública na região em análise. 

 

  
Figura 15 - Mapas da distribuição espacial de indicadores municipais: a) Indicador de emprego na 

indústria; b) Indicador de emprego na administração pública. 

Fonte: a,b elaborado com base nos dados da Rais. 

 

Alves e Costa (2013), ao avaliarem a distribuição espacial das atividades econômicas 

no Sul do Brasil, demonstraram que a maioria das mesorregiões do Rio Grande do Sul 

apresentaram resultados elevados para o Quociente Locacional (QL) do setor de 

administração pública, além das mesorregiões catarinenses Serrana e da Grande Florianópolis. 
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No Paraná, a administração pública destacou-se nas mesorregiões Noroeste, do Norte Pioneiro 

e do Centro-Sul. Segundo os autores, o setor industrial foi subdividido em atividades de baixa 

tecnologia e de alta tecnologia, cabendo destacar as atividades de alta tecnologia, que estavam 

mais concentradas nas mesorregiões metropolitanas dos três estados e na mesorregião Oeste 

do Paraná. Do mesmo modo que foi percebido pelos resultados dessa, o setor industrial 

apresentou uma maior participação no emprego formal das regiões metropolitanas e, nas 

regiões não metropolitanas, apareceu com mais destaque o setor da administração pública. 

O setor da construção civil tem pouca participação na geração de empregos formais da 

região Sul do Brasil, com seu indicador oscilando entre 0 e 0,64 – ou seja, há municípios nos 

quais não se registra nenhum emprego formal na construção civil, além de um grande número 

de municípios com um “baixo” índice para este setor (Figura 16). Juntando-se os municípios 

com “baixo” e “médio” valor para o indicador de emprego na construção civil tem-se 1.003 

municípios, ou 84,43% do total. A baixa participação deste setor na distribuição do emprego 

formal da região Sul do Brasil explica-se pela alta informalidade do mesmo. Segundo dados 

da PNAD, em 2001, 73,57% dos empregados na construção civil eram informais e, em 2011, 

a taxa de informalidade deste setor foi de 64,92%, sendo que a maior parte destes indivíduos 

eram trabalhadores por conta própria, ou sem registro em carteira de trabalho. 

Com relação ao indicador de emprego no comércio, na Figura 16 é possível perceber 

que sua participação na geração de empregos formais da região Sul está mais concentrada 

entre “médio” e “médio-alto” - com intervalo mínimo de 0,09 e máximo de 0,35 – tendo-se 

82,2% dos municípios. Com “alta” participação na geração de empregos formais tem-se um 

número relativamente pequeno de municípios (59), compreendendo 4,39% do total.  

Souza, Alves e Piffer (2014) analisaram a composição do Quociente Locacional (QL) 

para o Brasil, comparando os anos de 1985 e 2010, constatando que, no setor da construção 

civil a localização das mesorregiões especializadas era bem dispersa no território brasileiro, 

destacando-se uma maior especialização nas regiões Norte e Centro-Oeste, além de uma fraca 

especialização na região Sul. Além disso, grande parte das mesorregiões brasileiras 

demonstrou especialização em relação ao setor do comércio, com uma concentração maior 

nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Isto é, os resultados são semelhantes aos da presente 

tese, o que mostra uma menor participação do emprego formal da construção civil e uma 

maior participação dos empregos do comércio, na região Sul brasileira. 



107 

 

  
Figura 16 - Mapas da distribuição espacial de indicadores municipais: a) Indicador de emprego na 

construção civil; b) Indicador de emprego no comércio. 

Fonte: a,b elaborado com base nos dados da Rais. 

 

A Figura 17 mostra que o indicador de emprego na agropecuária tinha uma “baixa” 

concentração nas regiões mais industrializadas do Sul do Brasil. Alves e Costa (2013) 

demonstraram que as mesorregiões Metropolitana de Curitiba, Norte Central e Oeste (no 

Paraná); Vale do Itajaí e Florianópolis (em Santa Catarina); Metropolitana de Porto Alegre, 

Nordeste e Noroeste (no Rio Grande do Sul) eram especializadas em atividades industriais de 

alta ou baixa tecnologia e estas são as mesmas mesorregiões que, na Figura 17, contêm os 

municípios cuja participação da agropecuária no índice de empregos formais é de, no 

máximo, 4%. Com uma “média” participação no total de empregos formais estão os 

municípios da região central do estado do Paraná (mesorregiões centro-ocidental, centro-

oriental e centro-sul paranaenses), de parte das mesorregiões Norte e Serrana de Santa 

Catarina, assim como das mesorregiões Sudoeste e Sudeste do Rio Grande do Sul. Com um 

indicador “médio-alto” e “alto” tem-se 12,16% do total de municípios. 
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Figura 17 - Mapa da distribuição espacial do Indicador de emprego na agropecuária. 

Fonte: Elaborado com base nos dados da Rais. 

 

Na Figura 18 apresenta-se a distribuição espacial dos dois principais indicadores a 

serem estudados para esta tese, a saber: a média municipal de adolescentes em situação de 

evasão escolar e a média municipal de adolescentes com atraso escolar. Para o indicador da 

evasão escolar criou-se os intervalos de até 0,0999 (baixo); maior ou igual a 0,10 até 0,1999 

(baixo-médio); maior ou igual a 0,2 até 0,4999 (médio) e maior ou igual a 0,5 (alto). Ressalta-

se que em municípios com alto índice de evasão escolar, 50% ou mais dos adolescentes com 

idade entre 14 e 17 anos abandonaram os estudos. Mas, não se percebe no painel a da Figura 

18 nenhum município em que a média de estudantes com evasão escolar tenha superado os 

50%. Classificados com um desempenho “médio” em relação ao abandono escolar estão um 

grupo de municípios situados na mesorregião Centro-Oriental do Paraná e alguns outros 

pertencentes às mesorregiões Sudeste, Centro-Sul e Metropolitana de Curitiba. Em Santa 

Catarina, o maior número de municípios com médio desempenho para a evasão escolar está 

nas mesorregiões Vale do Itajaí, Serrana e Norte Catarinense. Já no Rio Grande do Sul é 

pouco o número de municípios com médio desempenho, destacando-se a existência de uma 

grande concentração de municípios em que o indicador de abandono escolar foi baixo. Estes 

municípios situam-se, em maior número, nas mesorregiões Noroeste, Centro-Oriental, 

Centro-Ocidental e Nordeste. A grande maioria dos municípios, dos três estados, apresentou 

um nível baixo-médio para o indicador de abandono escolar, significando que a média de 

adolescentes em situação de evasão escolar estava entre 10 e 19% quando do levantamento do 
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Censo Demográfico 2010. 

 

  
Figura 18 - Mapas da distribuição espacial de indicadores municipais: a) Média municipal do 

abandono escolar; b) Média municipal do atraso escolar. 

Fonte: a,b elaborado a partir do Censo Demográfico 2010. 

 

A distribuição da média municipal para o atraso escolar encontra-se no painel b, da 

Figura 18 e seus intervalos são os que seguem: até 0,1999 (baixo); maior ou igual a 0,2 a 

0,3999 (baixo-médio); maior ou igual a 0,4 a 0,5999 (médio); maior ou igual a 0,6 a 0,7999 

(médio-alto) e maior ou igual a 0,8 (alto). Também neste caso os valores maiores indicam 

uma piora do indicador e situações em que mais de 80% dos estudantes estão atrasados na 

escola. Mas, grande parte dos municípios tem o atraso escolar situado na condição de “médio-

alto” e seus estudantes têm uma defasagem média de 60% a 79%. Chama a atenção o fato de, 

no Rio Grande Sul, os municípios com esta informação situarem-se, em sua maioria, nas 

mesorregiões Sudeste e Sudoeste. No Paraná, os estudantes com atraso “médio-alto” 

aparecem com destaque na mesorregião Metropolitana de Curitiba. Tanto no Rio Grande do 

Sul quanto no Paraná, estas são as mesorregiões que também concentram os municípios com 

menor evasão escolar. Ou seja, trata-se de mesorregiões em que a maioria dos adolescentes 

está estudando, mas o resultado final desta educação é de má qualidade, uma vez que seu 

atraso escolar é elevado. 

No Paraná e em Santa Catarina existe uma coerência maior entre estes dois 

indicadores, pois nos mesmos municípios e mesorregiões em que a evasão escolar foi “baixo-

média”, ou “média”, ocorreu situação semelhante com o atraso escolar. No entanto, vale 
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lembrar que um atraso escolar médio revela que entre 40% e 59% dos adolescentes estão com 

problemas de defasagem escolar, o que deve ser interpretado com o devido cuidado, na 

reflexão e elaboração de políticas públicas na área da educação. 

A análise realizada até agora mostra distribuição dos indicadores municipais no 

espaço, mas não possibilita a análise de significância em relação a esta distribuição. Para 

avançar nas análises e contornar essa limitação, os tópicos 5.2.2 a 5.2.5 apresentam os 

cálculos para o I-Moran. 

 

5.2.2 Autocorrelação global univariada 

 

A Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) contribui para a interpretação de 

processos espaciais em que a heterogeneidade pode gerar dependência espacial e, do 

contrário, a dependência espacial pode levar à heterogeneidade. Ou seja, a AEDE procura 

descrever distribuições espaciais, identificar observações discrepantes no espaço, descobrir 

padrões de associação espacial e sugerir clusters espaciais (ALMEIDA, 2004, cap. 3, p. 1).  

Para a análise da autocorrelação global dos dados faz-se necessário calcular o valor 

esperado para a estatística I-Moran, a qual, para os 1.188 municípios da região Sul do Brasil, 

apresentou um valor de E(I) = -0,0008. Dado que a análise em foco centra-se na observação 

de diversos indicadores municipais, tem-se que um valor calculado da estatística I-Moran 

superior a -0,0008 revela a existência de autocorrelação espacial positiva para o indicador 

analisado. Ou seja, municípios em que o valor do indicador é alto, são rodeados por outros 

municípios com valores também altos; ou municípios com um baixo valor do indicador em 

questão, têm em sua vizinhança outros municípios com o indicador baixo. Se, do contrário, o 

valor calculado de I-Moran for inferior a -0,0008 ocorre uma autocorrelação espacial negativa 

para o indicador municipal, tendo-se municípios com um alto valor do indicador circundados 

por municípios com valores baixos e vice-versa. 

Na Tabela 5 tem-se os resultados para a estatística I de Moran, levando-se em 

consideração as convenções Rainha, Torre, K-3 vizinhos e K-4 vizinhos10. Nota-se que todos 

os coeficientes resultaram em um valor maior que o I esperado e significância ao nível de 1%, 

podendo-se dizer que todos os indicadores municipais têm autocorrelação espacial positiva.  

Mas, para uma análise mais detalhada da autocorrelação espacial, através dos gráficos 

de dispersão, é preciso escolher uma das convenções descritas na Tabela 5 e a opção recaiu 

                                                
10 Em análises estatísticas espaciais, faz-se alusão ao movimento de peças num tabuleiro de xadrez (ALMEIDA, 

2004, cap. 2, p. 3). 
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sobre a convenção K-3 vizinhos pelo fato de a mesma ter apresentado coeficientes com 

valores mais elevados, na maioria dos casos. 

 

Tabela 5 - Estatística I de Moran (univariada) para os indicadores municipais, de acordo com 

as convenções Rainha, Torre, K-3 vizinhos e K-4 vizinhos. 

Variável 

Convenção 

Rainha Torre K-3 vizinhos K-4 vizinhos 

I de 

Moran 
p-valor 

I de 

Moran 
p-valor 

I de 

Moran 
p-valor 

I de 

Moran 
p-valor 

IDH-M 2010 0,4386 0,001 0,4381 0,001 0,4876 0,001 0,4741 0,001 

Taxa de 

rotatividade 
0,2043 0,001 0,2042 0,001 0,2454 0,001 0,2412 0,001 

IE indústria 0,4271 0,001 0,4261 0,001 0,4636 0,001 0,4468 0,001 

IE construção 

civil 
0,0462 0,017 0,0452 0,011 0,0696 0,004 0,0577 0,009 

IE comércio 0,1925 0,001 0,1923 0,001 0,2115 0,001 0,2063 0,001 

IE adm. Pública 0,2516 0,001 0,2525 0,001 0,3190 0,001 0,2961 0,001 

IE agropecuária 0,3443 0,001 0,3427 0,001 0,3317 0,001 0,3342 0,001 

Índice de Gini 0,3609 0,001 0,3613 0,001 0,3648 0,001 0,3693 0,001 

PIB per capita 0,1323 0,001 0,1327 0,001 0,1453 0,001 0,1425 0,001 

Taxa de 

desemprego 
0,4613 0,001 0,4672 0,001 0,5129 0,001 0,4980 0,001 

Tamanho da 

população 
0,1683 0,001 0,1683 0,001 0,1675 0,003 0,1633 0,002 

Evasão escolar 0,2856 0,001 0,2848 0,001 0,3091 0,001 0,3009 0,001 

Atraso escolar 0,2984 0,001 0,2988 0,001 0,3163 0,001 0,3081 0,001 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: a Pseudo-significância empírica baseada em 999 permutações aleatórias; b E(I) = -0,0008. 

 

Os diagramas de dispersão para os indicadores municipais do IDH-M 2010; da taxa de 

rotatividade, da taxa de desemprego e do índice de Gini podem ser vistos na Figura 19. Para 

todos eles confirma-se a existência de correlação espacial positiva e, para o IDH-M, por 

exemplo, municípios em que este indicador apresentou-se elevado estão rodeados por outros 

municípios em igual situação; municípios com baixo IDH-M têm vizinhos com IDH-M em 

igual condição. 
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Figura 19 - Diagramas de dispersão de I de Moran univariado para a convenção K-4 vizinhos: a) IDH-

M 2010; b) Taxa de rotatividade; c) Taxa de desemprego; d) Índice de Gini. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Avaliação idêntica pode ser feita para os outros indicadores, sendo que o indicador 

com um maior valor para o I-Moran possui uma autocorrelação espacial mais consistente. 

Para o caso dos 4 indicadores citados, a taxa de desemprego tem o I de Moran mais elevado, o 

que pode ser observado pela inclinação da reta colocada no painel c, da Figura 19. Este 

resultado confirma a situação observada na Figura 13, em que os municípios com baixa taxa 

de desemprego estavam mais concentrados na área central da região Sul e também havia uma 

aproximação geográfica entre os municípios com taxa de desemprego “médio-alta”.  

A Figura 20 mostra os diagramas de dispersão para os seguintes indicadores: PIB per 
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capita; emprego formal na indústria; emprego formal na administração pública; emprego 

formal na construção civil.  

 

a) Moran’s I: 0,1453 a) Moran’s I: 0,4636 
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c) Moran’s I: 0,3190 d) Moran’s I: 0,0696 
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INDICADOR DE EMPREGO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

INDICADOR DE EMPREGO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Figura 20 - Diagramas de dispersão de I de Moran univariado para a convenção K-4 vizinhos: a) PIB 

per capita; b) Indicador de emprego na indústria; c) Indicador de emprego na administração pública; d) 

Indicador de emprego na construção civil. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Na Figura 20, a autocorrelação espacial está presente de modo mais incisivo nos 

indicadores de emprego formal da indústria e da administração pública. Como foi visto na 

Figura 15, o alto índice de emprego industrial da região Sul ocorre em municípios 

circunvizinhos, o que indica a existência de forças centrípetas no setor de atividade industrial. 
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Ou seja, uma condição em que as relações conduzem à concentração das atividades 

econômicas. Situação semelhante ocorre no emprego formal da administração pública, mas a 

Figura 15 também revelou que as atividades ligadas à administração pública têm um indicador 

mais elevado nos municípios em que a concentração industrial é baixa. 

Na Figura 21 pode-se ver os diagramas de dispersão para os indicadores de emprego 

formal no comércio e na agropecuária, além do indicador que representa a população total dos 

municípios. No indicador de emprego no comércio percebe-se um espalhamento maior das 

observações, o que levou a um baixo valor do índice de Moran, para este indicador. No caso 

do indicador para a população total também se encontrou um baixo valor para o I de Moran e 

no diagrama de dispersão nota-se que os dados para a maioria dos municípios estão 

concentrados próximos à origem dos eixos, mas existem alguns pontos que poderiam indicar a 

presença de outilier. Realizou-se o teste, calculando-se o I-Moran sem a inclusão dos 

municípios que seriam possíveis outliers e obteve-se pouca diferença no resultado, com a 

permanência de uma autocorrelação espacial positiva. Mas, os municípios em destaque foram 

identificados como outliers do tipo AA, com população extremamente elevada em 

comparação a municípios vizinhos, com índice populacional também alto. 

Na Figura 21, o indicador de emprego formal na agropecuária é o que tem o maior 

valor para o índice de I-Moran e, no gráfico de dispersão, as observações estão mais 

concentradas, especialmente no terceiro quadrante. Isto indica que o referido indicador 

apresenta agrupamento do tipo Baixo-Baixo (BB), em que as unidades espaciais são 

compostas por valores baixos e têm, em sua circunvizinhança, municípios com valores 

também baixos. 

Os diagramas de dispersão para a evasão e para o atraso escolar podem ser 

visualizados na Figura 22, na qual se confirma a existência de autocorrelação espacial positiva 

também para estes indicadores. Para os dois casos, existem unidades espaciais situadas nos 

quatro quadrantes do diagrama de dispersão, mas a inclinação positiva da reta de regressão 

revela que a maioria destas unidades espaciais encontra-se no primeiro e terceiro quadrante. 

No primeiro quadrante tem-se agrupamentos do tipo Alto-Alto (AA), nos quais as unidades 

espaciais apresentaram valores altos, tanto para o abandono, quanto para o atraso escolar, 

estando rodeadas por unidades espaciais com valores igualmente altos. No terceiro quadrante 

estão os municípios em que os indicadores de evasão e atraso escolar relacionam-se a partir de 

agrupamentos do tipo BB. 
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a) Moran’s I: 0,2115 b)   Moran’s I: 0,3317 
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c) Moran’s I: 0,1675 
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Figura 21 - Diagramas de dispersão de I de Moran univariado para a convenção K-4 vizinhos: a) 

Indicador de emprego no comércio; b) Indicador de emprego na agropecuária; c) População total. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Salienta-se, assim, que para todos os indicadores municipais os agrupamentos entre as 

unidades espaciais são, em sua maioria, do tipo AA, ou BB. Tal relação está diretamente 

associada à inclinação da curva presente nos diagramas de dispersão, pois quanto maior a 

referida inclinação, maior o número de municípios concentrados nestes dois quadrantes. Tem-

se, assim, que os indicadores em que a autocorrelação espacial positiva foi mais expressiva 

foram: a taxa de desemprego, o IDH-M 2010 e o indicador de emprego formal na indústria.  

Com relação ao IDH-M 2010 pode-se estar diante de uma situação preocupante, pois 
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unidades espaciais do tipo BB revelam que municípios com baixo desenvolvimento humano 

estão rodeados por outros municípios na mesma situação. Uma vez que este indicador é 

calculado a partir de informações relativas à renda, às condições educacionais e à 

longevidade, a concentração de municípios do tipo BB estaria indicando a presença de 

bolsões de pobreza, que necessitam de maior investigação e enfrentamento. 

O resultado para o indicador de emprego industrial conduz a interpretar que existe 

concentração espacial industrial na região Sul brasileira, levando-se em conta os municípios 

com agrupamentos do tipo AA. Por outro lado, a existência de agrupamentos do tipo BB, 

indica que nas regiões com ausência de concentração industrial podem concentrar-se as 

unidades espaciais com maior número de emprego na agropecuária, no setor de serviços, na 

administração pública, ou mesmo com trabalhadores na informalidade. A existência de 

autocorrelação espacial positiva para os outros indicadores de emprego formal é um 

indicativo que esta troca esteja acontecendo. Ou seja, as forças centrípetas que regem os 

municípios levam a concentração de atividades econômicas distintas em diferentes regiões ou 

agrupamentos municipais. 

 

a) Moran’s I: 0,3091 b) Moran’s I: 0,3163 
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Figura 22 - Diagramas de dispersão de I de Moran univariado para a convenção K-4 vizinhos: a) 

Evasão escolar; b) Atraso escolar. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A taxa de desemprego é um indicador que leva a uma análise em direção contrária da 

realizada para o IDH-M e para o indicador de emprego na indústria. Neste caso, a presença de 

agrupamentos do tipo AA é que revela uma condição negativa para os municípios, em razão 
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da existência de municípios com alto índice de desemprego, rodeados por municípios com 

desemprego igualmente alto. Neste caso, a dinâmica econômica destes agrupamentos 

espaciais é baixa e a situação negativa de um município está influenciando seus vizinhos. No 

caso dos agrupamentos do tipo BB, localizou-se municípios com desemprego baixo que tem 

em sua circunvizinhança outros municípios com baixa taxa de desemprego. Comparando-se 

esta situação com o fato de que existe concentração industrial na região, tem-se que 

municípios com alto índice de atividade econômica tornam-se geradores de empregos para 

toda região em que tais atividades econômicas estão instaladas. Assim, espera-se que a 

redução no desemprego seja atividade por um efeito em cadeia para todo um conjunto de 

unidades espaciais. 

Apesar da importância em realizar-se a análise global de dados autocorrelacionados 

espacialmente, Almeida (2004) chama a atenção para o fato de que o diagrama de dispersão 

exibe o conjunto de clusters espaciais, tanto estatisticamente significativos, quanto não. Para 

uma análise de cluster espaciais localmente distribuídos, de acordo com seu nível de 

significância, é possível realizar-se a autocorrelação local univariada. 

 

5.2.3 Autocorrelação local univariada 

 

A autocorrelação local usa como referência o mapeamento de unidades espaciais com 

I de Moran significantes. As Figuras A1, A2, A3 e A4, do Anexo A, exibem os mapas de 

significância para os indicadores municipais analisados nesta tese. Almeida (2004) salienta 

que o mapa de cluster reúne a informação do diagrama de dispersão de Moran, com a 

informação relativa ao mapa de significância que mede a associação local para cada Ii.  

No anexo B, a Figura B1 apresenta os mapas de clusters para os indicadores do IDH-

M 2010, da taxa de rotatividade, da taxa de desemprego e do índice de Gini. Para o IDH-M 

2010, 130 clusters do tipo AA e 104 clusters do tipo BB foram identificados como 

significativos, sendo que a maioria dos clusters do tipo AA encontra-se nos estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, mais precisamente nas mesorregiões catarinenses do Vale do 

Itajaí, Sul catarinense, Florianópolis e Norte catarinense; no Rio Grande do Sul destacam-se 

as mesorregiões Centro Oriental e Noroeste. Há uma grande concentração de clusters do tipo 

BB nas mesorregiões Centro Oriental, Centro Ocidental e Centro Sul paranaenses, além das 

mesorregiões Sudeste e Centro Oriental do Rio Grande do Sul. As mesorregiões paranaenses 

em que se concentram os clusters do tipo BB têm sido foco de estudos econômicos liderados 

pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) devido à baixa 
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renda da população, como também em função de sua alta taxa de pobreza. O alto IDH-M de 

algumas mesorregiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul talvez esteja associado a 

dinâmica dos dois estados, que têm nestas mesorregiões alguns pólos industriais que geram 

empregos e desenvolvimento em todo seu entorno. 

O indicador da taxa de rotatividade possui um menor número de clusters 

significativos, mas a maioria é do tipo AA e BB. Tais clusters estão dispersos em alguns 

pontos do mapa da região Sul e esta condição talvez seja a explicação para a baixa inclinação 

da reta na Figura 18 e para o baixo valor do I de Moran (0,2454). Situação semelhante pode 

ser observada no indicador do índice de Gini, chamando-se a atenção para o fato de a maioria 

de seus clusters terem sido do tipo BB. Vale lembrar que um baixo índice de Gini indica que 

baixa concentração de renda, ou boa distribuição de renda no município ou região em análise. 

Neste caso, destacam-se com baixa concentração de renda, as mesorregiões de Florianópolis e 

do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, além de parte das mesorregiões metropolitana de Porto 

Alegre e Centro Oriental rio grandense. 

O mapa de clusters para a taxa de desemprego deixa bem evidente as regiões em que 

há uma concentração de unidades espaciais do tipo AA, as quais estão situadas no Sudeste e 

Sudoeste rio grandense, bem como nas mesorregiões Centro Oriental e Norte Pioneiro 

paranaense. Destacam-se, também, parte da mesorregião Metropolitana de Curitiba e parte da 

mesorregião Metropolitana de Porto Alegre. A maior concentração de clusters do tipo BB está 

na mesorregião Centro Oriental do Rio Grande do Sul, no Oeste de Santa Catarina e no Vale 

do Itajaí. Chama-se a atenção para uma primeira associação entre os indicadores, pois nas 

regiões catarinenses em que o desemprego e o índice de Gini são baixos, também se obteve 

concentração de unidades espaciais com alto IDH-M. 

Na Figura B2 estão colocados os mapas de clusters do PIB per capita, assim como dos 

indicadores de emprego formal da indústria, da administração pública e da construção civil. 

No tocante ao observado para o indicador de emprego na construção civil, ressalta-se que 

houve uma quantidade significativa de clusters do tipo Baixo-Alto (BA), que seriam unidades 

espaciais com um baixo valor para este indicador, rodeada por unidades espaciais com valores 

altos. Além do mais, destacam-se os clusters do tipo BB, o que era de esperar-se, pois a 

Figura 16 evidenciou que o emprego formal na construção civil é baixo em quase todo 

território da região Sul brasileira. 

O PIB per capita tem grande concentração de clusters do tipo BB nas mesorregiões 

Centro Oriental e Centro Ocidental paranaense, mesmas mesorregiões em que se encontraram 

clusters com essa característica para o IDH-M 2010. As regiões em que se estão os clusters 
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significativos, do tipo AA, para o PIB per capita, também são semelhantes ao visto para o 

IDH-M 2010, o que era esperado, uma vez que a renda per capita dos municípios é um dos 

componentes no cálculo do IDH-M. Mas, o número de clusters significativos é menor para o 

PIB per capita, na comparação com o IDH-M, o que também explica a menor inclinação da 

reta contida no diagrama de dispersão do PIB per capita (Figura 20).  

Para o indicador de emprego na indústria, os clusters significativos do tipo AA estão 

localizados nas mesorregiões do Vale do Itajaí, Norte e Sul catarinense. Também podem ser 

identificados na mesorregião Metropolitana de Porto Alegre e no Noroeste paranaense. No 

Paraná, a maioria dos clusters do tipo BB localiza-se na mesorregião Centro Oriental 

paranaense, mesma mesorregião em que se observou clusters com esta característica para o 

IDH-M e para o PIB per capita. No Rio Grande Sul, os clusters identificados como BB estão 

nas mesorregiões sudoeste e noroeste, lembrando que na mesorregião Sudoeste foram 

encontrados clusters significativos do tipo AA para a taxa de desemprego. 

Mais uma vez, fica evidenciado um trade-off entre emprego na indústria e emprego na 

administração pública, pois nas mesorregiões em que se observa clusters significativos do 

tipo AA para o indicador de emprego na indústria, tem-se clusters significativos do tipo BB 

para o indicador de emprego na administração pública. Na direção contrária ocorre situação 

semelhante, pois na mesorregião noroeste paranaense encontrou-se baixo índice de emprego 

industrial e alto índice de emprego na administração pública. Em parte das mesorregiões 

Centro Ocidental e Sudoeste do Rio Grande do Sul, chama a atenção a existência de clusters 

do tipo Baixo-Alto (BA) para o indicador de emprego na administração pública. Ou seja, 

existem municípios com baixo nível de emprego para este setor, rodeados por outros 

municípios com alto índice de emprego. 

Os clusters significativos para os indicadores de emprego no comércio e na 

agropecuária, bem como para a população total, podem ser visualizados na Figura B3. O 

indicador de emprego no comércio apresenta um grande espalhamento de clusters 

significativos, mas mantém um maior número de clusters do tipo AA e BB. Os clusters do 

tipo AA aparecem com mais destaque no estado do Rio Grande do Sul, em especial nas 

mesorregiões Sudoeste, Noroeste e Metropolitana de Porto Alegre. Quanto ao indicador de 

emprego na agropecuária, como já era esperado, existe maior concentração de clusters 

caracterizados como BB nas regiões mais urbanizadas da região Sul, sendo estas: a 

mesorregião de Florianópolis e a Metropolitana de Porto Alegre, além da mesorregião Sul 

catarinense. No Rio Grande do Sul, a mesma região em que se localizou baixo índice de 

emprego industrial apresenta-se com um elevado número de clusters do tipo AA para a 
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agropecuária (mesorregião Sudoeste). No Paraná, os poucos clusters significativos para a 

agropecuária são do tipo AA, ou BA e, neste caso, tem-se alto índice de emprego na 

agropecuária, na mesma mesorregião em que se verificou alto nível de emprego no setor 

industrial (mesorregião Noroeste). Logo, para esta mesorregião, acredita-se que os dois 

setores se completam, influenciados pela atuação de agroindústrias. 

No que se refere à população total, nota-se uma maior relação vizinhança entre 

municípios de baixa população, dada a maior significância entre os clusters denominados 

como BB, os quais se localizam ao Noroeste do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina. 

Os clusters do tipo AA localizam-se, com maior destaque, nas mesorregiões Metropolitana de 

Curitiba, Metropolitana de Porto Alegre e Florianópolis. Tem-se, assim, que o crescimento 

populacional das capitais dos três estados afeta os municípios vizinhos que também crescem 

influenciados pela dinâmica econômica das capitais. As regiões que contém municípios com 

população pequena tendem a manter esta característica, especialmente no caso em que se 

encontraram clusters significativos. 

A evasão e o atraso escolar serão avaliados na condição de variáveis dependentes no 

modelo econométrico multinível e a Figura 23 apresenta os clusters significativos para a 

média municipal destes dois indicadores educacionais. Nota-se que o Paraná concentra o 

maior número de clusters do tipo AA para a evasão escolar, localizados nas mesorregiões 

metropolitana de Curitiba, Sudeste, Centro-Sul e Centro Oriental paranaense. Tais clusters 

também podem ser observados nas mesorregiões Serrana e Norte de Santa Catarina, além das 

regiões Centro Oriental e Nordeste do Rio Grande do Sul. Trata-se de regiões com localidades 

em que existe um maior número de adolescentes fora de escola e cuja situação afeta as 

localidades vizinhas. Pode-se assim dizer, que existe um efeito vizinhança negativo entre 

essas localidades, mas um efeito vizinhança positivo poderia ocorrer no caso de municípios 

que tem uma baixa evasão escolar e afetam significativamente os municípios vizinhos. Tal 

situação aparece com destaque nos clusters do tipo BB localizados, em grande maioria, no 

Rio Grande do Sul (mesorregiões Noroeste, Centro Ocidental e Nordeste).  

No Rio Grande do Sul também está concentrado o maior número de clusters do tipo 

AA para o atraso escolar, nas mesorregiões Sudoeste, Sudeste e Metropolitana de Porto 

Alegre, chamando-se a atenção, também, para a mesorregião Metropolitana de Curitiba. Neste 

caso, municípios em que os estudantes adolescentes têm alto índice de defasagem escolar 

afetam os municípios vizinhos, fazendo com que a evasão escolar seja realidade em toda uma 

região. Vale destacar que nestas regiões também apareceu com destaque uma elevada taxa de 

desemprego, mas o efeito de uma variável sobre a outra será discutido em sessões posteriores 
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desta tese. Os clusters do tipo BB, para o atraso escolar, estão distribuídos em diversas 

mesorregiões do Sul do Brasil, chamando-se a atenção para o Oeste de Santa Catarina, onde 

se identificou cluster com baixa taxa de desemprego. 

Detecta-se, assim, a existência de diferenças regionais na autocorrelação espacial dos 

indicadores educacionais. Bezerra e Ramos (2008), ao analisar indicadores de qualidade 

educacional para o Brasil comprovaram que as regiões mais pobres também são aquelas com 

menor qualidade educacional (Norte e Nordeste). Em vista disso, demonstraram preocupação 

com relação a políticas que objetivem a reversão da má distribuição de renda do país, pois as 

regiões que mais precisam do impulso que o capital humano pode gerar, também são as mais 

carentes, do ponto de vista da qualidade deste capital humano. No que compete à análise para 

a região Sul, entende-se que possíveis diferenças econômicas, sociais e educacionais, entre 

suas mesorregiões, também devam ser levadas em consideração, nas discussões sobre o 

desenvolvimento da região como um todo. 

 

  
Figura 23 - Mapas de clusters univariado para a evasão e o atraso escolar. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Para verificar a existência, ou não, de efeito vizinhança cruzando-se os indicadores 

sociais e econômicos, com os indicadores educacionais, nas próximas seções faz-se a análise 

de autocorrelação bivariada. 
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5.2.4 Autocorrelação global bivariada 

 

Para Almeida (2004), na autocorrelação bivariada (ou multivariada), plota-se os 

valores de uma variável, observados em um município ou região, com o valor médio de outra 

variável, observada em municípios ou regiões vizinhas. Na Tabela 6, tem-se os resultados 

para o I de Moran, bivariado, cruzando-se os valores dos indicadores municipais, sociais e 

econômicos, com os valores dos dois indicadores educacionais. Os cálculos foram realizados 

para as convenções Rainha, Torre, K-3 vizinhos e K-4 vizinhos, tendo-se obtido resultados 

significativos para uma boa parte dos índices. Mais uma vez, optou-se em fazer uma análise 

mais detalhada para a convenção K-3 vizinhos, uma vez que se encontraram valores maiores 

para seus coeficientes. 

O índice de Moran bivariado permite uma análise do tipo produto-cruzado entre dois 

diferentes indicadores, e na Figura 24 pode-se verificar a influência de quatro indicadores 

sobre a evasão escolar, sendo estes: o IDH-M 2010, a taxa de rotatividade, a taxa de 

desemprego e o PIB per capita. A Tabela 6 mostra que o I-Moran para estes quatro 

indicadores foi significativo e, tanto o IDH-M, quanto o PIB per capita afetam negativamente 

a evasão escolar. Neste caso, um alto IDH-M e um elevado PIB per capita em determinados 

municípios, conduzem à redução da evasão escolar em outros municípios de uma mesma 

vizinhança. 

A taxa de rotatividade e a taxa de desemprego dão um indicativo de condições 

negativas no mercado de trabalho. Nos municípios com alta taxa de rotatividade os 

trabalhadores estão trocas constantes de emprego, seja em função de ajustes econômicos, ou 

devido à baixa estabilidade para as ocupações disponíveis no ambiente de trabalho. Uma 

elevada taxa de desemprego indica uma discrepância entre a demanda e a oferta de mão de 

obra no mercado de trabalho. Na Figura 24 nota-se que a instabilidade no mercado de trabalho 

de um município, afeta positivamente a taxa de abandono escolar em municípios vizinhos, 

uma vez que o I de Moran foi positivo, tanto no resultado para a taxa de rotatividade, quanto 

em relação à taxa de desemprego. O efeito é ligeiramente maior para a taxa de rotatividade, 

dado que o coeficiente estimado do I-Moran foi mais elevado para este indicador. 
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Tabela 6 - Estatística I de Moran (bivariada) para a relação entre os indicadores sociais e econômicos, 

com os indicadores educacionais, de acordo com as convenções Rainha, Torre, K-3 vizinhos e K-4 

vizinhos. 

Variável 

Rainha Torre K-3 vizinhos K-4 vizinhos 

I de 

Moran 
p-Valor 

I de 

Moran 
p-Valor 

I de 

Moran 
p-Valor 

I de 

Moran 
p-Valor 

Evasão escolar x 

IDH-M 2010 
-0,1755 0,001 -0,1744 0,001 -0,1823 0,001 -0,1698 0,001 

Evasão escolar x taxa 

de rotatividade 
0,1246 0,001 0,1245 0,001 0,1349 0,001 0,1315 0,001 

Evasão escolar x taxa 

de desemprego 
0,0873 0,001 0,0849 0,001 0,0941 0,001 0,0918 0,001 

Evasão escolar x PIB 

per capita 
-0,0701 0,001 -0,0688 0,001 -0,0802 0,001 -0,0741 0,001 

Evasão escolar x ind. 

emp. indústria 
0,0745 0,001 -0,0756 0,001 0,0860 0,001 0,0821 0,001 

Evasão escolar x ind. 

emp. adm. pública 
-0,0615 0,001 -0,0626 0,001 -0,0607 0,001 -0,0630 0,001 

Evasão escolar x ind. 

emp. comércio 
-0,0744 0,001 -0,0739 0,001 -0,0840 0,001 -0,0729 0,001 

Evasão escolar x ind. 

emp. agropecuária 
0,0218 0,047 0,0212 0,042 -0,0013 0,474 -0,0009 0,459 

Atraso escolar x 

IDH-M 2010 
-0,2069 0,001 -0,2068 0,001 -0,2235 0,001 -0,2183 0,001 

Atraso escolar x taxa 

de rotatividade 
0,0343 0,004 0,0343 0,006 0,0320 0,041 0,0310 0,014 

Atraso escolar x taxa 

de desemprego 
0,1514 0,001 0,1514 0,001 0,1635 0,001 0,1684 0,001 

Atraso escolar x PIB 

per capita 
0,0173 0,091 0,0174 0,095 0,0062 0,347 0,0107 0,252 

Atraso escolar x ind. 

emp. indústria 
-0,1122 0,001 -0,1112 0,001 -0,1212 0,001 -0,1161 0,001 

Atraso escolar x ind. 

emp. adm. pública 
0,0454 0,112 0,0451 0,131 0,0493 0,132 0,0442 0,141 

Atraso escolar x ind. 

emp. comércio 
-0,0030 0,429 -0,0038 0,386 -0,0134 0,206 -0,0073 0,301 

Atraso escolar x ind. 

emp. agropecuária 
0,0953 0,251 0,0943 0,263 0,0937 0,241 0,0953 0,237 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: a Pseudo-significância empírica baseada em 999 permutações aleatórias; b E(I) = -0,0008. 
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Figura 24 - Diagramas de dispersão de I de Moran bivariado para a convenção K-3 vizinhos, 

cruzando-se a evasão escolar com: a) IDH-M 2010; b) Taxa de rotatividade; c) Taxa de desemprego; 

d) PIB per capita. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A Figura 25 apresenta o cruzamento entre a evasão escolar e os seguintes indicadores 

de emprego no mercado formal de trabalho: indicador de emprego na indústria, na 

administração pública, no comércio e na agropecuária. O resultado para o indicador de 

emprego na agropecuária mostra que o I de Moran não foi significativo e, devido a isso, seu 

coeficiente não será analisado.  
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c) Moran’s I: -0,0840 d) Moran’s I: -0,0013 
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INDICADOR DE EMPREGO NA AGROPECUÁRIA  

Figura 25 - Diagramas de dispersão de I de Moran bivariado para a convenção K-3 vizinhos, 

cruzando-se a evasão escolar com: a) Indicador de emprego na indústria; b) Indicador de emprego na 

administração pública; c) Indicador de emprego no comércio; d) Indicador de emprego na 

agropecuária. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Ainda no caso da Figura 25, quanto ao indicador de emprego na indústria, obteve-se 

resultado positivo para seu indicador, o que revela a existência de um efeito vizinhança, no 

qual o aumento do emprego industrial, por exemplo, no município A, conduz à elevação da 

evasão escolar nos municípios vizinhos. Tal situação é possível de ocorrer, pois o emprego no 

setor industrial costuma exigir o cumprimento de jornadas de trabalho extras, ou em horários 
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que são incompatíveis com a permanência na escola. A necessidade de deslocamento de um 

município ao outro, para cumprir essas jornadas de trabalho, associada ao cansaço que as 

atividades laborais provocam e poderiam conduzir ao abandono escolar, especialmente por 

parte de adolescentes trabalhadores. 

Os indicadores de emprego na administração pública e no comércio apresentaram I de 

Moran com sinal negativo, podendo-se afirmar que o aumento do emprego formal nestes dois 

setores de atividade, conduz à redução da evasão escolar nos municípios vizinhos. É cada vez 

mais comum a exigência do ensino médio completo para a participação em concursos 

públicos ligados à carreira técnica administrativa. Também tem aumentando, ao longo do 

tempo, a exigência do ensino médio completo, para que se possa exercer atividades próprias 

do comércio. Sendo assim, em municípios que tenham uma proximidade geográfica, espera-se 

que o interesse em cursar o ensino médio aumente, quando se tem o crescimento do emprego, 

para estas duas atividades, na vizinhança. 

O efeito vizinhança do IDH-M 2010, da taxa de rotatividade, da taxa de desemprego, e 

do PIB per capita, sobre a média municipal do atraso escolar podem ser vistos nos diagramas 

de dispersão da Figura 26. Dentre estes, não se obteve significância para o PIB per capita, 

mas o I de Moran calculado para o IDH-M foi significativo e negativo, comprovando que 

municípios com alto desenvolvimento humano afetam negativamente a defasagem escolar de 

municípios vizinhos. Para a taxa de desemprego e a taxa de rotatividade, mais uma vez, 

obteve-se um coeficiente I-Moran negativo e significativo. Dessa forma, uma maior 

instabilidade no mercado de trabalho, de determinado município da região Sul brasileira, 

aumenta a defasagem escolar dos municípios vizinhos. Este efeito é maior para a taxa de 

desemprego, em comparação à taxa de rotatividade. 

Na Figura 27, tem-se os resultados para o I de Moran bivariado do atraso escolar, 

verificando-se o efeito vizinhança dos indicadores de emprego formal na indústria, na 

administração pública, no comércio e na agropecuária. Destes quatro indicadores, somente o 

índice de emprego industrial resultou em efeito significativo sobre o atraso escolar, tendo 

apresentado coeficiente negativo. Ou seja, um aumento do emprego formal na indústria, de 

um determinado município, reduz a defasagem escolar média dos municípios vizinhos. 

Ressalta-se que este efeito é diferente do observado para o caso da evasão escolar, quando o 

índice de I de Moran para o setor industrial apresentou sinal positivo. No entanto, pode ser 

que a necessidade de permanência no emprego afete negativamente a decisão de estudar, 

quando se trata do efeito cruzado entre municípios vizinhos. Mas, uma vez que os 

adolescentes tomam a decisão de permanecer na escola, o desejo por oportunidades de 
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trabalho melhores conduza a uma dedicação que contribui para a redução do atraso escolar 

médio dos municípios. 
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Figura 26 - Diagramas de dispersão de I de Moran bivariado para a convenção K-3 vizinhos, 

cruzando-se o atraso escolar com: a) IDH-M 2010; b) Taxa de rotatividade; c) Taxa de desemprego; d) 

PIB per capita. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Figura 27 - Diagramas de dispersão de I de Moran bivariado para a convenção K-3 vizinhos, 

cruzando-se o atraso escolar com: a) Indicador de emprego na indústria; b) Indicador de emprego na 

administração pública; c) Indicador de emprego no comércio; d) Indicador de emprego na 

agropecuária. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Mais uma vez, ressalta-se que a análise global calcula o nível de significância para o I 

de Moran, levando em conta clusters significativos e não significativos, que estejam 

distribuídos ao longo de determinado território. Para investigar somente os clusters que 

tenham sido significativos, na análise bivariada também é necessário fazer um mapeamento 

dos indicadores. 
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5.2.5 Autocorrelação local bivariada 

 

Nos mapas de clusters tem-se a combinação dos resultados observados para os 

diagramas de dispersão, com os mapas de significância que contêm as medidas de associação 

local. Os mapas de significância para a relação bivariada dos indicadores sociais e 

econômicos com os indicadores educacionais encontram-se no anexo C, seguindo-se, neste 

tópico, a análise para os mapas de clusters. 

A autocorrelação local bivariada entre a evasão escolar e quatro diferentes indicadores, 

a saber: o IDH-M 2010, a taxa de rotatividade, a taxa de desemprego e o PIB per capita, 

podem ser visualizados na Figura 28. Nota-se que para o IDH-M a maioria dos clusters foi do 

tipo Baixo-Alto (BA), ou Alto-Baixo (AB), o que confirma uma relação de vizinhança inversa 

entre o indicador escolar e o indicador de desenvolvimento humano. Na região paranaense 

mais próxima à capital – Curitiba – encontra-se a maioria dos clusters do tipo BA, em que 

municípios com um baixo IDH-M são vizinhos de municípios com um alto índice de evasão 

escolar. Situação semelhante ocorre nas mesorregiões Sudeste e Centro-Oriental paranaenses, 

assim como nas mesorregiões Serrana e Norte de Santa Catarina, no Nordeste e no Sudeste do 

Rio Grande do Sul. Quanto aos clusters do tipo AB, os quais mostram a condição de 

municípios com alto IDH-M com vizinhos em que o abandono escolar é baixo, sua ocorrência 

é mais evidente no estado do Rio Grande do Sul, destacando-se as mesorregiões Noroeste e 

Centro Ocidental. A confirmação desta espacialidade significativa mostra o quanto 

indicadores sociais e indicadores educacionais estão correlacionados entre si. 

A taxa de rotatividade e a taxa de desemprego apresentaram um maior número de 

clusters do tipo Alto-Alto (AA) e Baixo-Baixo (BB) na sua correlação espacial com a evasão 

escolar, o que comprova a existência de uma relação direta na espacialidade destes 

indicadores. Para os dois indicadores, a maioria dos clusters do tipo AA está concentrado nas 

regiões Metropolitanas de Curitiba e Porto Alegre, ou próximos a elas, podendo-se destacar, 

também, a mesorregião de Florianópolis.  
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Figura 28 - Mapas de clusters bivariado para a evasão escolar, com relação aos indicadores: a) IDH-M 

2010; b) taxa de rotatividade; c) taxa de desemprego; d) PIB per capita. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Esta condição era esperada, uma vez que estas são regiões com um maior índice de 

urbanização nos três estados e regiões mais urbanizadas também costumam apresentar uma 

heterogeneidade maior em relação aos seus indicadores. Isto porque, ao mesmo tempo em que 

as oportunidades de empregos para estas regiões são maiores, seu crescimento populacional 

também é maior, o que pode provocar uma elevada taxa de desemprego. Por outro lado, as 

condições de precariedade vividas pelas populações das periferias podem influenciar um alto 

índice de evasão escolar. Quanto aos clusters do tipo BB, tanto para a taxa de desemprego, 
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quanto para a taxa de rotatividade, visualiza-se grande número destes clusters na mesorregião 

Noroeste e parte da mesorregião Nordeste do Rio Grande do Sul. Trata-se, assim, de 

municípios com baixa taxa de rotatividade e também com baixa taxa de desemprego, que têm 

em sua vizinhança municípios com baixa evasão escolar. 

No cruzamento entre PIB per capita e evasão escolar também se encontrou um maior 

número de clusters do tipo BA e do tipo AB, confirmando-se uma situação em que, 

municípios com um alto PIB per capita influenciam na redução da evasão escolar dos 

municípios vizinhos, ocorrendo o oposto para o caso de municípios com baixo PIB per capita. 

O mapeamento dos clusters significativos para o PIB per capita é bem semelhante ao 

observado para o IDH-M 2010, confirmando-se uma proximidade entre estes indicadores. Ou 

seja, municípios com alto PIB per capita, também possuem elevado IDH-M e afetam 

negativamente a evasão escolar média de seus vizinhos. O contrário também é verdadeiro. 

A Figura 29 mostra os mapas de cluster da relação entre a evasão escolar e os 

indicadores de emprego na indústria, na administração pública, no comércio e na 

agropecuária. O resultado para o indicador de emprego na indústria ficou bem heterogêneo, 

havendo 133 clusters que mostram uma relação de espacialidade direta entre os dois 

indicadores e 84 clusters confirmando uma relação de espacialidade inversa. A maioria dos 

clusters que confirmam a relação direta (do tipo AA e BB) localiza-se nas mesmas 

mesorregiões em que se observou esta situação para a taxa de desemprego e a taxa de 

rotatividade. Os clusters do tipo AA estão próximos às regiões em que se encontram as 

capitais dos três estados, as quais também são as mais industrializadas. Uma vez que o 

desemprego nestas regiões também é elevado, acredita-se que o efeito vizinhança da taxa de 

desemprego tenha influenciado o efeito vizinhança do indicador de emprego industrial. 

O mapa para a relação de vizinhança entre o abandono escolar e o indicador de 

emprego na agropecuária também apresentou um maior número de clusters do tipo AA e BB, 

mas vale lembrar que o I-Moran global entre estes dois indicadores não foi significativo, o 

que é um indicativo de que a relação direta entre os clusters não é sustentável. Salienta-se que 

os clusters do tipo BA localizam-se próximos a clusters do tipo AA e clusters do tipo AB 

estão na vizinhança de clusters do tipo BB. Assim, é possível que a influência direta de um 

grupo de clusters esteja afetando a relação indireta de outro grupo de clusters, o que dificulta 

uma análise mais sistemática do efeito do emprego na agropecuária, de certos municípios, 

sobre a evasão escolar de municípios vizinhos. 
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Figura 29 - Mapas de clusters bivariado para a evasão escolar, com relação a: a) Indicador de emprego 

na indústria; b) Indicador de emprego na administração pública; c) Indicador de emprego no comércio; 

d) Indicador de emprego na agropecuária. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Os indicadores de emprego, tanto da administração pública quanto do comércio, 

mostram um maior número de clusters em relação inversa com o abandono escolar. Os 

clusters do tipo BA aparecem em maior número no caso da administração pública, referindo-

se a municípios em que o baixo valor para este indicador, são vizinhos de municípios com alta 

média para a evasão escolar. Na relação entre o indicador de emprego no comércio e o 

abandono escolar, nota-se um grande número de clusters do tipo AB, a grande maioria situada 
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na região central do Rio Grande do Sul. Nesta região, o alto índice de emprego no comércio 

afeta os municípios vizinhos, no sentido de reduzir a média de adolescentes que abandonam a 

escola. É possível, portanto, que o emprego gerado no setor de atividade comercial esteja 

estimulando os adolescentes a darem continuidade nos estudos, mesmo que seja para 

empregar-se em municípios próximos a seu local de residência. 

Na Figura 30 é possível observar o efeito cruzado entre o atraso escolar e os seguintes 

indicadores sociais e econômicos: o IDH-M, a taxa de rotatividade, a taxa de desemprego e o 

PIB per capita. Antes de iniciar a análise destes quatro mapas, cabe lembrar que, na Figura 23 

obteve-se um maior número de clusters do tipo AA, para o atraso escolar, na região Sul do 

Rio Grande do Sul, onde se localizam as mesorregiões Sudeste e Sudoeste. Uma primeira 

visualização dos mapas desta Figura 30, mostra que nesta mesma região estão os clusters 

significativos em que uma alta média do atraso escolar é afetada por diferentes condições dos 

indicadores sociais e econômicos. Trata-se dos clusters do tipo AA e BA. 

Merecem uma análise mais aprofundada os mapas para o IDH-M e para a taxa de 

desemprego. No caso do IDH-M, encontrou-se 88 clusters significativos do tipo BA, nos 

quais municípios com baixo IDH-M são vizinhos de municípios com alto índice de atraso 

escolar. A maioria destes clusters está na região rio grandense aqui citada. Situação 

semelhante pode ser relatada para o caso do PIB per capita, apesar de o número de clusters, 

do tipo BA, para este indicador, ter sido ligeiramente menor (81). Também nesta região está a 

maior parte dos 79 clusters do tipo AA no mapa que identifica a relação de vizinhança entre 

taxa de desemprego e atraso escolar. Tem-se, desta forma, municípios com alta taxa de 

desemprego, circundados por municípios em que o atraso escolar também é elevado. Sendo 

assim, o elevado atraso escolar da região justifica-se pela existência de indicadores sociais e 

econômicos que contribuem para desestimular os adolescentes estudantes. 

Mas, os indicadores sociais e econômicos também podem favorecer o indicador 

educacional em foco. Isto porque, encontrou-se 80 clusters do tipo AB para o IDH-M e 44 

clusters com esta característica para o PIB per capita. Tais clusters estão dispersos em 

diversas regiões do Sul do Brasil e revelam a existência de municípios com um alto valor dos 

dois indicadores, contribuindo para uma redução do atraso escolar nos municípios vizinhos. 

No mapa para a taxa de rotatividade é possível visualizar 57 clusters do tipo BB e no 

resultado para a taxa de desemprego soma-se 55 destes clusters. Trata-se de regiões contendo 

municípios com baixo desemprego e baixa taxa de rotatividade, que são vizinhos de 

municípios com um atraso escolar reduzido.  
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Figura 30 - Mapas de clusters bivariado para o atraso escolar, com relação aos indicadores: a) IDH-M 

2010; b) taxa de rotatividade; c) taxa de desemprego; d) PIB per capita. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Na Figura 31 fica evidenciada a relação de espacialidade do tipo inversa entre os 

indicadores de emprego formal e o atraso escolar. Esta relação é mais evidente no caso do 

indicador de emprego industrial, para o qual se encontrou 91 clusters do tipo BA e 56 clusters 

do tipo AB. Os clusters do tipo BA também estão mais concentrados na região Sul do Rio 

Grande do Sul, do mesmo modo que os 69 clusters, com a mesma característica, no mapa para 

o indicador de emprego na administração pública. Vê-se, assim, a soma de diversos fatores 

afetando um elevado atraso escolar para esta região, quais sejam: um baixo IDH-M, um 
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reduzido PIB per capita, baixos índices de emprego industrial e na administração pública, 

além de elevada taxa de desemprego. Trata-se de uma região que merece atenção especial, da 

parte de formuladores de políticas públicas que estejam preocupados em melhorar as 

condições econômicas, sociais e educacionais do Rio Grande do Sul. 

 

  

  
Figura 31 - Mapas de clusters bivariado para o atraso escolar, com relação a: a) Indicador de emprego 

na indústria; b) Indicador de emprego na administração pública; c) Indicador de emprego no comércio; 

d) Indicador de emprego na agropecuária. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Ainda com relação aos indicadores de emprego na indústria e na administração 

pública, os clusters do tipo AB totalizaram 56 na relação entre emprego industrial e atraso 

escolar e chegaram a 45 no efeito vizinhança entre administração pública e atraso escolar. 

Mas, não se pode ignorar os 66 clusters do tipo BB no mapa para o indicador de emprego na 

administração pública. Ou seja, há um número significativo de casos em que municípios com 

baixo índice de emprego no setor público são vizinhos de municípios com atraso escolar 

também baixo. Acredita-se que tais municípios estejam recebendo a influência positiva de 

outros indicadores sociais e econômicos. 

Ao observar os mapas que contêm os indicadores de emprego no comércio e na 

agropecuária, cruzando-se com o indicador de atraso escolar, vê-se um elevado número de 

clusters do tipo AA, tanto em um caso quanto em outro. Nota-se, com isso, que ao baixo 

índice de emprego formal na indústria e na administração pública, contrapõe-se os indicadores 

de emprego elevados no comércio e na agropecuária, em municípios cuja vizinhança é 

formada por outros municípios com alto índice de atraso escolar. Mas, estes dois indicadores 

também possuem um significativo número de clusters do tipo AB e BA, os quais somam 108 

no caso do indicador de emprego no comércio e 87 quando se trata do indicador de emprego 

na agropecuária. Pode-se, então, dizer que a relação de espacialidade entre estes indicadores e 

a média municipal do atraso escolar depende, também, de outros fatores econômicos e sociais 

que devem ser levados em consideração. 

Uma vez realizada a análise estatística de dados espaciais, o tópico 5.3, a seguir, 

relaciona estatisticamente o abandono e o atraso escolar com as características pessoais e 

familiares dos adolescentes residentes na região Sul brasileira. 

 

5.3 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS PARA A EVASÃO E ATRASO ESCOLAR DOS 

ADOLESCENTES DA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 

A frequência de adolescentes em situação de abandono e atraso escolar pode ser 

visualizada na Figura 32, sendo que nos estados do Paraná e Santa Catarina os percentuais são 

bem aproximados, tanto em um caso, quanto no outro. No Paraná e Santa Catarina houve 

11,97% e 12,24% de adolescentes que abandonaram a escola, respectivamente. O atraso 

escolar é um problema que atinge parcelas maiores dos adolescentes com idade entre 14 e 17 

anos, chegando a 40,89% entre os paranaenses e 40,23% para os catarinenses. No Rio Grande 

do Sul existe o menor percentual de adolescentes que declararam não serem estudantes 

(10,18%), mas o atraso escolar é superior, na comparação com os outros dois estados 
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(50,32%). Menezes-Filho (2007) afirma que o desempenho escolar brasileiro é bem inferior 

ao de países com renda per capita semelhante, citando-se o México, a Tunísia, a Turquia e o 

Uruguai. Souza et al. (2012) analisaram as regiões metropolitanas do Brasil, a partir da 

Pesquisa Mensal de Emprego e demonstraram: quanto menor é a probabilidade de aprovação 

maiores são os riscos de abandono escolar, ao longo de um mesmo período letivo. 
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Figura 32 - Frequência de adolescentes em situação de abandono e atraso escolar, com idade entre 14 e 

17 anos, residentes na região Sul brasileira, segundo a Unidade da Federação. 

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2010. 
 

Na Figura 33 pode-se notar que a frequência de adolescentes que abandonaram a 

escola aumenta com a idade, sendo próxima de zero entre os adolescentes de 14 anos, de 

6,38% entre aqueles com 15 anos, de 11,51% aos 16 anos e expressivamente maior aos 17 

anos (26,4%). Quanto ao atraso escolar, vê-se que a maior porcentagem de adolescentes nesta 

condição foi registrada para a idade de 16 anos (46,75%). Entre aqueles com 15 e 17 anos os 

percentuais foram bem próximos, pois havia 43,98% de adolescentes atrasados nos estudos 

com 15 anos e 44,66% aos 17 anos. Com idade de 14 anos 41,96% dos adolescentes tinham 

problemas de defasagem escolar. Souza et al. (2012) também fizeram uma análise por faixa 

etária em sua pesquisa e demonstraram que estudantes com a idade correta para cursar 

determinada série permanecem no sistema de ensino e matriculam-se na série seguinte. 

Assim, o maior problema do fluxo escolar no ensino médio estaria na dificuldade em 

conseguir a aprovação série a série. Neste caso, em idades mais avançadas, um indivíduo (ou 

adolescente) pode já ter enfrentado a não aprovação repetidas vezes, o que justificaria a maior 

porcentagem de indivíduos atrasados na escola, ou desinteressados em continuar seus estudos, 

nas idades de 16 e 17 anos. 
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Figura 33 - Frequência de adolescentes em situação de evasão e atraso escolar e residentes na região 

Sul brasileira, segundo a idade. 

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2010. 

 

Na Figura 34 tem-se a frequência e o abandono escolar dos adolescentes paranaenses 

segundo a situação do domicílio, podendo-se observar que um adolescente do meio rural, com 

as mesmas características daquele residente no meio urbano, tem uma chance menor de 

abandonar a escola, sendo que a diferença é de três pontos percentuais. Talvez esta diferença 

esteja associada a uma maior desorganização social do meio urbano, pois além de a população 

residente neste meio ser em maior número, também é mais dispersa com relação à renda e à 

inserção social. Com isso, pode ser que haja um maior número de adolescentes propensos a 

abandonar a escola, o que afetou nos resultados aqui apresentados. 

Com relação ao atraso escolar, percebe-se situação contrária nas estatísticas aqui 

apresentadas, isto é, 45,9% dos residentes em áreas rurais declarou estar atrasado nos estudos, 

enquanto este percentual foi de 43,8% entre os moradores da zona urbana. No trabalho de 

Riani (2005), demonstrou-se que o setor urbano é bem mais avançado em termos 

educacionais, quando comparado ao setor rural, apresentando-se uma menor taxa de 

analfabetismo da população com 15 anos, ou mais, de idade. Entretanto, com relação à taxa de 

atendimento das populações com idade de 7 a 14 anos e de 15 a 17 anos, a autora percebeu 

uma minimização das desigualdades entre as áreas urbana e rural, pois o meio rural 

apresentou um maior crescimento deste indicador entre os censos de 1991 e 2000. 
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Figura 34 - Frequência de adolescentes em situação de evasão e atraso escolar, com idade entre 14 e 

17 anos, residentes na região Sul brasileira, segundo a situação do domicílio. 

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2010. 

 

Na Figura 35 tem-se as porcentagens dos dois indicadores aqui analisados, tanto de 

acordo com o sexo, quanto segundo o fato de o adolescente estar trabalhando (ou não). Nota-

se, nos painéis “a” e “b”, que o percentual para o abandono e atraso escolar era maior entre os 

rapazes. No caso do abandono escolar havia uma diferença de quase 4 pontos percentuais na 

comparação com as moças e, com relação ao atraso escolar, 36,9% das garotas estudantes 

apresentavam defasagem nos estudos, contra 51,09% dos garotos. Ou seja, mais da metade 

dos rapazes estudantes apresentavam problemas de defasagem escolar. 

As estatísticas com relação ao fato de os adolescentes estarem trabalhando (ou não) 

podem ser observadas nos painéis “b” e “d”, chamando-se a atenção para uma característica 

interessante destes resultados. Pode-se observar que do total de adolescentes da região Sul, a 

maior porcentagem de abandono escolar está entre os trabalhadores (21,06%), em relação aos 

não trabalhadores (7,82%). Entretanto, ao selecionar-se somente os estudantes, nota-se uma 

maior defasagem escolar entre os não trabalhadores. A diferença em termos percentuais é 

pequena para os não trabalhadores (44,82%) em relação aos trabalhadores (42,24%), mas as 

pesquisas desenvolvidas para a área sempre chamam a atenção para o maior risco de atraso 

escolar entre os estudantes que trabalham.  

Na pesquisa realizada por Kassouf e Pontili (2004), com dados da PNAD para o 

Brasil, demonstrou-se que o percentual de adolescentes estudantes que abandonou a escola era 

sempre maior entre os não trabalhadores, com destaque para os rapazes de 14 anos residentes 

na área urbana (95,47% de estudantes). Também para os não trabalhadores, a menor 

porcentagem ficou entre as garotas de 17 anos residentes na área rural, dentre as quais 59,55% 

eram estudantes. Na mesma pesquisa, mostrou-se que o número médio de anos de estudo 

também era maior entre os não trabalhadores. Na observação para os adolescentes de 17 anos, 

os rapazes não trabalhadores e residentes na área urbana tinham 7,35 anos de estudo, contra 
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6,8 anos de estudo para os trabalhadores. As garotas não trabalhadoras e residentes na área 

rural alcançaram 5,89 anos de estudo, ao passo que as trabalhadoras chegaram a uma média 

de 5,64.  

Pochmann (2007) que 65,3% dos jovens brasileiros com idade entre 15 e 24 anos, 

eram ativos no mercado de trabalho, dentre os quais somente 46,8% estudavam. O autor 

também demonstrou que entre 1995 a 2005 a porcentagem de jovens estudantes aumentou, 

mas sem uma queda da participação no mercado de trabalho, o que seria um indicativo da 

busca pela elevação no nível de escolaridade, a partir de uma combinação com a atividade 

laboral. Ou seja, prevalecem no Brasil populações adolescente e jovem caracterizadas por 

serem “trabalhadores/estudantes” ou “estudantes/trabalhadores”.  
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Figura 35 - Frequência de adolescentes em situação de abandono e atraso escolar, com idade entre 14 e 

17 anos, residentes na região Sul brasileira – (a) e (b) segundo o sexo; (c) e (d) segundo o fato de 

trabalhar, ou não. 

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2010. 

 

Na análise por cor ou raça, chama a atenção o fato de os adolescentes da cor amarela 

apresentarem uma baixa frequência de abandono escolar (11,8%) e uma menor frequência de 

atraso escolar (38,72%). A menor porcentagem de abandono escolar estava entre os brancos 

(10,51%), ao passo que 15,53% dos indígenas e 14,3% dos pardos declararam não estarem 

estudando (Figura 36). A situação de atraso escolar faz parte da realidade de uma grande 
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maioria dos adolescentes negros (66,88%), pardos (54,62) e indígenas (68,59%), ao mesmo 

tempo em que atinge 40,67% dos brancos em percentuais menores. As diferenças de cor no 

sistema educacional brasileiro têm sido documentadas por diversos pesquisadores, por 

exemplo, Oliveira (2014) demonstrou que entre os jovens analfabetos da microrregião de 

Toledo-PR, no ano de 2010, não havia nenhum amarelo, mas havia 17,46% de pardos e 

9,21% negros. Entre aqueles que tinham ensino superior, a participação dos negros diminuiu 

para 1,26% e a participação dos pardos foi de 8,23%, ao mesmo tempo em que houve um 

aumento na participação dos amarelos, que foi de 0,74%.  
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Figura 36 - Frequência de adolescentes em situação de evasão e atraso escolar, com idade entre 14 e 

17 anos, residentes na região Sul brasileira, segundo a cor ou raça. 

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2010. 

 

Na análise do abandono e atraso escolar dos adolescentes segundo a cor ou raça da 

mãe (Figura 37), observa-se pouca diferença em comparação à cor do próprio adolescente. 

Neste caso, existe um maior percentual de adolescentes que abandonaram os estudos quando 

se tem mães indígenas (18,28%), e este percentual é um pouco superior ao observado na 

Figura 36. Entre aqueles com mães de cor parda, ou negra o abandono escolar foi de 14,66% e 

13,36%, respectivamente. Além disso, o menor percentual de abandono estava entre aqueles 

cujas mães eram amarelas (11,91%) e brancas (10,44%). 

Com relação ao abandono escolar, novamente comparando-se com a Figura 36, tem-se 

percentuais bem semelhantes, os quais são superiores a 60% para os adolescentes com mães 

negras (67,19%) e indígenas (69,51%) e maior que 50% para aqueles que tinham mães pardas 

(57,96%). Entre os adolescentes que tinham mães brancas e amarelas o atraso escolar era 

inferior a 50%, mas ainda era elevado, alcançado 43,04% para os que tinham mães brancas e 

42,68% quando suas mães eram amarelas. 
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Figura 37 - Frequência de adolescentes em situação de abandono e atraso escolar, com idade entre 14 e 

17 anos, residentes na região Sul brasileira, segundo a cor ou raça da mãe. 

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2010. 
 

Analisando-se, ainda, o atraso e o abandono escolar dos adolescentes segundo as 

características sociais de suas mães, a Figura 38 evidencia a forte influência do nível de 

instrução da mãe nas condições escolares destes adolescentes. Para o caso em que a mãe não 

tinha nenhum nível de instrução, havia quase 15% de adolescentes que tinham deixado de 

estudar. A porcentagem de abandono escolar reduz-se, gradativamente, com o aumento no 

nível de instrução da mãe, sendo de 9,47% quando a mãe tinha ensino fundamental completo; 

6,32% para aqueles cujas mães tinham ensino médio completo; e apenas 4,4% nos casos em 

que as mães tinham concluído o ensino superior. 

A tendência de aumento gradativo nas condições negativas de um indicador escolar 

quando se reduz a escolaridade da mãe é confirmada com relação ao atraso escolar. Isto 

porque para os adolescentes pertencentes ao grupo de mães com ensino superior completo, 

18,76% estavam atrasados na escola, enquanto para os inclusos no grupo de mães com ensino 

médio o atraso escolar aumentou para 31,21%. Nos casos em que as mães tinham ensino 

fundamental, a média de atraso escolar era de 44,4% e chegou a uma média de 58,02% entre 

aqueles cujas mães eram analfabetas. 

As análises das Figuras 37 e 38 mostram a importância das características dos 

membros da família, quando se propõe em averiguar as condições escolares de uma 

determinada população. Na pesquisa de Gomes (2010) comprovou-se que a escolaridade da 

mãe e, portanto, as condições familiares contribuíam para melhorar o desempenho de alunos 

inseridos em escolas públicas e privadas da região Metropolitana de São Paulo.  
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Figura 38 - Frequência de adolescentes em situação de evasão e atraso escolar, com idade entre 14 e 

17 anos, residentes na região Sul brasileira, segundo o nível de instrução do responsável pela família. 

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2010. 

 

O sexo da pessoa responsável pela família também parece influenciar a evasão e o 

atraso escolar dos adolescentes residentes na região Sul do Brasil (Figura 39). Com relação ao 

abandono escolar, a diferença entre adolescentes pertencentes a famílias que tem mãe como 

responsável (12,58%) é pequena, quando comparada àqueles que residem em lares 

comandados pelo pai (11,03%). Mas, o número de adolescentes estudantes e atrasados na 

escola é 7,2 pontos percentuais superior quando os mesmos residem em lares chefiados pelas 

mães, na comparação com famílias em que a pessoa responsável é do sexo masculino. Pontili 

(2005) na pesquisa que avaliou crianças com idade para cursar o ensino fundamental 

comprovou que, tanto a porcentagem de crianças com atraso escolar quanto o percentual 

daqueles que não estudavam era maior para o caso de domicílios em áreas rurais, sob a 

responsabilidade de mulheres. 
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Figura 39 - Frequência de adolescentes em situação de evasão e atraso escolar, com idade entre 14 e 

17 anos, residentes na região Sul brasileira, segundo o sexo do responsável pela família. 

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2010. 

 

Na Figura 40 nota-se que o abandono escolar diminui com o aumento da renda 



144 

 

familiar per capita, tendo-se 21,18% de adolescentes que abandonaram a escola entre as 

famílias com nenhuma renda per capita. Tal porcentagem diminui para 13,75% quando se 

trata de famílias que tinham renda per capita de até meio salário mínimo11 e continua caindo 

gradativamente, chegando-se a 6,52% entre aqueles cuja renda per capita familiar era 

superior a dois salários mínimos. 

A mesma tendência é observada em relação ao atraso escolar, pois 61,75% dos 

adolescentes pertencentes a famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo 

estavam atrasados na escola. No intervalo de renda familiar per capita maior que meio e de 

até um salário mínimo encontrou-se 48,66% de adolescentes com problemas de atraso escolar 

e, entre aqueles cujas famílias tinham renda per capita maior que dois salários mínimos o 

atraso era relativamente baixo, de 23,24%. 

Diversas pesquisas publicadas internacionalmente têm se preocupado em verificar a 

influência da renda familiar sobre o nível de escolaridade de crianças e adolescentes. Handa 

(1996) comprovou que a despesa per capita familiar afetava positivamente a taxa de matrícula 

para pessoas jamaicanas com idade entre 13 e 19 anos, sendo este efeito mais forte para 

meninas do que para meninos. Handa (2002), em um estudo para o Moçambique demonstrou 

que políticas públicas intervencionistas foram capazes de elevar o consumo per capita de 

todas as famílias e que gerariam impactos positivos na taxa de matrícula afetando, de modo 

particular, famílias situadas em regiões mais pobres. 
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Figura 40 - Frequência de adolescentes em situação de evasão e atraso escolar, com idade entre 14 e 

17 anos, residentes na região Sul brasileira, segundo a renda familiar per capita. 

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2010. 
 

                                                
11 O salário mínimo brasileiro era de R$ 510,00 no ano de 2010 e os intervalos para a renda familiar per capita 

foram calculados levando-se em conta esse valor. 
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5.4 MODELOS HIERÁRQUICOS PARA A EVASÃO E ATRASO ESCOLAR DOS 

ADOLESCENTES DA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 

Neste tópico, são analisados os resultados do modelo lógit hierárquico para o 

abandono e o atraso escolar dos adolescentes da região Sul do Brasil. Ressalta-se que foram 

realizadas regressões em dois níveis, tendo-se incluído no primeiro nível as características 

individuais e familiares dos adolescentes, e no segundo nível os indicadores municipais. 

Sobre as características da família, poder-se-ia colocar tais variáveis em nível distinto das 

características individuais por entender-se que dois ou mais indivíduos podem pertencer a 

uma mesma família, o que levaria à formação de grupos de indivíduos. Entretanto, no 

presente estudo, reduziu-se a população pesquisada à faixa etária de 14 a 17 anos. Com isso, 

encontraram-se poucos casos em que dois ou mais adolescentes pertenciam a uma mesma 

família, podendo-se inserir a característica familiar no mesmo nível hierárquico da 

característica individual. 

 

5.4.1 Considerações iniciais 

 

Em relação às variáveis representativas das características familiares incluídas nos 

modelos estimados, chama-se a atenção para a escolaridade e a cor ou raça da mãe, com as 

quais se pretende captar a influência da condição social da família sobre o abandono e o 

atraso escolar do adolescente. Outros estudos desenvolvidos para analisar a obtenção de 

escolaridade por determinada população incluíram a cor ou raça do indivíduo como variável 

explicativa, tendo ocorrido alguns casos em que esta variável apresentou resultado não 

significativo (VASCONCELLOS, 2003; FERRÃO, BELTRÃO e SANTOS, 2013). A 

presente pesquisa buscou inovar neste sentido, uma vez que colocou a cor da mãe como 

variável explicativa para captar a influência das diferenças de cor sobre a evasão e o atraso 

escolar. 

A informação referente ao sexo da pessoa responsável pela família foi incluída nas 

regressões para identificar o efeito da estrutura familiar sobre a escolaridade dos adolescentes. 

Além disso, tem-se a renda familiar per capita, incluída nas análises como forma de verificar 

de que modo a condição econômica da família afeta a escolha individual de estudar e, por 

consequência, o atraso escolar. 

Outras variáveis explicativas em nível individual foram: a idade, a situação do 

domicílio, o fato de trabalhar (ou não), o recebimento de benefício social do Governo Federal 
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e o estado de residência do indivíduo. Nas regressões para o abandono escolar, colocou-se o 

atraso escolar como variável explicativa e a amostra do censo demográfico contabilizou 

183.340 indivíduos, entre estudantes e não estudantes. As regressões para o atraso escolar 

foram efetuadas somente para os estudantes, tendo-se obtido 162.245 observações. 

Para os indicadores municipais, optou-se por incluí-los um a um nas regressões, 

verificando-se seu nível significância e a possível existência de correlação com outras 

variáveis do modelo. Assim, identificou-se que a inclusão dos indicadores municipais alterava 

o valor do coeficiente das variáveis em nível individual, o que é um indicativo da importância 

das características municipais na decisão por obter-se maiores níveis de escolaridade.  

Salienta-se que foram realizadas algumas estimativas iniciais, incluindo-se nos 

modelos estimados as atividades do setor serviços no total de empregos formais como 

indicador de dinamismo econômico. No entanto, o coeficiente para o indicador de emprego no 

setor de serviços foi não significativo e, além disso, esta variável era altamente correlacionada 

com outros indicadores incluídos nas regressões. Talvez isto tenha ocorrido porque o setor de 

serviços é bastante heterogêneo, incluindo tanto atividades que exigem alto nível de 

escolaridade, quanto atividades nas quais é possível empregar-se com baixa escolaridade 

(KON, 2004). Optou-se, assim, por desagregar o setor de serviços de acordo com as 

atividades listadas na CNAE e escolheu-se aquelas com menor correlação - em relação às 

outras variáveis - e com resultados significativos. 

Tem-se, com isso, que os indicadores municipais incluídos nos modelos estimados 

foram: o IDH-M; a taxa de rotatividade; o índice de Gini; o logaritmo natural do PIB per 

capita; os indicadores de emprego formal na indústria, construção civil, comércio, 

administração pública e agropecuária; além de binárias identificando o tamanho dos 

municípios, em termos populacionais. 

 

5.4.2 Modelos estimados para evasão e atraso escolar dos adolescentes da região Sul do 

Brasil 

 

Na Tabela 7 apresenta-se a razão de chance (odds ratio) para a evasão escolar dos 

adolescentes com idade entre 14 e 17 anos da região Sul brasileira. Vale lembrar que, no caso 

de o valor da razão de chance ter sido maior que um, o coeficiente da variável independente 

foi positivo; para uma razão de chance menor que um, obteve-se coeficiente negativo. Na 

Tabela 7, nos modelos enumerados de 1 a 6, as variáveis independentes de nível 1 e 2 foram 

acrescentadas progressivamente, iniciando-se pelo modelo nulo (modelo 1). Salienta-se que 



147 

 

os modelos foram estimados para as variáveis centradas na média e o resultado do modelo 1 

indica que a variação média do abandono escolar é significativa, o que justifica a inclusão de 

variáveis explicativas para interpretar melhor os fatores que afetam esta variação. 

No modelo 2, da Tabela 7, foram incluídas as variáveis representativas das 

características individuais e familiares (nível 1), tendo-se obtido resultado significativo para a 

maioria delas. Os resultados indicam que, em um primeiro momento, o abandono escolar 

diminui com a idade, passando a aumentar com a mesma nas faixas etárias mais avançadas. A 

probabilidade de evasão escolar é maior para os rapazes e menor entre aqueles que recebem 

algum benefício social12 do Governo Federal. Dentre as características individuais, as 

informações sobre trabalho dos adolescentes e o atraso escolar são as que tem maior efeito 

sobre as chances de evasão escolar. Para ambas, nota-se uma relação inversa, na qual jovens 

trabalhadores e com atraso escolar têm maior probabilidade de evadir-se da escola. 

O resultado apresentado em relação à condição de trabalho dos adolescentes pode ser 

um indicativo da existência de efeito substituição entre a frequência escolar e a decisão de 

permanência no mercado de trabalho. Neste caso, adolescentes que tomam a decisão de não 

trabalhar têm maiores chances de permanecer na escola. Comparando-se este resultado, com o 

recebimento de benefício social, ressalta-se que ao medir o impacto de programas de 

transferência condicional de renda investiga-se o efeito transbordamento de um programa cujo 

objetivo é incentivar a educação (FERRO, 2007). Esta autora comprovou que a participação 

em programa de transferência de renda, reduz a probabilidade de inserção no trabalho, por 

parte de crianças e adolescentes. Pode-se evidenciar a existência do efeito substituição entre 

trabalho e educação, uma vez que tais programas têm efeito direto e indireto sobre a inserção 

educacional dos adolescentes, sendo que o efeito direto pode ser comprovado na estimativa do 

parâmetro associado ao benefício social. O efeito indireto dá-se pelo fato de que a 

transferência de renda reduz a chances de ingresso no mercado de trabalho e a saída do 

mercado de trabalho aumenta as chances de permanência na escola. 

Dentre as variáveis representativas das características familiares obteve-se alto nível 

de significância para a escolaridade da mãe. Colocando-se a informação sobre nenhuma 

instrução como variável de controle, tem-se que a elevação do nível de escolaridade da mãe 

reduz a probabilidade de evasão escolar. Com relação à cor da mãe, somente o indicador para 

a cor amarela foi não significativo e os resultados indicam que filhos de mães negras, pardas e 

indígenas têm maiores chances de abandonar os estudos, quando comparados aos filhos de 

                                                
12 No levantamento do Censo Demográfico 2010 perguntou-se ao entrevistado se ele tinha rendimento mensal 

habitual do programa social Bolsa Família ou do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). 
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mães brancas. Por outro lado, quando a mãe é a responsável pela família, o risco de os filhos 

abandonarem a escola é maior, na comparação com famílias que têm o pai na condição de 

responsável.  

A renda familiar per capita também afeta a chance de abandono escolar e, neste caso, 

quanto menor a renda da família, maiores as chances de um estudante abandonar a escola. 

Desta forma, mostra-se a importância da estrutura familiar na decisão individual de 

permanecer na escola, ou deixar de estudar. 

Outros estudos em nível nacional e internacional chegaram a resultados semelhantes, 

destacando-se a pesquisa desenvolvida por Collares (2010) que investigou a probabilidade de 

matrícula na educação pós secundária, pública e particular, do Brasil. Sua pesquisa 

demonstrou que o aumento em uma unidade no logaritmo da renda familiar, aumentava a 

chance de matrícula em 1,9 vezes no setor educacional público e em 2,8 vezes na iniciativa 

privada. A educação, tanto do pai quanto da mãe, também teve efeito positivo sobre a taxa de 

matrícula, sendo maior entre instituições públicas, do que nas instituições privadas. Para a 

autora, os resultados foram compatíveis com sua previsão teórica, uma vez que a decisão de 

se matricular em instituições privadas tem maior relação com a renda, ao passo que a 

probabilidade de ingressar na educação superior pública depende mais do incentivo e da 

educação dos pais. 

Riani (2005) analisou a probabilidade de frequentar a escola na idade adequada. Na 

comparação entre o ensino médio e o ensino fundamental, a autora destacou que o impacto 

dos atributos individuais e do background familiar foi significativo e bem maior para o ensino 

médio, chamando a atenção para o forte impacto da educação materna. Tansel (2002) mostrou 

que a renda conjunta dos adultos da família afetava positivamente na decisão de matrícula e 

no acréscimo do nível de escolaridade, da população com idade entre 14 e 20 anos, da 

Turquia. O autor também encontrou resultado positivo e significativo para a educação do pai e 

para a educação da mãe, o que o levou a afirmar que seria necessário adotar políticas 

compensatórias nos grupos populacionais em que os pais tivessem baixo nível de 

escolaridade. 

No modelo 3 da Tabela 7, foram acrescentados indicadores municipais relacionados ao 

desenvolvimento social do município (IDH-M e Índice de Gini); a sua condição econômica 

(log leperiano – ln - do PIB per capita); e alguns aspectos da realidade do mercado de 

trabalho (taxa de desemprego e taxa de rotatividade). Nota-se que a inclusão dos indicadores 

municipais alterou a razão de chance de algumas variáveis de nível 1, sendo aceitável a 

hipótese de que os municípios apresentam valores distintos para a probabilidade de evasão 
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escolar. Dentre os indicadores inicialmente incluídos no modelo estimado, o Índice de Gini e 

o ln do PIB per capita foram não significativos. O IDH-M foi significativo e o valor de sua 

razão de chance indica que em municípios com maior IDH-M, há uma queda na média de 

adolescentes que abandonam a escola. O aumento na taxa de rotatividade, ao contrário, 

aumenta as chances de que os adolescentes deixem de estudar, o que também é verdadeiro 

para a taxa de desemprego e, neste caso, o valor da odds ratio revela que o indicador de 

desemprego tem forte impacto sobre a permanência na escola. Neste caso, o aumento em 1 

ponto percentual na taxa de desemprego, aumenta a média municipal de evasão escolar em 

12,3 vezes, contra 1,0 na taxa de rotatividade. Vale lembrar que uma maior taxa de 

desemprego reduz as chances de acesso ao mercado de trabalho para o adolescente, as quais 

são ainda mais difíceis nos casos de adolescentes que estão em busca do primeiro emprego 

(POCHMANN, 2007).   

Os indicadores municipais de emprego formal foram incluídos na regressão 

apresentada no modelo 4 estimado e pode-se verificar que tal inclusão alterou o resultado 

relativo à taxa de desemprego, o qual deixou de ser significativo. Sabe-se que o cálculo da 

taxa de desemprego leva em consideração o emprego total da população ocupada, que inclui 

trabalhadores formais e informais. A existência de correlação entre esses indicadores 

econômicos fez que com que a inclusão dos indicadores de emprego interferisse na taxa de 

desemprego. No modelo 5, verificou-se se havia alterações significativas nos resultados para 

os indicadores de emprego, com a exclusão do indicador para a taxa de desemprego. Houve 

uma ligeira alteração nos valores da razão de chance, o que não alterou a interpretação em 

relação aos indicadores de emprego. 

Verifica-se que para os indicadores de emprego formal, somente o indicador para a 

construção civil foi não significativo. Deve-se lembrar de que na análise espacial apresentada 

no tópico 4.2, a Figura 16 mostrou que o índice de emprego formal na construção civil é 

próximo de zero para a maioria dos municípios, chegando a um máximo de 0,31 (ou 31%). 

Além disso, segundo os dados da Rais, em 2010, dos trabalhadores formais da região Sul 

inseridos na construção civil, 31,57% tinha apenas o ensino fundamental completo e 12,05% 

tinha o ensino médio incompleto. Somando-se estas duas categorias com aqueles 

trabalhadores que não tinham sequer o ensino fundamental completo, chega-se a 52,73% do 

total de trabalhadores formais na construção civil. Estas informações demonstram que o setor 

da construção civil é precarizado, tendo um alto índice de informalidade e baixo nível de 

escolaridade, tornando-o pouco atrativo para jovens e adolescentes melhor escolarizados. Tal 

situação contribui para entender a não significância deste indicador. 



150 

 

Os outros indicadores de emprego formal foram significativos e sua odds ratio foi 

menor do que um, o que revela a existência de coeficientes negativos. Neste caso, quanto 

maior o nível de emprego na indústria, ou no comércio, ou na administração pública, ou na 

agropecuária, menores são as chances de abandono escolar no ensino médio. Estes e os outros 

resultados anteriormente descritos para os indicadores municipais confirmam a hipótese 

principal desta pesquisa de que as condições sociais e econômicas do município afetam a 

decisão de abandono escolar, individual e familiar.  

Becker (1993) afirma que uma família define sua função utilidade levando em 

consideração os bens que podem ser consumidos no presente e no futuro, condicionada a uma 

restrição orçamentária. A decisão de consumo de alguns desses bens pode ser entendida como 

uma decisão de investimento, porque depende da taxa de retorno futura e da possibilidade de 

melhoria no bem-estar individual e familiar ao longo do tempo. Dentre os bens que dependem 

da análise com relação à taxa de retorno, destaca-se o capital humano. Para o autor, o retorno 

pelo investimento em capital humano é a taxa de salário obtida no mercado de trabalho. 

Sendo assim, a dinâmica do mercado de trabalho afeta esta taxa de salário e, por 

consequência, a decisão de investimento no capital humano dos filhos. Para a população aqui 

analisada, uma maior disponibilidade de emprego formal em alguns setores de atividade 

econômica e uma menor taxa de desemprego contribuem para estimular o investimento em 

capital humano e, consequentemente, reduzir o abandono escolar. 

O modelo 6 da Tabela 7 incorpora todas as variáveis de nível 1 e 2, acrescentando-se 

as variáveis binárias para o tamanho da população dos municípios13. Os resultados mostram 

que nos municípios com população pequena a probabilidade de evasão escolar é menor, em 

relação aos municípios com maior contingente populacional (50.000 pessoas ou mais). Deve-

se destacar que os indicadores de emprego na agropecuária e na indústria tornaram-se não 

significativos, quando se incluiu o tamanho da população dos municípios. Este resultado era 

esperado, uma vez que em alguns setores de atividade, a escolha pela instalação de uma 

empresa leva em consideração a população do município. Por outro lado, setores de atividade 

dinâmicos contribuem para o crescimento populacional dos municípios. Na Figura 15, 

demonstrou-se que os municípios com alto índice de emprego industrial (superior a 60%) 

estavam concentrados, em sua maioria, nas regiões mais populosas dos estados de Santa 

Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Por este motivo, a inclusão de variáveis categóricas 

para o tamanho da população afeta o resultado para o indicador de emprego. 

 

                                                
13 Para investigar uma possível complementariedade entre as variáveis de nível 1 e as variáveis de nível 2, nos 

modelos propostos para o abandono e para o atraso escolar, investigou-se a existência de interações 

significativas entre os dois níveis hierárquicos. As tabelas correspondentes a estes cálculos e uma nota 

explicativa dos resultados encontrados estão no Anexo D. 
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Tabela 7 - Estimativas de modelos hierárquicos para a evasão escolar de adolescentes com idade entre 14 e 17 anos – Brasil – Região Sul – 2010 (odds ratio). 

Continua... 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS 

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Intercepto 0,1299* 0,0128 0,0797* 0,0180 0,0765* 0,0195 0,0732* 0,0210 0,0735* 0,0207 0,0719* 0,0199 

Indicadores municipais   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 IDH-M 2010   

 
  

 
0,6028* 0,4210 0,1361* 0,5250 0,1252* 0,5125 0,1340* 0,5327 

Taxa de Rotatividade   
 

  
 

1,0093* 0,0013 1,0043* 0,0014 1,0044* 0,0014 1,0045* 0,0014 

Taxa de Desemprego   
 

  
 

12,3433* 0,6967 3,3395 0,7529   
 

2,0425 0,7679 

Índice de Gini   
 

  
 

0,7696 0,2652 1,1187 0,2846 1,1943 0,2804 1,0527 0,2799 

Ln Produto Interno Bruto per capita   
 

  
 

0,9566 0,0327 0,8944* 0,0350 0,8930* 0,0342 0,8939* 0,0341 

Indicador Emprego Indústria   
 

  
 

  
 

0,6627* 0,1677 0,6067* 0,1571 0,7770 0,1623 

Indicador Emprego Construção Civil   
 

  
 

  
 

1,1631 0,4077 1,0656 0,3974 1,2005 0,4004 

Indicador Emprego Comércio   
 

  
 

  
 

0,3685* 0,2736 0,3417* 0,2669 0,4065* 0,2611 

Indicador Emprego Adm. Pública    
 

  
 

  
 

0,3108* 0,1909 0,2758* 0,1738 0,4347* 0,2074 

Indicador Emprego Agropecuária   
 

  
 

  
 

0,5543* 0,2187 0,5372* 0,2129 0,7125 0,2131 

Tamanho da população dos municípios (>= 50.000 foi omitido)           

População até 4.999 habitantes   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

0,8009* 0,0610 

População de 5.000 a 49.999 habitantes   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

0,8946* 0,0376 

Variáveis de nível individual   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 Idade   

 
0,0262* 0,3042 0,0263* 0,3039 0,0263* 0,3039 0,0263* 0,3039 0,0264* 0,3039 

Idade ao quadrado   
 

1,1499* 0,0098 1,1498* 0,0098 1,1497* 0,0098 1,1498* 0,0098 1,1496* 0,0098 

Sexo (rapaz=1)   
 

1,1670* 0,0211 1,1683* 0,0211 1,1694* 0,0211 1,1698* 0,0211 1,1695* 0,0211 

Situação do domicílio (urbano=1)   
 

1,0068 0,0287 0,9810 0,0299 0,9691 0,0303 0,9755 0,0299 0,9638 0,0306 

Trabalha (sim = 1)   
 

2,2616* 0,0286 2,2769* 0,0287 2,2813* 0,0287 2,2755* 0,0287 2,2839* 0,0287 

Benefício social (sim = 1)   
 

0,4652* 0,0601 0,4650* 0,0603 0,4662* 0,0604 0,4665* 0,0604 0,4670* 0,0604 

Atraso escolar (sim = 1)   

 

2,3319* 0,0342 2,3220* 0,0343 2,3150* 0,0343 2,3157* 0,0343 2,3123* 0,0343 
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Continuação... 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS 

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Estado de residência (SC foi omitido)   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 Paraná   

 
0,9384** 0,0327 0,8543** 0,0357 0,9026* 0,0358 0,9134* 0,0354 0,8950* 0,0350 

Rio Grande do Sul   
 

0,7192* 0,0339 0,9220* 0,0357 0,7250* 0,0343 0,7297* 0,0342 0,7207* 0,0342 

Escolaridade da mãe (sem instrução foi 

omitido)   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 Ensino Fundamental   

 

0,6857* 0,0311 0,6857* 0,0314 0,6866* 0,0315 0,6868* 0,0315 0,6859* 0,0315 

Ensino Médio   

 

0,5163* 0,0307 0,5170* 0,0310 0,5182* 0,0311 0,5184* 0,0311 0,5174* 0,0312 

Ensino Superior   
 

0,4595* 0,0417 0,4626* 0,0419 0,4643* 0,0421 0,4640* 0,0421 0,4640* 0,0420 

Cor ou raça da mãe da família (branco 

foi omitido)   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 Negra   

 

1,1274** 0,0526 1,1269** 0,0528 1,1285* 0,0530 1,1301** 0,0530 1,1269* 0,0530 

Amarela   

 

1,1651 0,1089 1,1632 0,1091 1,1647 0,1091 1,1645 0,1090 1,1642 0,1092 

Parda   
 

1,1927* 0,0229 1,1928* 0,0228 1,1958* 0,0228 1,1965* 0,0227 1,1956* 0,0228 

Indígena   
 

1,5768* 0,1777 1,5634* 0,1770 1,5635* 0,1770 1,5654* 0,1771 1,5658* 0,1773 
Sexo do responsável pela família 

(homem=1)   
 

0,8727* 0,0247 0,8757* 0,0245 0,8766* 0,0245 0,8761* 0,0245 0,8775* 0,0420 

LN renda familiar per capita   
 

0,8542* 0,0092 0,8543* 0,0094 0,8535* 0,0094 0,8534* 0,0094 0,8538* 0,0246 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
Nota: *Denota significância ao nível de 1%; **Denota significância ao nível de 5%; ***Denota significância ao nível de 10%. 
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A Tabela 8 mostra os resultados para a probabilidade de atraso escolar e foi adotada a 

mesma estratégia de estimar os modelos incluindo progressivamente as variáveis explicativas, 

levando-se em conta a existência de correlação e a alteração nos resultados, após realizadas 

inclusões. O modelo 1 confirma a existência de um efeito aleatório na média do atraso 

escolar, dada a significância do intercepto da equação, o qual se altera de valor com a inclusão 

das variáveis explicativas. 

O modelo 2 mostra a inclusão das variáveis de nível 1 e o modelo 3 apresenta as 

variáveis de nível 1, em conjunto com os primeiros indicadores municipais. Com relação às 

variáveis de nível 1, os resultados foram semelhantes ao observado nas regressões para o 

abandono escolar. Na seleção dos dados considerou-se atrasado na escola todo adolescente de 

15, 16 ou 17 anos que não tivesse concluído o ensino fundamental e o adolescente de 14 anos 

que estivesse cursando série inferior ao oitavo ano, do ensino fundamental. A Figura 33, 

apresentada na seção anterior, mostrou que o atraso escolar aumenta com a idade até o limite 

de 16 anos e apresenta uma queda para os adolescentes de 17 anos. Acredita-se que a redução 

no atraso escolar, para os adolescentes de 17 anos, tenha influência da atual política 

educacional, que estimula os adolescentes a cursarem educação de jovens e adultos, quando 

os mesmos estão atrasados nos estudos e na idade limite para prestar vestibular e ingressar no 

ensino superior.  

Os resultados revelam que o atraso escolar é maior entre os rapazes, para os 

adolescentes que não trabalham e entre aqueles que recebem benefício social. Wolfe e 

Behrman (1984); Pontili e Kassouf (2008); e Marteleto (2004) mostraram que pessoas do 

sexo feminino têm maiores chances de avançar nos estudos, quando comparadas a pessoas do 

sexo masculino. Nesse sentido, a Tabela 7 mostra que a possibilidade de abandono escolar 

também é maior entre os rapazes e na análise para a inserção dos adolescentes no mercado de 

trabalho notou-se que é maior a porcentagem de rapazes trabalhadores (Figura 5). Ainda 

segundo os dados do Censo Demográfico 2010, dentre os adolescentes trabalhadores, da 

região Sul, que ganhavam um salário mínimo e meio, ou mais, 72,41% eram do sexo 

masculino. A participação das moças aumentava com a redução da renda recebida pelo 

trabalho e era de 43% entre aqueles que recebiam até meio salário mínimo. Lopes, Pontili e 

Almeida (2012) revelaram que um maior nível educacional contribui para a redução das 

condições de pobreza da população trabalhadora feminina, mais do que para a população 

masculina. Portanto, acredita-se que para os estudantes do sexo masculino, o trade-off entre 

educação e trabalho seja maior que para as estudantes do sexo feminino que tomam essa 

decisão. Assim, a dedicação aos estudos é menor entre os rapazes, fazendo com que eles 
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fiquem mais atrasados na escola. 

O atraso escolar é menor entre estudantes trabalhadores, tendo-se uma condição 

inversa ao observado para a evasão escolar. Estes resultados são aceitáveis, pois na Figura 10 

demonstrou-se que a grande maioria dos adolescentes trabalhadores está inserida no setor 

informal e recebe remuneração de até um salário mínimo. Desta forma, a inserção no mercado 

de trabalho afeta negativamente a decisão de estudar, dos adolescentes. Mas, uma vez que eles 

optam em permanecer na escola, o desejo de mudar sua atual condição, saindo de ocupações 

precárias e mal remuneradas para ocupações de melhor nível, faz com que à dedicação aos 

estudos torne as chances de atraso escolar menor para os trabalhadores, em comparação aos 

não trabalhadores. 

O recebimento de benefício social também contribui para reduzir a evasão escolar, 

mas tem efeito contrário sobre o atraso escolar. Neste caso, pode-se associar o resultado para 

o benefício social com o efeito da escolaridade da mãe sobre o atraso escolar. Pode-se 

perceber que, quando a mãe tem ensino fundamental, ou ensino médio, ou ensino superior, a 

probabilidade de o adolescente atrasar-se na escola diminui, na comparação com adolescentes 

cujas mães não são instruídas. Segundo os dados do Censo Escolar, dos adolescentes que 

recebem benefício social, 79,17% tem mães sem nenhuma instrução e 17,92% têm mães que 

concluíram apenas o ensino fundamental. Dada a influência do nível de instrução da mãe 

sobre o desempenho escolar dos estudantes, é de esperar-se que o benefício social contribua 

para ingresso do adolescente na escola, mas uma vez estando estudando, as dificuldades 

destes adolescentes para avançar nos estudos são maiores. 

Outras características sociais e econômicas da família são importantes determinantes 

do atraso escolar, uma vez que ter mães de cor negra, parda ou etnia indígena aumenta a 

probabilidade de o estudante atrasar-se no ciclo escolar e, nesse caso, a mãe ser branca foi a 

variável de controle. O aumento da renda familiar per capita e o fato de ter-se o pai como 

responsável pela família também reduz a probabilidade de atraso escolar.  

Na literatura internacional, por exemplo, Holmes (1999); Tansel (2002); Rios-Neto, 

Riani e César (2003), a investigação sobre os fatores que interferem no desempenho teve um 

crescimento expressivo a partir da primeira metade do século XX. Assim, a importância da 

participação da família na educação do filho vem sendo reafirmada, em conjunto com a 

sugestão de políticas públicas que contribuam para melhorar as condições sociais do ambiente 

familiar e comunitário em que a criança ou adolescente está inserida.  

Chama-se a atenção, ainda, para a variável de nível 1 que representa a situação do 

domicílio, a qual não foi significativa nos modelos da Tabela 7, para a evasão escolar. 
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Entretanto, nas estimativas do atraso escolar, agora apresentadas, esta variável foi 

significativa e seus resultados indicam que a probabilidade de atraso escolar é maior na área 

urbana, quando se faz a comparação com a área rural. Esperava-se, no entanto, que as chances 

de atraso escolar fossem maiores na área rural, uma vez que diversos estudos relatam as 

dificuldades enfrentadas pela população do meio rural (STADUTO; KRETER, 2014), de 

modo especial por crianças e jovens estudantes (BRASIL, 2003).  

Os resultados para os indicadores de emprego, obtidos por meio do modelo 3, 

mostram a importância da taxa de desemprego no atraso escolar médio dos municípios. Isto 

porque, o aumento de 1% na taxa de desemprego, aumenta em 98,2 vezes o atraso escolar dos 

adolescentes. O impacto da taxa de desemprego sobre o atraso escolar é tão forte que, desta 

vez, a inclusão dos indicadores de emprego, no modelo 4, não interferiu em seu nível de 

significância, mas somente no valor da razão de chance, a qual, ainda assim, permaneceu 

elevada (em 16,18). Quanto aos indicadores de emprego que se mostraram significativos, um 

aumento no emprego formal industrial, ou no emprego formal do comércio, da administração 

pública e da agropecuária, reduz as chances de que os adolescentes se atrasem nos estudos. 

Levando em conta a teoria exposta por Becker e Tomes (1979), o investimento em 

educação continua até que o indivíduo, ou o indivíduo e sua família, acreditem que os 

retornos a serem obtidos de tais investimentos sejam maiores que o custo de oportunidade do 

consumo em bens e serviços no presente. O fato de a maioria dos adolescentes trabalhadores 

estarem inseridos na informalidade confirma esta hipótese e, assim, irá estudar com mais 

dedicação e buscar a conclusão do ensino médio, aqueles adolescentes que observam um 

mercado de trabalho formal promissor em sua realidade local, assim como a possibilidade de 

engajar-se em uma ocupação menos precária. 

O fato é que a maioria dos empregos formais aqui relacionados (indústria, comércio e 

administração pública) encontra-se nas áreas urbanas. Por outro lado, dados extraídos da 

PNAD (IBGE, 2012) corroboram para o fato de que a taxa de desemprego na zona urbana da 

região Sul era superior à observada para a área rural, sendo de 4,59% no primeiro caso e 2,3% 

no segundo.  

Ou seja, a procura por educação é maior nos municípios com economia mais 

dinâmica, mas também é nestes municípios que a taxa de desemprego é maior. Uma vez que o 

impacto da taxa de desemprego sobre o atraso escolar é maior que o impacto dos indicadores 

de emprego formal, esta constatação explica o fato de o atraso escolar ter sido maior em áreas 
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urbanas14. 

Com relação aos outros indicadores municipais, percebe-se que o IDH-M tem um 

efeito direto sobre o atraso escolar, ao passo que a taxa de rotatividade tem efeito indireto. O 

logaritmo do PIB per capita foi significativo somente no modelo 3 e, neste caso, elevações do 

PIB per capita conduzem a um aumento do atraso escolar. No modelo 6 nota-se que em 

municípios menos populosos, o atraso escolar é menor, na comparação com municípios mais 

populosos. Mais uma vez, acredita-se no efeito indireto da taxa de desemprego sobre os 

resultados de outras variáveis, neste caso, o indicador econômico municipal (PIB per capita) e 

o indicador populacional. Municípios mais populosos e municípios com elevado PIB per 

capita também são os municípios em que a taxa de desemprego é maior. Desta forma, mesmo 

que a dinâmica econômica e a riqueza do município sejam motivos para uma maior dedicação 

na escola, o indicador que o adolescente e sua família percebem com mais clareza é a taxa de 

desemprego, a qual desestimula o interesse por estudar e contribui para o aumento do atraso 

escolar. 

Pode-se identificar alguns estudos que se preocuparam em investigar a importância 

das características da comunidade na decisão pela obtenção de maiores níveis de escolaridade. 

Destaca-se a pesquisa de Riani (2005), na qual se evidenciou que o aumento do número de 

professores disponíveis para lecionar no ensino médio (em nível municipal) eleva a 

probabilidade de frequência à escola, para população com idade entre 15 e 17 anos. Nas 

estimativas de Tansel (2002), foram incluídas a densidade populacional e a razão professor-

aluno, corroborando com a ideia de que comunidades com maior densidade populacional 

interferem na qualidade de educação e reduzem a probabilidade de matrícula escolar, do 

mesmo modo que o aumento da razão professor-aluno. Wobmann (2003) verificou a 

importância dos recursos escolares e das características dos professores (tais como, o salário e 

o nível educacional), para o desempenho escolar dos alunos. Ressalta-se, no entanto, a 

contribuição inédita desta tese, cuja preocupação esteve na inclusão de indicadores 

econômicos (em especial aqueles associados ao mercado de trabalho) e sociais que pudessem 

captar os efeitos das características dos municípios na decisão escolar de adolescentes e suas 

respectivas famílias. 

                                                
14 Para confirmar esta constatação criou-se uma variável representada pela média de adolescentes residentes na 

área urbanas, nos municípios em estudo. A inclusão desta variável nas regressões teria como objetivo verificar o 

efeito da espacialidade incluída nas regressões, sobre o resultado para variável que indica a situação do 

domicílio. Mas, a inclusão da referida variável não alterou o resultado para a situação do domicílio e ainda 

interferiu nos resultados de outros indicadores. Entendeu-se, assim, que a espacialidade da amostra não afetava a 

variável de nível individual para a situação do domicílio e optou-se pela exclusão da referida variável em nível 

municipal. 
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Os resultados aqui apresentados revelam que as condições do mercado de trabalho 

interferem na evasão escolar dos adolescentes, assim como no atraso escolar deste grupo 

populacional. Desta forma, vale ressaltar que as discussões acadêmicas em torno do modelo 

de educação adotado no Brasil e, por consequência, na região Sul do país devem estar 

sensíveis ao comportamento do mercado de trabalho e às dinâmicas locais. Tais resultados 

têm ressonância com a teoria do capital humano, especialmente a descrição de Simmons e 

Alexander (1978); Becker (1991); Schultz (1967) e Schultz (1973), para os quais a decisão de 

estudar (ou não) associa-se com a taxa de retorno à educação, possível de ser encontrada 

quando se observa a dinâmica do mercado de trabalho na região ou localidade a que pertence 

o adolescente e sua família. 

No entanto, Barbosa (2006) afirma que o modelo de educação adotado no Brasil 

sempre esteve atrelado à possibilidade de sucesso no mercado de trabalho. Nas normas legais 

elaboradas para a área da educação, especialmente até a década de 1980, concedeu-se ao 

período educacional discutido na presente tese (ensino médio) o caráter meramente 

profissionalizante, no sentido de preparar os egressos deste nível de ensino para executar 

tarefas repetitivas e de pouco, ou nenhum caráter cientifico (SILVA, 2007). Saviani (2007), 

diz que além de prevalecer, no Brasil, a preocupação com a preparação para o mercado de 

trabalho, não existe uma articulação entre conhecimento científico e entendimento do 

processo produtivo, o que conduz a uma perda do potencial intelectual de estudantes inseridos 

na educação formal. 

Frigotto (2007) criticou a infraestrutura disponível nas escolas, nas quais faltam 

laboratórios e equipamentos para o desempenho das atividades diárias. Para o autor, também 

se faz necessário qualificar melhor os professores, oferecer-lhes salários dignos e a 

possibilidade de lecionarem em uma única escola, o que possibilitaria o aumento da interação 

entre o professor e a realidade escolar e contribuiria com a oferta de projetos transversais 

capazes de melhorar a qualidade da aprendizagem. Além do exposto, na atual concepção de 

educação, levando-se em conta as noções de capital humano, sociedade do conhecimento e 

pedagogias da competência, as sociedades em geral são convencidas de que países, regiões e 

grupos sociais pobres estão nesta situação porque não investiram o bastante em educação. 

Apesar de a própria condição de pobreza impedir o investimento em educação, às vítimas da 

exploração e da alienação transfere-se a responsabilidade pela própria exploração 

(FRIGOTTO, 2006). 

 



158 

 

Tabela 8 - Estimativas de modelos hierárquicos para o atraso escolar de adolescentes com idade entre 14 e 17 anos – Brasil – Região Sul – 2010 (odds ratio). 

Continua... 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS 

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Intercepto 0,7841* 0,0135 0,7411* 0,0118 0,7160* 0,0121 0,6943* 0,0122 0,6997* 0,0122 0,6867* 0,0120 

Indicadores municipais   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 IDH-M 2010   

 
  

 
0,1197* 0,3791 0,0242* 0,4430 0,0198* 0,4294 0,0243* 0,4571 

Taxa de Rotatividade   
 

  
 

1,0066* 0,0013 1,0020 0,0013 1,0021*** 0,0013 1,0021*** 0,0013 

Taxa de Desemprego   
 

  
 

98,1968* 0,5725 16,1845* 0,6150   
 

10,5684* 0,6002 

Índice de Gini   
 

  
 

1,1527 0,2182 1,0959 0,2308 1,2703 0,2274 1,0247 0,2229 

Ln Produto Interno Bruto per capita   
 

  
 

1,0988* 0,0330 1,0544 0,0339 1,0511 0,0340 1,0529 0,0323 

Indicador Emprego Indústria   
 

  
 

  
 

0,4646* 0,1559 0,3777* 0,1503 0,5306* 0,1529 

Indicador Emprego Construção Civil   
 

  
 

  
 

1,1007 0,3289 0,9001 0,3262 1,1310 0,3141 

Indicador Emprego Comércio   
 

  
 

  
 

0,3683* 0,2643 0,3097* 0,2634 0,4018* 0,2548 

Indicador Emprego Adm. Pública   
 

  
 

  
 

0,2881* 0,1640 0,2171* 0,1516 0,3782* 0,1852 

Indicador Emprego Agropecuária   
 

  
 

  
 

0,4599* 0,1744 0,4294* 0,1735 0,5649* 0,1743 

Tamanho da população dos municípios (>= 50.000 foi omitido)           

População até 4.999 habitantes   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

0,8353* 0,0513 

População de 5.000 a 49.999 habitantes   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

0,9052* 0,0309 

Variáveis de nível individual   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 Idade   

 
3,2212* 0,1775 3,2495* 0,1775 3,2543* 0,1776 3,2477* 0,1776 3,2660* 0,1777 

Idade ao quadrado   
 

0,9663* 0,0058 0,9660* 0,0058 0,9659* 0,0058 0,9660* 0,0058 0,9658* 0,0058 

Sexo (rapaz=1)   
 

1,9830* 0,0173 1,9814* 0,0173 1,9817* 0,0173 1,1982* 0,0174 1,9816* 0,0173 

Situação do domicílio (urbano=1)   
 

1,1900* 0,0227 1,1741* 0,0232 1,1666* 0,0234 1,1787* 0,0233 1,1632* 0,0233 

Trabalha (sim = 1)   
 

0,8197* 0,0199 0,8273* 0,0201 0,8291* 0,0201 0,8257* 0,0200 0,8299* 0,0201 

Benefício social (sim = 1)   
 

1,5440* 0,0332 1,5404* 0,0332 1,5408* 0,0333 1,5427* 0,0333 1,5418* 0,0333 

Estado de residência (SC foi omitido)   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Paraná   

 

0,8913* 0,0312 0,8168* 0,0333 0,8104* 0,0323 0,8350* 0,0314 0,8065* 0,0318 

Rio Grande do Sul   

 

1,3354* 0,0280 1,2572* 0,0289 1,2592* 0,0285 1,2762* 0,0290 0,8058* 0,0283 
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Continuação... 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS 

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 MODELO 6 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Odds 
ratio 

Desvio 
Padrão 

Escolaridade da mãe (sem instrução foi 

omitido)   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 Ensino Fundamental   

 

0,6369* 0,0169 0,6374* 0,0169 0,6378* 0,0169 0,6382* 0,0169 0,6376* 0,0169 

Ensino Médio   

 

0,4007* 0,0200 0,4008* 0,0201 0,4011* 0,0201 0,4015* 0,0201 0,4009* 0,0201 

Ensino Superior   
 

0,2413* 0,0405 0,2417* 0,0173 0,2419* 0,0405 0,2418* 0,0405 0,2418* 0,0405 

Cor ou raça da mãe da família (branco 

foi omitido)   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 Negra   

 
1,9942** 0,0544 1,988* 0,0547 1,9894* 0,0546 1,9939* 0,0545 1,9880* 0,0546 

Amarela   
 

1,0674* 0,1202 1,0650 0,1199 1,0660 0,1200 1,0655 0,1201 1,0659 0,1200 

Parda   
 

1,5111* 0,0203 1,5062* 0,0203 1,5088* 0,0204 1,5107* 0,0204 1,5086* 0,0204 

Indígena   

 

2,0164* 0,2043 2,0038* 0,2049 2,0003* 0,0205 2,0016* 0,2048 2,0016* 0,2049 

Sexo do responsável pela família 
(homem=1)   

 
0,8076* 0,0173 0,8089* 0,0173 0,8093* 0,0173 0,8087* 0,0173 0,8097* 0,0173 

LN renda familiar per capita   
 

0,8542* 0,0105 0,8066* 0,0106 0,8063* 0,0106 0,8059* 0,0106 0,8065* 0,0106 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
Nota: *Denota significância ao nível de 1%; **Denota significância ao nível de 5%; ***Denota significância ao nível de 10%. 
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Frigotto (2006) ainda salienta que a atual forma de organização estrutural e 

pedagógica da educação básica brasileira cria nas crianças e adolescentes a expectativa de que 

estão se preparando para o mundo da ciência e do trabalho. No entanto, a educação brasileira 

não cumpre o imperativo da justiça social, ou da preparação para o trabalho complexo e nem 

mesmo a possibilidade de produzir-se ciência e tecnologia. Quando muito, o educando 

brasileiro está sendo preparado para reproduzir atividades neuromusculares da divisão 

internacional do trabalho.  

Pochmann (2004) chama a atenção para as normas formas de exclusão social de 

sociedades que são regidas pelo modelo econômico neoliberal e que afeta os segmentos com 

maiores níveis de escolaridade e vinculados a famílias de renda média. Assim, aos fatores já 

conhecidos e que podem influenciar no processo de exclusão social – imigração territorial, 

nível de escolaridade, privação de consumo, diferenças raciais, dentre outros – somam-se o 

desemprego de longa duração e a vulnerabilidade diante da violência.  

Na presente tese, confirmou-se que as características do mercado de trabalho afetam a 

decisão do adolescente, em relação ao nível de escolaridade. Mas, espera-se que este 

adolescente encontre diante de si um sistema de ensino inclusivo e capaz de prepará-lo para as 

escolhas futuras, no qual a qualidade e a equidade superem o tecnicismo e a preocupação 

minimalista de melhorar, tão somente, os indicadores educacionais. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal da presente tese centrou-se em analisar os determinantes do 

abandono e do atraso escolar, para os adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, da região 

Sul do Brasil. Especificamente, propôs-se em investigar a influência das características 

individuais e familiares, assim como das condições socioeconômicas do município, sobre a 

decisão em relação ao nível de escolaridade, das pessoas com idade ideal para cursar o ensino 

médio. Para tanto, aplicou-se um modelo logit hierárquico aos dados do Censo Demográfico 

2010, em conjunto com outras informações sociais e econômicas que foram obtidas para a 

média dos municípios. A análise econométrica foi antecedida por uma Análise Estatística de 

Dados Espaciais (AEDE), como também por uma estatística descritiva para a evasão e o 

atraso escolar.  

Em 2012, o ensino médio brasileiro apontou para uma taxa de aprovação de 78,7%, 

uma taxa de reprovação de 12,2% e uma taxa de abandono de 9,1%, sendo que a taxa de 

abandono escolar foi 6 pontos percentuais superior à observada para o ensino fundamental. 

Para a região Sul brasileira, a taxa de reprovação foi de 13,6% e o abandono chegou a 7,8%, 

destacando-se o Rio Grande do Sul, com 16,8% de alunos reprovados e 10,3% de estudantes 

que abandonaram a escola. No Paraná e Santa Catarina, as taxas de reprovação foram de 

12,8% e 10,1%, respectivamente. O abandono escolar alcançou 6,9% em Santa Catarina e 

6,2% no Paraná.  

A Análise Exploratória de Dados Espaciais realizada nessa pesquisa permitiu verificar 

se os indicadores municipais eram afetados por uma possível similaridade espacial e 

respectivas relações de vizinhança. Na análise espacial univariada verificou-se a existência de 

autocorrelação espacial positiva para todos os indicadores, o que foi corroborado com a 

existência de clusters significativos em que municípios com um valor alto para o indicador 

analisado era rodeado por municípios em igual situação e vice-versa. Notou-se, com isso, a 

existência de forças centrípetas que regem os municípios e levam à concentração de 

atividades econômicas distintas em diferentes regiões ou agrupamentos municipais. Neste 

caso, municípios com alto índice de atividade econômica tornam-se geradores de empregos 

para toda região em que tais atividades econômicas estão instaladas. Do contrário, municípios 

com baixo índice de atividade econômica, ou com indicadores sociais precários, tendem a 

permanecer nesta condição, devido ao efeito vizinhança significativo em seu entorno. 

Na análise espacial bivariada comprovou-se que a instabilidade no mercado de 

trabalho, representada pela taxa de rotatividade e pela taxa de desemprego, afeta 
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positivamente a taxa de abandono e atraso escolar em municípios vizinhos. Por outro lado, 

detectou-se a existência de efeito vizinhança na relação, tanto do PIB per capita, quanto do 

IDH-M, com os dois indicadores educacionais. Com isso, o maior crescimento econômico e a 

melhoria do desenvolvimento humano, em determinados municípios, conduzem à redução do 

abandono e atraso escolar em municípios vizinhos. Os indicadores de emprego formal que se 

apresentaram significativos também apresentaram relação negativa na autocorrelação espacial 

com os indicadores educacionais. 

Os principais resultados dos modelos estimados evidenciaram a importância das 

características individuais e familiares sobre a decisão educacional dos adolescentes. Dentre 

as características individuais, tem-se que a probabilidade, tanto da evasão, quanto do atraso 

escolar, é maior entre os rapazes, na comparação com as garotas. Além disso, o fato de estar 

trabalhando aumenta em 2,26 vezes a probabilidade de abandono escolar, mas tem o efeito de 

reduzir o atraso escolar.  

Observou-se em relação à inserção dos adolescentes no mercado de trabalho que a 

maioria dos adolescentes trabalhadores é do sexo masculino, os quais também recebem 

remuneração mais elevada que as garotas. Tem-se, assim, que o trade-off entre educação e 

trabalho é maior entre os rapazes, o que explica o maior interesse e dedicação das garotas pela 

escola. Além disso, a maioria dos trabalhadores, independentemente de serem garotas ou 

rapazes, está inserida na informalidade. Assim, o fato de estar no mercado de trabalho 

aumenta as chances de abandono escolar, mas os adolescentes que optam por estudar, mas, 

também, precisam trabalhar, veem na educação a oportunidade para sair da informalidade, o 

que seria uma explicação para a relação negativa entre inserção no mercado de trabalho e 

atraso escolar. 

Aspecto marcante em relação às características familiares é o fato de as mães com 

ensino fundamental, ou médio, ou superior, contribuírem com a redução nas chances de 

evasão e atraso escolar, na comparação com mães sem nenhuma instrução. A cor da mãe 

também foi incluída nos modelos estimados como indicador da condição social da família e 

evidenciou-se que o fato de a mãe ser parda, negra ou indígena, aumenta o abandono e a 

defasagem escolar dos adolescentes, quando se compara com o fato de se ter mãe branca. A 

evasão e o atraso escolar têm relação negativa e significativa com a renda familiar per capita. 

Além disso, o fato de a pessoa responsável pela família ser do sexo feminino eleva as chances 

de os adolescentes abandonarem a escola ou atrasarem-se nos estudos.  

Receber benefício social do Governo Federal também contribui com a redução do 

abandono escolar, mas influencia o atraso escolar no sentido de aumenta-lo. Essa mudança no 
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efeito do benefício social pode ser explicada pelo fato de os programas governamentais de 

transferência de renda estimularem o ingresso na escola, mas uma vez que crianças e 

adolescentes estão estudando, não existe controle sobre o desempenho dos mesmos. Sabe-se, 

também, que tais programas têm em sua essência a oferta de elegibilidade para um grupo com 

baixa renda per capita. Uma vez comprovado que as condições sociais e econômicas da 

família afetam a defasagem escolar dos adolescentes, tal situação explica o efeito positivo do 

benefício social sobre o atraso escolar. 

Quanto à inclusão de variáveis sociais e econômicas em nível de município na 

estimação de modelos de determinação da evasão e atraso escolar, isto é, na análise de 

indicadores educacionais, os resultados comprovaram a hipótese de que tais indicadores 

afetam a decisão individual e familiar de inserção e permanência na escola. Uma vez que os 

adolescentes já estão próximos da idade limite para ingresso no mercado de trabalho e muitos 

já estão trabalhando, mesmo que na informalidade, também foram incluídos como variáveis 

explicativas, indicadores de desempenho do mercado formal. Observou-se que o aumento do 

emprego formal na indústria, na agropecuária, no comércio e na administração pública reduz a 

média de adolescentes que abandonaram a escola, ou estão atrasados nos estudos. Este efeito 

foi maior para os indicadores de emprego na administração pública e na indústria. 

Entre outras variáveis explicativas, destacaram-se:  a) a influência do IDH-M sobre o 

abandono e o atraso escolar, pois em municípios com um melhor desenvolvimento humano 

tem-se a redução média dos dois indicadores educacionais; b) o PIB per capita também afetou 

negativamente tanto o atraso quanto a evasão escolar. Isto significa que nos municípios 

economicamente mais dinâmicos há uma menor probabilidade de que esses dois indicadores 

educacionais sejam altos. c) a taxa de rotatividade foi incluída nas regressões como um 

indicador da instabilidade no mercado de trabalho tendo-se demonstrado que uma piora nas 

condições do emprego formal conduz ao aumento da evasão e defasagem escolar; e d) a taxa 

de desemprego teve efeito maior do que o observado para as demais variáveis explicativas 

comprovando que a taxa de desemprego é um importante termômetro das condições do 

mercado de trabalho, no olhar do adolescente e sua respectiva família. 

Os resultados apresentados neste estudo comprovaram que os indicadores sociais e 

econômicos municipais afetam o abandono e o atraso escolar, tanto nas relações internas 

existentes em um município quanto a partir de um efeito vizinhança significativo. Desta 

forma, os adolescentes estão tomando a decisão de permanecer na escola e/ou dedicar-se nos 

estudos a partir da observação em relação à realidade na qual estão inseridos. Uma vez que a 

realidade local sofre o efeito das condições econômicas e sociais da região, a decisão final dos 
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adolescentes e suas respectivas famílias sofre a influência de um conjunto de fatores 

econômicos e sociais encadeados entre si. 

A conclusão para este conjunto de constatações é de que políticas públicas isoladas 

não surtem o efeito desejado sobre o nível educacional dos adolescentes. Uma vez 

comprovada a importância das características individuais e familiares, sugere-se a 

manutenção e aprimoramento das políticas sociais já existentes no país, que tenham como 

objetivo a melhoria da renda familiar per capita, assim como das condições educacionais das 

mães e responsáveis pelas famílias. 

Além das políticas que melhoram as condições econômicas e sociais das famílias, é de 

fundamental importância um conjunto de ações coordenadas que contribuam para estimular o 

nível de emprego e a atividade econômica, de modo especial, nas regiões em que os 

indicadores se apresentaram negativos, caracterizando a existência de bolsões de pobreza. 

Na proposta de implantar-se um Sistema Nacional da Juventude ficou evidenciada a 

intensão de realizar ações coordenadas e direcionadas para melhorar as condições sociais e 

educacionais de jovens e adolescentes. Mas, a crítica ao atual sistema educacional do país é 

feita no sentido de que as estratégias desenvolvidas para esta área devem tornar-se ações 

concretas no sentido de garantir ao jovem estudante o conhecimento que conduzirá à 

transformação da realidade em que ele está inserido. 

A despeito de novas pesquisas a serem realizadas para este tema, ressalta-se a 

importância de discutir a proposta pedagógica do ambiente escolar, em conjunto com a 

qualidade da escola e as características individuais, familiares e municipais aqui colocadas. 

Isto porque, mesmo demonstrada a importância dos fatores sociais e econômicos na decisão 

educacional de adolescentes e suas famílias, sabe-se que a didática e a pedagogia escolar 

devem estar concatenadas com os anseios da juventude, sendo parte integrante de sua 

realidade local e regional.  
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ANEXO A - MAPAS DE SIGNIFICÂNCIA UNIVARIADO PARA K3-

VIZINHOS 

 

 

Figura A1 - Mapas de significância univariado para os indicadores: a) evasão escolar; b); atraso 

escolar; c) IDH-M 2010; d) taxa de rotatividade. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Figura A2 - Mapas de significância univariado para os indicadores: a) indicador de desemprego; 

b); Índice de GINI ; c) PIB per capita; d) população total. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 



179 

 

 

 

 

Figura A3 - Mapas de significância univariado para os indicadores: a) indicador de emprego na 

indústria; b); indicador de emprego na administração pública; c) indicador de emprego na 

construção civil; d) indicador de emprego no comércio. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Figura A4 - Mapa de significância univariado para o indicador: de emprego na agropecuária. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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ANEXO B - MAPAS DE CLUSTERS UNIVARIADO PARA K3-VIZINHOS 

  

 

Figura B1: Mapas de clusters univariado para os indicadores municipais: IDH-M 2010; taxa de 

rotatividade; taxa de desemprego; índice de Gini. 

Fonte: resultados da pesquisa. 
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Figura B2: Mapas de clusters univariado para os indicadores municipais: PIB per capita; indicador de 

emprego na indústria; indicador de emprego na administração pública; indicador de emprego na 

construção civil. 

Fonte: resultados da pesquisa. 
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Figura B3: Mapas de clusters univariado para os indicadores municipais: indicador de emprego no 

comércio; indicador de emprego na agropecuária; população total. 

Fonte: resultados da pesquisa. 
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ANEXO C - MAPAS DE SIGNIFICÂNCIA BIVARIADO PARA K3-VIZINHOS 

  

  

Figura C1 - Mapas de significância bivariados para o atraso escolar, com relação aos 

indicadores: a) taxa de desemprego; b) IDH-M 2010; c) indicador de emprego na administração 

pública; d) indicador de emprego na agropecuária. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Figura C2 - Mapas de significância bivariados para o atraso escolar, com relação aos 

indicadores: a) indicador de emprego no comércio; b) indicador de emprego na indústria; c) PIB 

per capita; d) taxa de rotatividade. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Figura C3 - Mapas de significância bivariados para evasão escolar, com relação aos indicadores: 

a) indicador de desemprego; b) IDH-M 2010; c) indicador de emprego na administração 

pública; d) indicador de emprego na agropecuária. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Figura C4 - Mapas de significância bivariados para evasão escolar, com relação aos indicadores: 

a) indicador de emprego no comércio; b) indicador de emprego na indústria; c) PIB per capita; 

d) taxa de rotatividade. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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ANEXO D - MODELOS LOGIT HIERÁRQUICOS INCLUINDO-SE 

INTERAÇÕES 

 

Para investigar a existência de complementariedade ou substitutibilidade entre 

variáveis individuais ou familiares (nível 1) e os indicadores socioeconômicos dos 

municípios (nível 2) nos modelos logit hierárquicos para o abandono e o atraso escolar 

de adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, realizaram-se interações entre a variáveis 

do nível 1 e do nível 2. 

Para captar o efeito conjunto das variáveis de nível 2, criou-se um indicador que 

resultou do seguinte cálculo: para cada indicador municipal criou-se um índice para 

cada observação j que levou em consideração a média e desvio padrão do indicador 

municipal observado. Em seguida, calculou-se a média aritmética simples do referido 

índice, também para cada observação j, cruzando-se o banco de dados contendo as 

observações relativas ao mesmo com o banco de dados que continha as variáveis de 

nível 1, para fazer-se as regressões apresentadas nas Tabelas D1 e D2. 

Na Tabela D1 apresenta-se as estimativas para o abandono escolar, sendo que o 

Modelo 1 apresenta os resultados somente para as variáveis de nível 1. No Modelo 2 

manteve-se as variáveis de nível 1 e incluiu-se a variável de nível 2, identificada como 

“Média dos Indicadores Municipais”. No Modelo 3, além das variáveis de níveis 1 e 2, 

incluiu-se as interações entre estas variáveis, tendo-se escolhido para manter no modelo 

as interações cujos resultados foram significativos. Com relação a estas interações, um 

coeficiente positivo indica que as variáveis de nível 1 e 2 são complementares, ao passo 

que um coeficiente negativo revela o fato de que as variáveis de nível 1 e 2 são 

substitutas. Uma vez que a Tabela D1 mostra os resultados das odds ratio, para 

interações com razão de chance menor do que 1, tem-se a existência de 

substitutibilidade entre as variáveis de nível 1 e 2; quando a odd ratio é maior do que 1, 

as variáveis de nível 1 e 2 são complementares. 

As interações da variável de nível 2 com as variáveis que representam o sexo do 

adolescente e o fato deste adolescente trabalhar (ou não) foram positivas, indicando que 

a melhoria dos indicadores municipais aumenta o impacto destas variáveis sobre o 

abandono escolar. Neste caso, a proporção de rapazes e/ou trabalhadores que 

abandonam a escola, na comparação com garotas e/ou não trabalhadores, é ainda maior 

em municípios promissores, com baixa taxa de desemprego.  

As interações com o nível de escolaridade da mãe e com o logaritmo da renda 

familiar per capita foram negativas, revelando o efeito substituição entre estas variáveis 

e aquelas do nível 2. Neste caso, nos municípios em que o mercado de trabalho formal é 

mais dinâmico, ou os indicadores sociais são mais favoráveis, há uma redução do 

impacto das características familiares sobre a probabilidade de abandono escolar. 
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Tabela D1 - Estimativas de modelos hierárquicos para o abandono escolar de adolescentes com 

idade entre 14 e 17 anos, incluindo-se interações entre variáveis de nível 1 e nível 2 – Brasil – 

Região Sul – 2010 (odds ratio). 

Variáveis explicativas Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

  

Odds 

ratio 

Desv. 

Padrão 

Odds 

ratio 

Desv. 

Padrão 

Odds 

ratio 

Desv. 

Padrão 

Intercepto 0,079* 0,018 0,077* 0,019 0,079* 0,019 

Média dos Indicadores Municipais     1,122* 0,017 1,069* 0,019 

Variáveis de nível individual     
  

  
 Idade 0,026* 0,304 0,0262* 0,304 0,026* 0,303 

Idade ao quadrado 1,150* 0,010 1,150* 0,010 1,150* 0,010 

Sexo (rapaz=1) 1,169* 0,021 1,169* 0,021 1,144* 0,023 

Situação dom. (urbano=1) 1,007 0,029 0,979 0,029 0,970 0,029 

Trabalha (sim = 1) 2,262* 0,029 2,270* 0,029 2,155* 0,030 

Beneficio social (sim = 1) 0,465* 0,060 0,467* 0,060 0,466* 0,060 

Atraso (sim = 1) 2,332* 0,034 2,327* 0,034 2,329* 0,034 

Estado de residência (SC foi omitido)     
  

  
 Paraná 0,938** 0,033 0,967 0,032 0,965 0,032 

Rio Grande do Sul 0,719* 0,034 0,734* 0,033 0,734* 0,034 

Escolaridade da mãe (sem instrução foi omitido)  

Ensino Fundamental 0,686* 0,031 0,684* 0,031 0,711* 0,032 

Ensino Médio 0,516* 0,031 0,515* 0,031 0,517* 0,037 

Ensino Superior 0,459* 0,042 0,460* 0,042 0,534* 0,049 

Cor ou raça da mãe da família (branco foi omitido)  

Negra 1,127** 0,053 1,130** 0,053 1,130** 0,053 

Amarela 1,165 0,109 1,166 0,109 1,171 0,109 

Parda 1,193* 0,023 1,195* 0,023 1,195* 0,023 

Indígena 1,577* 0,178 1,567** 0,177 1,568** 0,177 

Sexo do responsável pela família 

(homem=1) 0,873* 0,025 0,875* 0,025 0,876* 0,025 

LN renda familiar 0,854* 0,009 0,853* 0,009 0,861* 0,009 

Interações     

  

  

 Sexo*Média indicadores     

  

1,047** 0,027 

Trabalha*Média indicadores     

  

1,118* 0,032 

Mãe Esc. Fundam.*Média indicadores     

  

0,930*** 0,042 

Mãe Esc. Médio*Média indicadores     

  

0,994 0,054 

Mãe Esc. Superior*Média indicadores     

  

0,738* 0,067 

Interação LN Renda fam.*Média 

indicadores         0,979** 0,010 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
Nota: *Denota significância ao nível de 1%; **Denota significância ao nível de 5%; ***Denota significância ao nível 
de 10%. 

 

Os resultados contendo o modelo com as interações entre variáveis de nível 1 e 

variáveis de nível 2 para o atraso escolar, podem ser visualizados na Tabela D2, 
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esclarecendo-se que foram utilizadas as mesmas estratégias já descritas para o caso do 

abandono escolar.  

 
Tabela D2 - Estimativas de modelos hierárquicos para o atraso escolar de adolescentes com 

idade entre 14 e 17 anos, incluindo-se interações entre variáveis de nível 1 e nível 2 – Brasil – 

Região Sul – 2010 (odds ratio). 

Variáveis explicativas Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

  

Odds 

ratio 

Desv. 

Padrão 

Odds 

ratio 

Desv. 

Padrão 

Odds 

 ratio 

Desv. 

Padrão 

Intercepto 0,743* 0,012 0,720* 0,012 0,718* 0,012 

Média dos Indicadores municipais     1,105* 0,017 1,111* 0,017 

Variáveis de nível individual     

  

  

 Idade 3,180* 0,177 3,232* 0,177 3,226* 0,177 

Idade ao quadrado 0,967* 0,006 0,966* 0,006 0,966* 0,006 

Sexo (rapaz=1) 1,968* 0,017 1,983* 0,017 2,052* 0,021 

Situação dom. (urbano=1) 1,187* 0,022 1,171* 0,023 1,174* 0,023 

Trabalha (sim = 1) 0,821* 0,020 0,822* 0,020 0,810* 0,022 

Benefício social (sim = 1) 1,537* 0,033 1,546* 0,033 1,544* 0,033 

Estado de residência (SC foi omitido)     

  

  

 Paraná 0,893** 0,031 0,916* 0,031 0,916* 0,031 

Rio Grande do Sul 1,332* 0,028 1,360* 0,028 1,361* 0,028 

Escolaridade da mãe (sem instrução foi omitido) 

Ensino Fundamental 0,640* 0,017 0,636* 0,017 0,630* 0,020 

Ensino Médio 0,405* 0,020 0,400* 0,020 0,383* 0,024 

Ensino Superior 0,244* 0,041 0,242* 0,040 0,225* 0,045 

Cor ou raça da mãe da família (branco foi omitido) 

Negra 1,976* 0,052 1,996* 0,054 1,993* 0,054 

Amarela 1,066 0,121 1,067 0,120 1,067 0,120 

Parda 1,504* 0,020 1,512* 0,020 1,512* 0,020 

Indígena 1,996* 0,195 2,010* 0,204 2,011* 0,204 

Sexo do responsável pela família 

(homem=1) 0,809* 0,017 0,809* 0,017 0,809* 0,017 

LN renda familiar 0,806* 0,010 0,803* 0,011 0,810* 0,011 

Interações     

  

  

 Sexo*Média indicadores     
  

0,930 0,020 

Trabalha*Média indicadores     

  

1,029* 0,019 

Mãe Esc. Fundam.*Média indicadores     
  

1,021 0,023 

Mãe Esc. Médio*Média indicadores     

  

1,090* 0,028 

Mãe Esc. Superior*Média indicadores     
  

1,151* 0,049 
Interação LN Renda fam.*Média 

indicadores         0,980*** 0,012 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
Nota: *Denota significância ao nível de 1%; **Denota significância ao nível de 5%; ***Denota significância ao nível 

de 10%. 

 

Mas, neste caso, os resultados para as interações foram um tanto diferentes. Na 
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interação entre a variável que representa o sexo do adolescente e a variável da “Média 

dos Indicadores Municipais” obteve-se resultado negativo, o que permite dizer que uma 

melhoria das condições socioeconômicas do município contribuiu para reduzir a 

proporção de rapazes que abandonam a escola, na comparação com as garotas. 

Outra interação em que se pode verificar a existência de efeito substituição entre 

variáveis de nível 1 e 2 foi aquela observada entre a “Média dos Indicadores 

Municipais” e a renda familiar per capita. Tem-se, com isso, que melhorar a renda 

familiar per capita contribui para reduzir o impacto de indicadores sociais e econômicos 

negativos na probabilidade de atraso escolar. 

Nas interações com a escolaridade da mãe, ao contrário, obteve-se resultados 

que indicam complementariedade entre as variáveis de nível 1 e 2. Sendo assim, as 

melhorias nas condições sociais e econômicas do município contribuem para aumentar 

o impacto da escolaridade da mãe sobre a redução do atraso escolar. Além disso, em 

municípios com indicadores socioeconômicos favoráveis aumenta-se a probabilidade de 

um adolescente trabalhador atrasar-se na escola, na comparação com adolescentes não 

trabalhadores. 

 

 

 




