
INTRODUÇÃO 

 

O trabalho infantil sempre foi um tema relevante para a economia. Nos últimos anos, 

no entanto, fatores históricos e análises mais apuradas a respeito de suas conseqüências têm 

contribuído para realçar as especificidades e complexidades da questão. A proteção a crianças 

e adolescentes trabalhadores entrou na pauta de discussão do governo e da sociedade 

brasileira, em grande parte como reflexo das iniciativas de agências multilaterais dedicadas à 

defesa dos direitos da infância e também em resposta às pressões exercidas pela comunidade 

mundial perante cláusulas no comércio internacional. 

Devido às mudanças institucionais internacionais sobre o tema e particulamente após a 

criação do Programa Internacional de Eliminação do Trabalho Infantil (IPEC), da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 1992, o trabalho infantil passou a ser 

socialmente condenado de maneira mais enfática. A percepção dos malefícios da prática do 

trabalho infantil pela sociedade vai além dos danos de curto prazo associados à 

evasão/freqüência escolar e à saúde. Atualmente é corrente a idéia de que a inserção precoce 

dos indivíduos em atividades econômicas prejudica seriamente sua possibilidade de ascensão 

social e traz impactos negativos na distribuição de renda intergeracional. 

Por esse motivo, a questão do trabalho infantil está intrinsecamente relacionada à 

pobreza, sendo causa e conseqüência desta ao mesmo tempo. As expressões “armadilha do 

trabalho infantil” e “armadilha da pobreza”, que apontam a existência de várias gerações da 

mesma família que não conseguem se livrar da situação de escassez, tornaram-se praticamente 

sinônimas. 

Ao fazer uso da mão-de-obra de seus filhos, a família opta pela renda corrente em 

substituição ao investimento em educação, o qual poderia levar a um aumento da renda futura. 

Desta maneira o problema da armadilha do trabalho infantil, capaz de perpetuar a situação de 

pobreza ao longo das gerações, advém do fato de que o tempo gasto com o trabalho diminui 

as possibilidades de a criança estudar ou ainda debilita o aproveitamento das atividades 

escolares. 

Alguns estudos empíricos confirmam a existência desse mecanismo para o caso 

brasileiro. Utilizando-se dados da década de 90 foi constatado que o nível da renda dos 

indivíduos adultos tem relação inversa com a idade em que estes começaram a trabalhar 

(EMERSON; PORTELA SOUZA, 2002a), e também que a execução de atividade econômica 
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precoce diminui a freqüência à escola da criança e acarreta uma expectativa de renda mais 

baixa,  na idade adulta. (ILAHI et al, 2000)1. 

Dada a heterogeneidade do desenvolvimento regional no Brasil, outra maneira de 

aumentar a possibilidade de ascensão social além da educação é o deslocamento geográfico. 

Assim os indivíduos podem migrar, procurando estabelecer-se em localidades  cujo mercado 

de trabalho  valoriza seus atributos e lhes dá melhor remuneração. 

Do ponto de vista da família, a migração traz impactos sobre o ciclo de vida familiar, 

interferindo nas decisões de procriação e inserção destas pessoas no mercado de trabalho. Este 

fato abre espaço para que haja outros tipos de arranjo doméstico de alocação de tempo dos 

seus membros, inclusive das crianças. Além disso, a dificuldade ou não da inserção dos pais 

no mercado de trabalho de destino traz elementos adicionais para a decisão de oferta da mão-

de-obra dos filhos. 

A população migrante não é homogênea no Estado de São Paulo, como mostrou o 

trabalho de Jannuzzi (2000). A diversidade de fatores, tais como o caráter individual ou 

familiar da migração, o segmento social do migrante, a sua motivação ao deslocamento e a 

faixa etária em que ele ocorre dificulta a resolução da questão  sobre a possibilidade de o 

processo migratório conseguir ou não melhorar as condições de vida das pessoas e famílias 

envolvidas. 

O referido trabalho aponta que alguns vivenciam mobilidade social enquanto outros 

não, e ainda  que é possível a migração acarretar  uma mobilidade descendente. No entanto, a 

literatura especializada é unânime em demonstrar que a posição social dos migrantes, seja esta 

medida tem termos de renda, ocupação ou ainda posição no mercado de trabalho, apresenta 

melhorias graduais conforme o tempo de residência no local de  destino se amplia.  

O presente trabalho procura verificar indiretamente se o processo migratório é capaz 

de melhorar a vida das pessoas e contribuir para a redução do ciclo intergeracional da 

pobreza. O foco aqui é a criança da família migrante, portanto, uma população bem mais 

restrita. Usa-se o termo “indiretamente”, pois neste caso o indivíduo em questão não é o 

agente responsável pela decisão de migrar. 

Geralmente no contexto familiar, as crianças possuem pouco poder de barganha, e na 

maioria das vezes encontram-se em uma posição dependente das ações altruístas de seus pais 

e/ou responsáveis diretos. Na verdade são estes que, em última instância, decidem  quanto 

tempo cada filho vai estudar e/ou trabalhar e, por esse motivo, a sua situação – de não 

                                                 
1 Ambos trabalhos têm como base de dados a PNAD 1996. 
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migrante, de migrante “recente” que  precisa incorporar-se ao mercado de trabalho local, ou 

ainda a posição de migrante “antigo” que conseguiu algum progresso – torna-se relevante. 

Assim, por meio da análise da estrutura familiar da criança e das características dos 

pais, especialmente da sua condição de migração, este trabalho verificará se os filhos de 

migrantes auferem alguma melhora de condição de vida vis a vis os filhos de não migrantes 

expressos pela escolha escola/trabalho. 

As perguntas que surgem são: o retorno do investimento realizado pelos pais no 

momento da mudança geográfica e a progressiva melhora na situação socioeconômica no 

local de destino são transferidos aos filhos, possibilitando-lhes maiores chances de estudar  

sendo poupados da inserção precoce no mercado de trabalho? Ou ainda: o peso do custo de 

adaptação da família ao novo ambiente - explicado particularmente pelo fato de os pais 

desconhecerem os mecanismos de funcionamento do mercado de trabalho  - também atua 

sobre a criança e aumenta sua probabilidade de trabalhar? 

O presente trabalho tem três capítulos, além desta introdução. No primeiro, apresenta-

se a revisão da literatura econômica especializada sobre trabalho infantil, com ênfase nas 

variáveis determinantes da inserção da criança no mercado de trabalho que serão analisadas 

neste estudo. A seguir, aponta-se como os fatores de migração, particularmente  a que ocorre 

num contexto familiar, podem interferir na decisão dos pais quanto à alocação do tempo de 

seus filhos entre escola e trabalho. 

No capítulo 2, estima-se a equação de pais e mães migrantes e não migrantes com 

filhos entre 10 e 14 anos no Estado de São Paulo, para constatar até que ponto o primeiro 

grupo é positivamente selecionado e até que ponto esta sub-amostra da população segue a 

literatura corrente,  ou seja, de que a situação do migrante melhora conforme o tempo de 

residência no local de destino aumenta. 

O último capítulo traz a análise empírica do trabalho infantil no Estado de São Paulo 

pela aplicação de um modelo probit bivariado, de acordo com a condição de migração dos 

pais, seguida da análise dos resultados. Por fim, têm-se as considerações finais  que mostram 

o avanço acadêmico do presente trabalho, como também suas limitações. 
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A REVISÃO DA LITERATURA SOBRE TRABALHO INFANTIL 

 

 O trabalho de crianças é mundialmente considerado um problema social que deve ser 

combatido, se não totalmente eliminado. Mas nem sempre essa posição sobre o uso da mão-

de-obra de crianças foi predominante no Brasil. Na verdade, desde o final da década de 80, 

com a Constituição de 1988, a ratificação pelo governo brasileiro da Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança de 1989 e a adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, 

o país vem incorporando na discussão sobre cidadania o acesso das crianças aos direitos 

fundamentais. Antes disso, o exercício de atividades por parte da população infantil carente 

muitas vezes foi legitimado pelo discurso das vantagens da opção do trabalho frente ao ócio 

da permanência nas ruas que contribuiriam para a marginalidade precoce (NEPO/ UNICAMP, 

1998). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o desenvolvimento da atual abordagem da 

problemática do trabalho infantil ocorre no âmbito institucional internacional de reafirmação 

da agenda sobre Direitos Fundamentais do Trabalho. Por esse motivo, a reconstrução da visão 

brasileira a respeito do uso de mão-de-obra das crianças deve-se a esforços de organismos 

como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) que conseguiram pelo estabelecimento de alianças e parcerias no país 

trazer à tona a questão social que se encontra na raiz da incidência do trabalho infantil: a 

pobreza. 

O reconhecimento de que a incidência do trabalho infantil em larga extensão se 

relaciona com a pobreza faz com que sua eliminação não seja tarefa fácil, uma vez que 

depende do desenvolvimento econômico e sustentável do país em última instância. Como seu 

combate requer a adoção de políticas sociais e econômicas de curto e longo prazos, tornou-se 

necessária a realização de estudos e análises que abrangessem as características e 

especificidades do assunto, os quais foram intensificados a partir da adesão do país ao 

Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil – IPEC, da OIT, logo no início 

de sua implementação em escala mundial em 1992. 

O conceito internacional de trabalho infantil baseia-se na Convenção de Idade Mínima 

da OIT nº 138, a qual representa a definição mais compreensiva e autorizada de idade mínima 

para a admissão de emprego ou trabalho em atividade econômica. Esse documento estipula 

que governos que o ratifiquem devem fixar uma idade mínima e definir um intervalo abaixo 

do qual nenhuma criança está permitida a trabalhar. 
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Geralmente a idade mínima varia de acordo com o nível de desenvolvimento do país e 

com o tipo de emprego ou trabalho exercido pela criança, mas de maneira ampla corresponde 

à idade referente ao término dos estudos compulsórios (ensino fundamental)2. No entanto, 

essa mesma Convenção exclui crianças de 12 a 14 anos que realizam “trabalhos leves”3. 

Resumidamente a definição de trabalho infantil compreende: 

5-11 anos: todas as crianças que trabalham em atividades econômicas; 
12-14 anos: todas as crianças que trabalham em atividade econômica menos aquelas em 
trabalho leve; e 
15-17 anos: todas as crianças em trabalho de risco e outras piores formas incondicionais de 
trabalho infantil. 
 

 A categoria trabalho infantil engloba ainda dois níveis: “trabalho de risco” e “as 

piores formas incondicionais de trabalho infantil”. O primeiro considera qualquer atividade 

ou ocupação a qual, por sua natureza ou tipo, tem ou conduz a efeitos adversos para a 

segurança, saúde (física ou mental) e desenvolvimento moral da criança4. Na subcategoria 

“piores formas incondicionais de trabalho infantil” encontram-se as atividades: tráfico de 

crianças, trabalho forçado, conflito armado, prostituição e pornografia, atividades ilícitas. O 

quadro abaixo sintetiza as formas de trabalho de acordo com a classificação exposta acima, 

em que as áreas em cinza são consideradas como trabalho infantil que precisa ser eliminado 

conforme as Convenções nos 138 e 182 da OIT. 
 

Quadro 1: Trabalho infantil conforme a definição da Convenção nº 138 da OIT 

Faixa etária Formas de trabalho 
 Trabalho sem risco (em indústrias ou 

ocupações não arriscadas e < 43h/s) 
Piores formas de trabalho infantil 

 Trabalho leve 
(< 14h/s) 

Trabalho regular 
(> 14h/s e < 43h/s) 

Trabalho de risco 
(em indústrias ou 

ocupações 
especificadas como 

arriscadas e >= 43h/s 
em outras ind. e/ou 

ocupações) 

Piores formas 
incondicionais de trabalho 

infantil 
(tráfico de crianças, 

trabalho forçado, conflito 
armado, prostituição e 
pornografia, atividades 

ilícitas) 
5-11 anos     
12-14 anos     
15-17 anos     
Fonte: ILO, 2002. 

                                                 
2 O departamento de estatística da Organização Mundial do Trabalho (OIT) utiliza a idade mínima de 15 anos 
para os cálculos das estimativas de trabalho infantil. 
3 “Trabalho leve” para crianças entre 12 e 14 anos é aquele que não está associado às atividades de risco e que 
não excede 14 horas por semana. Esse corte crítico é balizado pela Convenção nº 33 e encontra suporte nas 
pesquisas de impacto de trabalho infantil sobre a freqüência e desempenho escolar.  
4 O risco também pode advir de carga excessiva de trabalho, condições físicas do trabalho, e/ou intensidade do 
trabalho em termos de duração ou horas de trabalho, mesmo quando a atividade ou ocupação é considerada não 
arriscada ou segura. 
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No Brasil, o conceito de criança não é o mesmo que o assumido pela Organização 

Mundial do Trabalho (OIT). A lei de proteção aos direitos de crianças e adolescentes define 

em seu 2o artigo que “criança é toda pessoa que ainda não completou 12 anos, enquanto que 

o adolescente tem entre 12 a 18 anos de idade”. 

Independente da definição legal da faixa etária que considera um indivíduo como 

criança ou adolescente, em 2000 a legislação trabalhista brasileira (Lei nº 10.097) passou a 

proibir o trabalho de indivíduos com menos de 16 anos de idade, a não ser na condição de 

aprendiz a partir dos 14 anos de idade, e impediu o exercício do trabalho em locais ou 

serviços perigosos ou insalubres para indivíduos com menos de 18 anos de idade. Esta 

alteração recente na legislação brasileira avançou em relação aos dispositivos anteriores5 e 

caminhou ao encontro das normas das Convenções nos 138 e 182 da OIT, as quais foram 

ratificadas em 20/12/2000. 

Além dos diversos marcos institucionais que vêm acentuando as ações internacionais e 

nacionais contra a prática do trabalho infantil, ampliaram-se também os estudos que analisam 

os principais determinantes da incorporação precoce da criança ao mercado de trabalho 

brasileiro. Na literatura econômica, podemos separar os estudos teóricos dos determinantes do 

trabalho infantil daqueles que analisam empiricamente a validade dos principais fatores para a 

oferta da mão-de-obra da criança, em regiões ou países específicos.  

 

1   Literatura teórica 

A decisão quanto à oferta de trabalho de crianças é tomada no contexto familiar, 

fazendo com que os modelos econômicos desloquem a decisão do indivíduo para a análise de 

comportamento da alocação intrafamiliar dos recursos orçamentários e de tempo. É na 

unidade familiar que se define sobre quem estuda, trabalha ou ajuda em casa e quanto tempo 

será destinado a cada uma destas tarefas6. Essa literatura geralmente trata os determinantes da 

fertilidade e da alocação temporal dos membros da família, especialmente a oferta de 

trabalho, como uma decisão conjunta com a do número de filhos, que vai desenhar a renda 

potencial advinda do trabalho infantil. Mas esse potencial, por sua vez, determina o tamanho 

                                                 
5 A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13/7/1990) instituíram a 
idade mínima de 14 anos para a admissão ao trabalho, proibindo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 
menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. No entanto, 
enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente fixava a idade mínima para o trabalho em regime de 
aprendizagem em 12 anos, a Constituição de 1988 não impunha nenhuma restrição. Essa divergência serviu 
como argumento para a não ratificação da Convenção nº 138, a qual só ocorreu 27 anos após a sua criação.  
6 Vários autores, entre estes Cervini e Burger (1991) e Azêvedo et al (2000), destacam que em relação aos 
adolescentes a força da influência da unidade familiar perde intensidade devido à  atratividade do mercado de 
trabalho sobre esse segmento. 
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desejado da família, ou seja, a fecundidade é uma variável endógena. No processo de 

maximização da utilidade familiar, o tempo de não lazer da criança está disponível para a 

escola, o trabalho doméstico e o trabalho no mercado (remunerado ou não). Como a família 

vai alocar o tempo da criança depende do seu tamanho e estrutura, produtividade potencial da 

criança e dos pais em casa e no mercado de trabalho e a  substitutibilidade entre eles. 

Na literatura econômica microfundamentada das decisões familiares a respeito da 

oferta de mão-de-obra de seus membros, dois modelos de comportamento são geralmente 

mencionados: aqueles que estabelecem uma relação “altruística” entre os integrantes da 

família e aqueles “individualistas”. Enquanto no primeiro caso existe um certo distanciamento 

da maximização dos objetivos individuais dos adultos, no segundo as decisões de curto prazo 

ganham relevância e as crianças entram precocemente no mercado de trabalho para contribuir 

com a renda corrente. O impacto de cada tipo de modelo sobre a transferência intergeracional 

da renda é distinto7.  

Recentemente o trabalho teórico de Basu e Van (1998), partindo de um modelo 

“altruísta”, formalizou axiomas básicos (luxury e substitution) que explicariam a tomada de 

decisão familiar quanto à oferta de mão-de-obra dos filhos. No caso do axioma “luxury”, a 

família decide inserir os filhos no mercado de trabalho somente se a renda dos adultos cair 

abaixo de um determinado nível de subsistência. Nesse contexto adverso, o tempo da criança 

alocado entre lazer e escola passa a ser considerado bem de luxo que a família não poderá 

manter mais. Portanto, parte desse tempo deverá ser destinada ao mercado de trabalho, 

reduzindo as horas de lazer dela e, em alguns casos, o tempo de estudo também. 

O axioma da substituição indica que, do ponto de vista das firmas, o trabalho adulto 

pode ser substituído pelo infantil de acordo com determinado fator de equivalência. Segundo 

os autores, não existem restrições tecnológicas que  impeçam esta substituição, muito menos 

evidências empíricas que refutem este princípio8. 

Aplicando estes dois axiomas simples ao modelo de maximização de utilidade dos 

agentes, os autores chegaram à conclusão9 de que a economia poderia estar em equilíbrio com 

ou sem a existência do trabalho infantil, o que por sua vez dependerá particularmente do nível 

geral da produtividade. Se a economia é muito improdutiva, o equilíbrio ocorre com a 

incidência do trabalho infantil, mas se esta for bastante produtiva, não. 
                                                 
7 Existem ainda modelos que partem da idéia de que há barganha entre os diversos membros da família, mais 
particularmente pais e filhos (MOEHLING, 1995). 
8 Em outro texto  (BASU e TZANNATOS, 2003), os autores comentam que ainda são inexistentes na literatura 
econômica estudos que relacionem tecnologia e produtividade com trabalho infantil. 
9 Do lado da demanda de mão-de-obra, os autores partem da hipótese de que para a produção existe um grau de 
equivalência de substituibilidade entre adultos e crianças (0 < γ <1). 
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Desta maneira, o trabalho de Basu e Van mostra que a existência de trabalho infantil 

não é inconsistente com a obtenção de bem-estar da família, mesmo quando os pais são 

“altruístas”, ou seja, consideram o bem-estar dos filhos. Este resultado teórico é importante 

porque chama a atenção para a dificuldade da eliminação do trabalho infantil enquanto 

fenômeno de massa, apontando que se a renda gerada pelo trabalho das crianças for 

importante para a sobrevivência da família, aboli-lo sem a existência de algum amparo social 

poderá intensificar o grau de pobreza da sociedade. 

Enquanto esses dois axiomas cruciais são relacionados ao nível do comportamento dos 

agentes (família), o trabalho de Swinnerton e Rogers (1999) mostra teoricamente que, em 

adição ao nível microeconômico, existem hipóteses essenciais relacionadas ao nível 

macroeconômico. A hipótese referente ao lado macroeconômico é nomeada pelos autores de 

axioma da distribuição, segundo o qual a renda ou riqueza advinda de outros recursos que não 

o trabalho infantil deve ser suficientemente concentrada (na mão de poucos agentes) para que 

exista trabalho infantil. Os autores demonstram que se a economia tiver uma distribuição 

suficientemente eqüitativa da renda do não trabalho infantil, o equilíbrio do mercado com a 

existência de trabalho infantil não será viável no modelo de Basu e Van (1998). 

Na revisão da literatura sobre os determinantes do trabalho infantil de Grootaert e 

Kanbur (1995), os autores enfatizam a influência do risco de gerenciamento da renda familiar 

sobre a quantidade de trabalho infantil ofertada. Neste sentido, os autores argumentam que as 

famílias enviam os filhos para o mercado de trabalho não só para aumentar a renda familiar, 

mas também para se proteger melhor do risco gerencial em relação à volatilidade dos 

rendimentos. Assim, o trabalho infantil faz parte da estratégia de minimizar o risco de 

interrupção da renda e, portanto, diminuir o impacto potencial da perda de emprego. Esse 

impacto é mais severo para famílias pobres, cujo nível de renda é tão baixo que qualquer 

interrupção pode ser ameaçadora, particularmente pelo fato de elas não possuírem poupança, 

ativos líquidos ou, ainda, acesso ao mercado de crédito. De acordo com esses autores, o risco 

gerencial explica também por que o trabalho infantil prevalece mais entre famílias pobres. 

Baland e Robinson (2000) analisam o impacto do acesso ao mercado de crédito na 

incidência do trabalho infantil e, indiretamente, a relevância da distribuição de renda dos 

agentes. Por meio da construção de um modelo teórico, demonstra-se que, na presença de 

restrição ao mercado de crédito, as famílias escolhem intensificar o grau do trabalho das 

crianças. Isso ocorre sem a possibilidade de tomar recurso emprestado, e os pais são incapazes 

de internalizar o efeito negativo que o trabalho precoce dos filhos tem sobre a habilidade 

futura de estes adquirirem seu próprio sustento. Além disso, sem crédito, a família acaba 
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priorizando o presente em detrimento do futuro. De acordo com os autores, o impacto adverso 

que a imperfeição no mercado de crédito acarreta para o trabalho de crianças e adolescentes  

ocorre inclusive quando os pais possuem uma dotação inicial que pode ser legada aos filhos. 

Neste caso, a redução adequada da “herança” necessária para compensar a si mesmos pela 

renda corrente perdida pelo não envio dos filhos ao mercado de trabalho fica prejudicada pela 

incapacidade de tomar empréstimos no mercado de capitais. 

Na maioria das vezes, a renda familiar funciona como uma síntese de várias outras 

características observáveis ou não, como nível de instrução dos pais, cor, ocupação, tamanho 

e estrutura familiar, valorização do trabalho como meio de reconhecimento social, problemas 

de saúde dos pais etc. Por este motivo, paralelamente à questão estritamente monetária que 

indica de maneira direta se a criança está ou não inserida em um lar pobre, as características 

dos pais são relevantes, uma vez que geralmente cabe a eles a decisão sobre a oferta da mão-

de-obra dos filhos. Portanto, a análise dos determinantes do trabalho infantil, do lado da 

oferta, focaliza também a estrutura familiar das crianças. 

Em geral a literatura econômica analisa empiricamente o impacto que as variáveis 

relacionadas à estrutura familiar e às características dos pais têm sobre o trabalho infantil. Na 

maioria das vezes, a partir de um modelo teórico de maximização da utilidade familiar, são 

introduzidas variáveis de controle que se referem às características das crianças e seus 

respectivos pais (cor, instrução, ocupação) e ainda da estrutura familiar (lares chefiados por 

um único adulto, quantidade de filhos e período do ciclo vital da família), não sendo 

explicitadas formalmente as relações desses fatores entre si e seu impacto teórico sobre o 

trabalho infantil. 

Admite-se indiretamente, por exemplo, que as famílias possuem formas funcionais 

idênticas, independente de características como cor, número de filhos etc. Uma 

exemplificação da simplicidade dos modelos microeconômicos a respeito do impacto da 

estrutura familiar e das características dos pais sobre a oferta de trabalho infantil refere-se  à 

utilização de uma única função de utilidade para o casal (pai/mãe). Essa hipótese, usualmente 

assumida, impede a análise teórica dos efeitos de lares chefiados por um único adulto (e a 

particularidade de seu gênero) sobre a oferta de trabalho da criança10, fazendo com que esta 

característica seja adicionada como variável de controle somente no âmbito empírico. 

                                                 
10 A literatura sobre trabalho infantil tem recentemente incorporado aos modelos microeconômicos a 
heterogeneidade da criança, como por exemplo, o efeito da ordem de nascimento na possibilidade de a criança 
ofertar mão-de-obra no mercado de trabalho (EMERSON; PORTELA SOUZA, 2002b). 

 18



No campo de estudo a respeito dos determinantes do trabalho infantil, o intercâmbio 

entre a formalização teórica de modelos microeconômicos e sua verificação empírica é muito 

importante, surgindo em muitos casos a construção teórica somente depois que a relevância 

de algumas variáveis foram comprovadas empiricamente. Nesse sentido torna-se relevante a 

revisão bibliográfica dos estudos empíricos sobre o trabalho infantil. 

 

2   Revisão de estudos empíricos 

No universo dos estudos empíricos não existe consenso sobre os  fatores distintos  que 

determinam a inserção precoce da criança no mercado de trabalho. Como o tema em questão é 

complexo e envolve a combinação de múltiplos fatores socioeconômicos, na maior parte das 

vezes sua análise empírica circunscreve-se a países e/ou regiões específicas. As 

particularidades do mercado de trabalho, a possibilidade de acesso a bens públicos (saúde/ 

educação) e a diversidade da qualidade do sistema educacional são fatores importantes o 

suficiente para justificar por que análises empíricas dos determinantes do trabalho infantil 

precisam ser realizadas de maneira pontual.  

Infelizmente, os trabalhos brasileiros abordam a questão da oferta de mão-de-obra 

infantil de maneira agregada, com distinção apenas entre as UF´s ou ainda área urbana e rural. 

Por ter como base de dados a PNAD, na maioria das vezes os trabalhos inserem dummies para 

distinguir as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte; ou ainda, para diferenciar 

as regiões metropolitanas. No entanto, ao aplicar tal procedimento para sabermos como todos 

os determinantes se relacionam de acordo com o local de residência da criança, seria 

necessária a análise dos efeitos cruzados entre a dummy regional e as demais variáveis 

explicativas, o que em grande parte dos casos não é realizada. Em um país vasto e com 

múltiplas realidades, a maneira ampla como o tema é muitas vezes tratado dificulta a 

realização de análises mais circunscritas que podem colaborar  para a formulação e/ou o 

acompanhamento de políticas públicas nesta área. 

O foco de análise do presente estudo é o impacto da mobilidade geográfica dos pais 

sobre a probabilidade de inserção precoce no mercado de trabalho dos filhos entre 10 e 14 

anos no Estado de São Paulo. Como esta variável de controle até o presente momento não foi 

aplicada para o caso brasileiro, o primeiro passo foi revisar os condicionantes da oferta e 

demanda do trabalho infantil, geralmente abordados nos estudos empíricos,  e na  seção 

seguinte foi exposta  a relação entre migração e pobreza. O capítulo termina com uma breve 

exposição dos mecanismos de combate ao trabalho infantil. 
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2.1   Os condicionantes da oferta 

Como no caso da literatura teórica, as variáveis de controle da oferta de mão-de-obra 

infantil estão relacionadas a fatores que interferem, direta ou indiretamente, na decisão da 

família a respeito da alocação do tempo das crianças.  São apontados, a seguir, os principais 

resultados obtidos sobre o impacto de cada um destes fatores no trabalho infantil no Brasil. 

 

Estrutura, tamanho e característica da família 

Nos estudos econômicos aplicados existem algumas  características-chave a respeito 

da estrutura familiar que se mostraram relevantes para a análise da inserção precoce da 

criança no mercado de trabalho. O primeiro deles refere-se ao tamanho da família e seu efeito 

sobre a oferta de trabalho de seus membros. 

Esta questão ainda se encontra em aberto, sendo que vários estudos apontam sentidos 

divergentes. Algumas pesquisas têm mostrado que as crianças possuem probabilidade maior 

de ingressar precocemente na força de trabalho quando pertencem à família nuclear do que no 

caso de famílias extensas. Cervini e Burger (1991) citam Rogers e Standing (1981) para 

explicar que isto ocorre em famílias nucleares, sobretudo nas de populações pobres, pois estas 

utilizam o filho como único recurso em situações de dificuldades econômicas11. Por outro 

lado, o trabalho de Kassouf (1999) para o Brasil indica que, quanto maior o número de irmãos 

mais novos, maior é a probabilidade de a criança trabalhar12. 

Os resultados do trabalho de Emerson e Portela Souza (2002b) apontam que em 

famílias maiores meninos e meninas têm maiores chances de se inserir no mercado de 

trabalho13. No que diz respeito à ordem de nascimento, os autores mostram que os filhos mais 

velhos (meninos ou meninas) tendem a ter uma probabilidade maior de trabalhar, sendo que a 

diferença de idade entre a criança mais velha e a mais nova só se mostrou relevante para a 

probabilidade de ofertar mão-de-obra no caso dos meninos14. 

Esse debate  indica que a literatura econômica tem dificuldade de estabelecer como se 

opera o mecanismo de especialização dos membros em famílias maiores, o que designará 

oportunidades diferentes a cada integrante. No entanto, é importante mencionar que os 

                                                 
11 O primeiro estudo  constatou que a hipótese de trabalho de crianças em famílias nucleares é especialmente 
válida na cidade de São Paulo, onde os autores verificaram taxas de atividade de filhos únicos mais elevadas do 
que entre crianças que possuem até três irmãos. 
12 Na literatura internacional, o estudo de Patrinos e Psacharopoulos (1997) para o Peru também verificou que o 
tamanho da família é importante para determinação do emprego e escolaridade das crianças. 
13 Esse resultado só não se mostrou significativo quando a amostra é censurada para controlar a endogeneidade 
da fecundidade (mães maiores de 40 anos). 
14 Quanto maior for a distância entre o filho mais velho e seus irmãos menores, mais chances este tem de se 
dirigir ao mercado de trabalho precocemente.  
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trabalhos que apontam que a probabilidade de a criança trabalhar é maior em famílias 

nucleares não aplicam o controle das demais variáveis relativas às características específicas 

das crianças e dos pais. 

A característica de famílias monoparentais, especialmente aquelas chefiadas por 

mulheres, é o segundo fator de atenção que se apresentou muito importante em uma série de 

estudos referentes à análise dos determinantes do trabalho infantil brasileiro. Desde o trabalho 

de Barros e Mendonça (1990a), que traz a análise da incidência do trabalho infantil na região 

metropolitana de São Paulo para 1985 (sem controle das demais variáveis) até o recente 

trabalho de Muniz (2001), o qual estima a probabilidade de crianças entre 5 e 15 anos (áreas 

urbana e rural) de trabalhar com ou sem remuneração (PNAD, 1998), a relação positiva entre 

a inserção da criança no mercado de trabalho e a chefia feminina de lares com apenas um 

adulto mostrou-se bastante significativa. O trabalho de Muniz (2001) destaca ainda que esta 

relação é válida particularmente para trabalho remunerado, uma vez que o autor constatou que 

a relação entre chefia feminina e trabalho infantil é negativa, quando se trata de trabalho não 

remunerado. 

De acordo com o trabalho de Cervini e Burger (1991), as famílias chefiadas por 

mulheres têm mais chances de ter mais crianças economicamente ativas e isso ocorre pois 

geralmente se situam nos segmentos de menor renda e em piores condições de ascensão 

social. O trabalho mal-remunerado das mulheres, bem como a precariedade do trabalho 

infantil de grande parcela dessas famílias, faz com que elas se encontrem em situação de 

extrema pobreza, além de serem uma das mais vulneráveis durante os períodos de crise 

econômica15. 

Apesar de existirem forças que atuam para provocar uma certa homogeneização dos 

padrões familiares e dos modos de vida de maneira geral16, como por exemplo, a redução do 

tamanho dos domicílios e a diversificação dos tipos de agrupamentos domésticos (domicílios 

unipessoais, famílias monoparentais), ainda persistem diferenças nas relações de gênero, 

poder, na divisão sexual e etária do trabalho no interior das famílias que podem atribuir 

significados completamente diferentes a papéis familiares formalmente iguais. Assim, a 

relevância da condição de migração do chefe do domicílio e/ou família pode introduzir 

diferenças na composição e organização familiar, nos padrões de residência ou ainda no ritmo 

do ciclo vital que afetam a oferta da mão-de-obra de seus membros. 
                                                 
15 Segundo os autores, 41% das famílias com esse tipo de estrutura estavam situadas abaixo da linha de pobreza 
no Brasil (dados da PNAD 1989). 
16  Bilac (1997) cita os fatores apontados em Faria (1989): rápida urbanização, integração dos mercados, ação 
das políticas de saúde e influência dos meios de comunicação de massa. 
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Os estudos de  Bilac (1997) e Montali (1997)  mostram a importância da condição 

migratória na definição de padrões familiares para o Estado de São Paulo. Com base na 

Pesquisa Regional por Amostra Domiciliar (PRAD) de 1993,  montada com o objetivo de 

investigar as condições de vida e de trabalho dos migrantes em seu novo local de residência, 

cada uma das autoras analisou as principais diferenças na organização familiar e a inserção de 

seus membros no mercado de trabalho de acordo com a condição de migração17 do chefe de 

domicílio das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Santos. 

Esses trabalhos mostram que a estrutura e organização familiar de domicílios 

chefiados por migrantes e não migrantes podem ser bastante diferentes particularmente  

porque essas duas classes de famílias se encontram em momentos distintos do ciclo familiar. 

Como mostra Montali (1997), o fato de a grande maioria das famílias migrantes estarem 

concentradas em momentos iniciais do ciclo de vida familiar18, em contraposição às não 

migrantes, faz com que nas primeiras a inserção no mercado de trabalho fique a cargo 

principalmente do chefe de família, uma vez que no caso feminino se trata de um momento 

voltado à procriação. Já no segundo caso a taxa de participação do chefe cai (devido à idade 

mais avançada) e aumenta a possibilidade de os demais membros ofertarem trabalho, 

particularmente filhos. 

Paralelamente à questão da fase do ciclo familiar de migrantes e não migrantes, 

segundo o estudo de Bilac (1997) a condição migratória genericamente definida, sem 

referência ao espaço urbano em que é vivida e à origem (geográfica, social e econômica) 

desses migrantes, não é condição suficiente para a explicação dos padrões de organização da 

vida familiar. Ainda segundo a autora, não se pode deixar de buscar uma maior compreensão 

da vivência dessa condição migratória, levando em conta as particularidades das regiões em 

que os migrantes estão inseridos e sua origem e tempo de residência. 

 

Características dos pais e das crianças 

A principal característica dos pais que interfere diretamente nas chances de os filhos 

ofertarem trabalho é o grau de instrução. Essa variável, quer porque está diretamente 

relacionada ao nível de renda familiar, quer porque também embute valores culturais que 

atribuem importância considerável ao estudo, mostra-se significativa nos diversos estudos 

                                                 
17 A PRAD define migrante como “chefe de domicílio que tenha realizado algum movimento migratório entre 
1980 e 1993”. 
18 Mais da metade dos chefes migrantes nas regiões de São Paulo e Santos e 47% em Campinas possuem até 39 
anos. 
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para o caso brasileiro, apontando que a escolaridade dos pais apresenta externalidade negativa 

em relação à probabilidade de a criança trabalhar e positiva em relação à escola. 

Os resultados do trabalho de Kassouf (1999) mostram que, apesar de o aumento da 

escolaridade dos pais diminuir as chances de as crianças participarem do mercado de trabalho, 

essa influência ocorre de maneira diferenciada para meninos e meninas, dependendo ainda do 

gênero do cônjuge. De acordo com a autora, enquanto a escolaridade do pai tem maior 

impacto em reduzir a participação do filho na força de trabalho com relação à da mãe, no caso 

da filha as escolaridades de pai e mãe têm efeitos semelhantes. Essa constatação é válida para 

famílias com residência em áreas urbana e rural. Porém, no caso rural, a magnitude dos 

efeitos acima mencionados é bem maior (mais que o dobro) que a verificada em famílias que 

residem em área urbana. Essa diferenciação do impacto do nível de instrução dos pais de 

acordo com a área de residência pode estar relacionada ao fato de que, na área rural, devido à 

presença mais acentuada das dificuldades que afastam as crianças da escola, particularmente à 

distância, a importância de estímulos que advenham da família seja crucial. 

Apesar da relevância do grau de instrução dos pais sobre a probabilidade de a criança 

trabalhar ter sido amplamente reconhecida na literatura nacional e internacional  sobre 

trabalho infantil, o estudo de Cervini e Burger (1991) ressalta que esse resultado não é 

uniforme, pois atua em intensidades diferentes conforme a faixa etária dos filhos. Os autores 

argumentam que, à medida que as crianças crescem, a decisão de as inserir no mercado de 

trabalho depende menos da influência dos pais e mais do apelo à necessidade de consumo, ou 

ainda, à vontade de se firmarem como indivíduos independentes. Seja qual for o fator, o nível 

de instrução dos pais confirma o papel da educação como empecilho para a perpetuação da 

condição de pobreza da família. 

No que diz respeito à diferenciação do grau de instrução entre migrantes e não 

migrantes, o estudo de  Silveira Neto e Magalhães (2004) descreve que os primeiros 

apresentam um nível de escolaridade menor que os paulistas, mas que a participação dos 

menos instruídos (0 a 4 anos) vêm diminuindo nas duas populações. No entanto, essa redução 

dos menos escolarizados está ocorrendo a uma taxa bem maior na população paulista . Isto 

acarreta a ampliação dos diferenciais de anos de estudo favoráveis aos não migrantes entre 

1991 e 200019. 

                                                 
19 De acordo com os dados dos autores, a participação dos indivíduos com menos instrução nas populações de 
migrantes e paulistas, respectivamente, reduze de 39,8% e 30,3% em 1991 para, nesta ordem, 24,1% e 9,7% em 
2000. Observa-se que essa diferença ocorre em um contexto de entrada de migrantes mais qualificados em São 
Paulo em 2000, comparado a 1991. Considerando-se os migrantes com menos de 3 anos de São Paulo nos dois 
Censos, os percentuais dos que tinham até 4 anos e 15 anos ou mais de estudo correspondiam, respectivamente, a 
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Sabe-se que o grau de instrução dos pais é uma variável relevante para a determinação 

do trabalho infantil e que esta não é homogênea de acordo com a condição de migração dos 

indivíduos. Desta forma, é ainda mais evidente a necessidade de realizar uma análise 

aprofundada dos diversos aspectos pelos quais a situação da mobilidade geográfica dos pais 

pode afetar a participação dos filhos no mercado de trabalho. 

Além das características dos pais, a diferenciação da criança em relação à idade, 

gênero e cor da pele também é abordada nos trabalhos empíricos. De maneira geral, os 

estudos brasileiros20 verificam que a taxa de participação de menores no mercado de trabalho 

é crescente com a idade e maiores entre meninos do que entre as meninas. Segundo  Barros e 

Mendonça (1990b), os principais fatores que explicam a relação positiva entre a idade da 

criança e o crescimento da sua inserção no mercado de trabalho brasileiro são: maior 

atratividade do mercado de trabalho conforme a criança cresce21, redução da atratividade da 

escola (repetência e/ou insatisfação com o sistema educacional) e necessidade de maior 

independência por parte da criança. 

Quanto à maior incidência de meninos na força de trabalho infantil,  a menor taxa de 

participação no mercado de trabalho das meninas em relação à dos meninos é um fato 

universalmente observado. Essa evidência é em parte explicada por um mercado de trabalho 

menos atraente em vista da oferta de salários mais baixos às meninas em relação aos meninos. 

Paralelamente à questão monetária, há também fatores culturais que induzem menor taxa de 

participação entre as meninas devido a seu tradicional envolvimento nos afazeres domésticos, 

ou a  maior consentimento familiar ou demanda por independência por parte dos meninos. 

No que se refere à cor da pele, no caso brasileiro, vários estudos22 apontam que a 

questão étnica e racial é outra variável explicativa relevante na abordagem do trabalho 

infantil, pois geralmente serve para encobrir a desigualdade socioeconômica persistente no 

país, mas que pode ter diferentes acentuações dependendo da região. No trabalho de Kassouf 

(1999), o controle referente à cor mostrou-se positivamente significativo entre meninos e 

meninas na área urbana23, porém de baixa magnitude. De acordo com os dados apresentados 

pela autora com base na PNAD de 1999, no Brasil, a incidência do trabalho ocorre de maneira 

mais pronunciada nas crianças pardas, sendo que as negras e brancas apresentam uma taxa de 

participação na força de trabalho bastante próxima. 
                                                                                                                                                         
67,5% e 2,3% em 1991; e 42,5% e 5% em 2000. 
20 Cervini e Burger (1991), Barros e Mendonça (1990b), Kassouf (1999) e Azêvedo et al (2000). 
21 Os autores argumentam que a atração para a força de trabalho ocorre devido à elevação dos salários pagos pelo 
mercado, o que estaria refletindo um aumento da produtividade da criança de acordo com a idade. 
22 Cervini e Burger (1991), Azêvedo et al (2000) e Silveira (2000). 
23 Na área rural a variável cor apresentou-se significativa somente para o caso dos meninos. 
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Porém, como apontou  Barros et al (1991), a verificação da importância da cor como 

determinante do trabalho infantil requer a realização de uma padronização intra-regional. Os 

autores argumentam que uma parte da desvantagem observada entre as crianças pardas e 

negras em relação às brancas também advém do fato de que a proporção dos dois primeiros 

grupos é maior na região em que o mercado de trabalho tem condições relativamente piores 

(Nordeste) do que as observadas nas regiões onde se encontra a maior parte da população 

infantil branca (Sul e Sudeste). Após a padronização dos dados da PNAD de 1987, os autores 

constataram que realmente os menores de cor parda e negra têm maiores taxas de participação 

no mercado de trabalho metropolitano brasileiro e jornadas de trabalho mais extensas do que 

os brancos. Por outro lado, não se confirma a observação inicial sem levar em consideração as 

diferenças regionais, de que as crianças de cor parda e negra ocupam postos de trabalho 

inferiores àqueles ocupados pelas crianças brancas. 

Na análise a respeito do diferencial de renda entre migrantes e não migrantes, Santos 

Junior (2002) aponta que, de maneira geral, no Brasil em 1999 a distribuição da população de 

não migrantes e migrantes não divergia muito em relação  à cor,  e a incidência dos brancos 

era levemente maior entre os migrantes (55,97%) do que entre os não migrantes (54,91%), 

ocorrendo o inverso em relação a negros e pardos. Apesar de não  se ter a distribuição da cor 

de acordo com a condição de migração desagregada entre as regiões e/ou estados, sabe-se que 

segundo o CENSO de 2000, no Estado de São Paulo 56,2% dos migrantes tinham como 

origem os estados do Nordeste (SILVEIRA NETO; MAGALHÃES, 2004), onde a proporção 

da população negra/parda é maior que a branca. Nesse sentido imagina-se que, para o caso 

paulista, a diferenciação da distribuição da cor nas populações migrantes e não migrantes não 

deve ser tão próxima como se apresenta para o Brasil como um todo. Esse viés da cor dos 

migrantes que se deslocam para o Estado de São Paulo, de acordo com seu estado de origem, 

também pode mostrar-se relevante para a distinção da incidência do trabalho infantil. 

 

Pobreza 

A análise da magnitude com que a pobreza interfere na determinação do trabalho 

infantil pode ser decomposta em dois níveis: o microeconômico - que se refere ao grau de 

pobreza da família - e o macroeconômico, que diz respeito ao grau de pobreza da região em 

que a família está inserida. Essa distinção é importante, pois famílias pobres em sociedades 

ricas não se deparam com os mesmos preços que as famílias pobres em sociedades igualmente 

pobres. Em regiões com níveis de bem-estar mais elevados, além do acesso mais fácil a bens 

públicos (educação e saúde), a qualidade destes também é maior. A estrutura salarial em 
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sociedades mais ricas também é menos marcada pelo diferencial de rendimento entre mão-de-

obra qualificada e não qualificada. 

No nível macroeconômico,  Barros et al (1994) analisaram as regiões metropolitanas 

brasileiras para o período de 1981 a 1995 e constataram que não é possível verificar uma 

relação definida entre a taxa de participação na força de trabalho de menores entre 10 e 14 

anos e a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza24. Nesse trabalho, os autores 

mostram que a taxa de participação de crianças na força de trabalho urbana é mais elevada em 

cidades com renda média mais alta, como Curitiba e Porto Alegre, do que nas regiões 

metropolitanas do Nordeste. Esse resultado faz com que os autores chamem a atenção para a 

influência da atratividade do mercado perante a mão-de-obra infantil. No entanto, a grande 

diferença entre as áreas com maior e menor nível de renda ocorre particularmente quando se 

compara o meio urbano com o rural. 

É importante ressaltar que a idéia referente à relevância da pobreza encontrada na 

literatura sobre trabalho infantil tem como base a análise da variável renda familiar, portanto 

está circunscrita ao grau de pobreza microeconômico. O impacto da situação de pobreza 

familiar sobre as chances de a criança ser precocemente inserida no mercado de trabalho 

ocorre devido às limitações das possibilidades de estudar dos  próprios pais, o que  acaba 

restringindo as oportunidades de geração de renda destes enquanto adultos. Esse mecanismo é 

conhecido como perpetuação intergeracional da pobreza. 

Essa transmissão acontece porque escolaridade e renda estão intrinsecamente 

relacionadas. A literatura clássica referente aos determinantes dos rendimentos25 aponta o 

grau de instrução (escolaridade) como uma das variáveis mais importantes para a definição do 

nível salarial26. Como o grau de pobreza de um indivíduo (rendimento do trabalho baixo ou 

nulo) é fortemente determinado por seu nível educacional,  as crianças hoje nascidas em 

famílias pobres  tenderão a ter escolaridade inferior e serão com maior probabilidade os 

pobres de amanhã. 

No caso brasileiro, o estudo de Emerson e Portela Souza (2002a) comprova a 

existência do ciclo intergeracional da pobreza ao mostrar que o rendimento dos adultos é 

negativamente relacionado com a idade em que o indivíduo entrou no mercado de trabalho. 

                                                 
24 Os autores argumentam que caso a pobreza fosse o determinante mais relevante para a oferta de trabalho 
infanto-juvenil haveria elevação da incidência do trabalho de crianças e adolescentes nas regiões mais pobres 
como também em períodos de maior pobreza. 
25 MINCER (1958). 
26 Ainda assim, existem outros elementos, tais como experiência no mercado de trabalho e discriminação (seja de 
cor ou de gênero), que interferem na determinação do salário recebido pelos indivíduos. 
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Na mesma direção, Ilahi et al (2000) observaram que a criança inserida no mercado de 

trabalho brasileiro tem  menor freqüência escolar e  expectativa de renda adulta mais baixa. 

Dessa maneira, ao constatar o elevado grau de importância da escolaridade dos pais, 

confirma-se indiretamente a relevância da situação de pobreza familiar como o principal 

determinante do trabalho infantil. Por esse motivo, os estudos que procuram inferir a relação 

entre pobreza e trabalho infantil pela variável de renda per capita familiar e também inserem 

na equação a escolaridade dos pais acabam encontrando baixas magnitudes para essa variável 

(ainda assim significantes). Quando alguns autores, verificam que a oferta de mão-de-obra das 

crianças é pouco sensível à renda per capita familiar, concluem erroneamente que a pobreza 

não pode ser considerada a principal causa da existência de trabalho infantil. 

Mesmo apresentando uma baixa magnitude, constata-se que os trabalhos que utilizam 

a renda per capita familiar encontram estatísticas significativas para essa variável e sinais na 

direção do esperado: a renda familiar relaciona-se positivamente com a freqüência escolar e 

negativamente com a probabilidade de a criança trabalhar. A exceção encontra-se em  

Kassouf (1999) no qual a renda per capita não salarial, referente apenas ao cômputo dos 

rendimentos advindos de outras fontes que não o trabalho, mostrou-se não significante para a 

determinação da oferta de trabalho de meninos e meninas na área urbana27. 

No que se refere à situação de pobreza dos migrantes, observando única e 

exclusivamente o nível de instrução, existem razões para que estes se encontrem em uma 

posição inferior em relação aos paulistas. Com o objetivo de analisar a situação econômica do 

migrante de maneira mais ampla, o estudo a respeito da condição migratória no Estado de São 

Paulo,28 de Montali (1997), substitui o uso da variável renda familiar por um indicador do 

poder aquisitivo familiar (ABIPEME29). 

A autora mostra que a proporção das famílias migrantes é sempre muito menor que a 

das não migrantes nas classes socioeconômicas de maior poder aquisitivo e com concentração 

de ocupações de maior qualificação. Ou seja, no Estado de São Paulo, em 1993, a condição 

socioeconômica dos migrantes apresentou-se sistematicamente inferior à das famílias não 

migrantes. Apesar de o estudo não aplicar o controle das demais variáveis explicativas, esse 

resultado indicaria em princípio que os filhos de migrantes se encontram em situação mais 

vulnerável. 
                                                 
27 Na área rural a renda per capita não salarial mostrou-se significativa no caso das meninas. 
28 O trabalho tem base nos dados da PRAD de 1993 e analisa as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas 
e Santos. 
29 Este indicador baseia-se nos bens disponíveis pela família e encontra-se em “Caracterização das classes 
socioeconômicas ABIPEME: resultados de pesquisa recente no Estado de São Paulo” (BAENINGER; 
JANNUZZI, 1996). 
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Sistema educacional 

Paralelamente às questões de escolaridade, renda, cor da pele e estrutura familiar, a 

acessibilidade a bens públicos (escolas, atividades esportivas e lazer) é outro fator que 

interfere na decisão de alocação do tempo das crianças. Segundo Cervini e Burger (1991), a 

decisão dos pais de enviar a criança à escola está determinada por duas ordens de fatores: o 

esquema de preferências, que decide sobre as relações entre as necessidades presentes e o 

bem-estar futuro da criança, e as condições de oferta de serviços (acessibilidade, custo e 

qualidade). Os autores comentam que, quando os pais verificam redução na oportunidade de 

trabalhar nos setores econômicos mais modernos da sociedade, como também as restrições 

existentes no setor informal e as baixas remunerações, a educação passa a ser uma opção 

atraente, fazendo com que enviem ou mantenham por mais tempo os filhos na escola, apesar 

dos altos índices e/ou agravamento da pobreza. Azêvedo et al (2000) chamam a atenção para 

o fato de que muitas vezes a dificuldade histórica de inserção no mercado de trabalho de 

famílias com atributos marginalizados modifica sua percepção  quanto às possibilidades de 

ganhos futuros advindos da educação. 

Na literatura sobre trabalho infantil, verifica-se que a maioria dos estudos parte da 

hipótese de que existe uma relação causal entre oferta da mão-de-obra das crianças e a 

freqüência e/ou atraso escolar . No entanto,a direção desta relação nem sempre é clara. Tanto 

a participação da criança no mercado de trabalho pode acarretar baixa performance escolar, 

quanto o seu mau desempenho na escola pode estimular sua oferta de trabalho. 

Além da performance educacional individual, a baixa qualidade da escola, ou ainda a 

má estruturação do sistema educacional fazem a escola  perder atratividade em relação ao 

mercado de trabalho para uma parcela razoável de crianças (CACCIAMALI; BRAGA, 2003). 

Nesse âmbito, não só a expansão do sistema educacional, como também sua qualidade são 

vistas na literatura especializada nacional e internacional como um dos fatores mais 

importantes na erradicação do trabalho infantil. Isto porque, enquanto a simples inclusão da 

criança na escola consegue barrar o trabalho infantil no curto prazo, apenas uma escola 

pública de qualidade permitirá que as crianças carentes encontrem meios de inserção e 

remuneração no mercado de trabalho, garantindo o rompimento do ciclo intergeracional da 

pobreza. 

Quanto à metodologia de mensuração do “trade-off” entre mercado de trabalho e 

escola, no início, quando a questão do trabalho infantil passou a ser abordada de forma 

empírica na literatura econômica, a maior parte dos estudos tratava a inserção precoce da 

criança no mercado de trabalho paralelamente à freqüência escolar. Dessa maneira, por uma 
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escolha simultânea (modelo logit multinomial), a família  decidia se a criança  ia 

trabalhar/freqüentar a escola/ambos ou nenhum dos dois. Sendo assim, considerava-se que os 

mesmos determinantes de uma das possibilidades também interferia nas demais, 

provavelmente no sentido oposto e com a mesma dimensão. No entanto, como afirmam   

Blunch e Verner (1999), nem sempre o trabalho infantil é o “reverso da moeda” da 

freqüência escolar. Portanto, a literatura recente tem analisado a decisão trabalho/escola como 

opções que estão correlacionadas, mas que não necessariamente ocorrem de maneira 

simultânea pela aplicação de um modelo probit bivariado30. 

 

2.2   Os condicionantes da demanda 

É preciso salientar que a família e todas as suas características não são independentes 

do ambiente que a cerca. Por isso, as diversas combinações de todas as variáveis indicadas 

acima terão conseqüências diferenciadas sobre a possibilidade de crianças e adolescentes 

ofertarem trabalho, dependendo do contexto geográfico em que estão inseridos (área 

rural/urbana, tamanho do município, etc.). 

Como a estrutura do mercado de trabalho do meio urbano distingue-se da área rural,  

em cada um dos casos a relevância da demanda sob a mão-de-obra infanto-juvenil, a 

ocupação e remuneração são distintas. 

Ao comparar a incidência do trabalho de crianças e adolescentes nos meios rural e 

urbano, percebe-se que no primeiro caso a decisão  paterna de submeter os filhos ao trabalho 

faz parte de uma estratégia para aumentar a renda familiar necessária à sobrevivência de seus 

membros. No meio urbano, o poder de atração do mercado de trabalho, principalmente o 

informal, revela muitas vezes o papel que o trabalho infantil tem sobre a tentativa de 

contenção do avanço da marginalidade e delinqüência entre as crianças .(CACCIAMALI; 

BRAGA, 2003) 

Segundo Cervini e Burger (1991)  a extensão da incorporação da criança ao mercado 

de trabalho está vinculada a dois fatores de atração: a informalidade e o nível salarial. Do 

primeiro depende a maior ou menor facilidade de ingresso de amplos contingentes de crianças 

sem qualificação no mercado de trabalho, e do segundo, a decisão de trabalhar diante de 

outras opções. Estudos realizados nessa área têm acentuado o grau de informalidade no Brasil 

como o principal facilitador do trabalho infantil e outras vezes têm enfatizado os diferenciais 

                                                 
30 Estima-se um probit para a decisão da freqüência escolar e outro para a de trabalho 
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de rendimento como explicação para as variações nas taxas de atividade de crianças e 

adolescentes. 

O enfoque dos autores é que esses dois fatores agem combinados, mas com 

predomínio de um deles, de acordo com a faixa etária (criança ou adolescente) e o contexto do 

mercado em questão. Dessa maneira, as diversas combinações entre estes fatores 

impossibilitam a definição de uma imagem homogênea acerca das características do trabalho 

infantil para o conjunto de áreas urbanas do Brasil; ao contrário, sugerem a existência de 

formas de inserção muito diferentes em cada mercado urbano. 

 

3   Transmissão intergeracional da pobreza e migração 

Observou-se que a literatura especializada em trabalho infantil relaciona-o com a 

pobreza, a qual está associada às características econômico-demográficas das famílias, como 

nível educacional dos chefes de família, região de moradia, tamanho da família, cor etc. No 

entanto, uma das poucas características demográficas cujo vínculo com a oferta do trabalho de 

crianças que ainda não foi destrinchada pelos estudos econômicos brasileiros é a situação de 

migração dos pais. 

Em geral, o indivíduo migrante  desloca-se na expectativa de condições de vida 

melhores, que proporcionem bem-estar maior para si e para a família. O movimento 

migratório é um dos mecanismos pelos quais o indivíduo procura se desvincular de escolhas 

que, na verdade, não foram suas: o local e a família em que nasceu. Se a família determinou 

uma parte considerável de seus atributos e o local de residência não apresenta alternativas de 

ascensão socioeconômica31, a tentativa de reverter sua condição, procurando  uma localidade 

com melhores oportunidades onde talvez suas habilidades sejam mais valorizadas, é uma 

decisão pessoal. 

No Brasil, devido à heterogeneidade do desenvolvimento regional, além da educação, 

o deslocamento geográfico constitui outra maneira de aumentar a possibilidade de ascensão 

dos indivíduos. De acordo com Pastore (1979), existiria uma relação virtuosa entre migração e 

mobilidade social, a qual contribuiu favoravelmente para a melhora da posição social dos 

filhos dos migrantes que saíram de regiões rurais para urbanas32. 

                                                 
31 A falta de alternativas de melhorar a situação de bem-estar no local de origem pode estar relacionada à  
ausência de acesso irrestrito à educação, ou porque a sociedade atribui pouco valor às habilidades intrínsecas do 
indivíduo. 
32 Para Bianchi (1983), não se deveria imputar uma direção, ascendente ou descendente, a processos de 
mobilidade ocupacional rural-urbana, mas sim tratá-la como um processo de mobilidade horizontal. 
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O estudo de Martine (1980) analisa essa aparente mobilidade dos migrantes e indica 

que esse mecanismo seria, na verdade, o resultado líquido de dois processos distintos e de 

certa forma antagônicos: o de adaptação progressiva dos mais aptos a competir no mercado de 

trabalho local e de evasão sistemática dos menos capacitados em direção a outras localidades. 

Embora não convergentes quanto ao grau de generalidade da tese da adaptação progressiva 

dos migrantes, as duas linhas de argumentação indicam o fato de que os migrantes seriam 

mais móveis que os não migrantes (para cima ou para baixo). 

Nesse sentido, pelos processos de seletividade e adaptação, os migrantes constituem  

uma população que se diferencia da não migrante. Por esse motivo, além das variáveis 

correntes na determinação da renda, os migrantes teriam outras características não 

diretamente mensuráveis que contribuem para  apresentar rendimentos mais elevados quando 

as características observáveis são controladas, em particular a educação. Sendo assim, cabe 

questionar como o mecanismo de migração se relaciona com o ciclo intergeracional da 

pobreza. Existe algum motivo  pelo qual a transmissão da condição de pobreza de pais para 

filhos ocorra de maneira diferenciada na família dos migrantes? 

A questão de como os filhos das pessoas que migram se beneficiam das conquistas dos 

pais, ou sofrem com o seu fracasso, é abordada neste estudo pela análise comparativa da 

decisão da alocação de tempo das crianças entre escola e trabalho. Quando se comparam os 

mecanismos de escolha entre escola e trabalho dos filhos de pais migrantes e não migrantes, 

esbarra-se em algumas particularidades que podem acarretar diferenças consideráveis para a 

trajetória do acúmulo de capital humano da criança. 

Do mesmo modo que existe uma distinção no desempenho do migrante dependendo 

do tempo de residência no local de destino, o comportamento da família que se encontra em 

período de adaptação também deverá ser diferente daquela que já se adaptou, quanto da não 

migrante. Se no curto prazo os filhos de migrantes podem encontrar problemas de inserção no 

sistema educacional e atraso escolar, no longo prazo a seletividade positiva dos pais pode 

contribuir para a quebra da transmissão intergeracional da pobreza. Dessa forma, se os pais 

conseguem pela migração auferir rendimentos maiores dado o nível educacional que 

possuem, os filhos poderão ter maiores oportunidades de se livrarem da condição de pobreza 

no futuro. 
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4   Combate ao trabalho infantil: o papel da família, da escola e da sociedade 

Durante a década de 90, a cooperação da OIT foi fundamental para a articulação, 

mobilização e legitimação das iniciativas nacionais referentes ao trabalho infantil que 

acarretaram, em 1994, a criação formal do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil, coordenado pelo Ministério do Trabalho. 

O Fórum conta com a participação de entidades governamentais e não governamentais 

que, juntas, estabelecem diretrizes para o combate ao trabalho infantil33. Funciona como uma 

iniciativa matriz para a realização de outras ações, acarretando a multiplicação de atividades 

em vários campos de ação. 

Na verdade, a diversidade de atores sociais presentes (órgãos do governo, 

organizações não governamentais, instituições empresariais, sindicatos de trabalhadores e 

agências multilaterais) favoreceu o crescimento significativo do volume de ações 

institucionais voltadas explicitamente para a prevenção e erradicação do trabalho infantil. 

Conseqüentemente, o quadro atual indica uma grande interseção entre ações e atores que leva 

a cabo programas bastante heterogêneos em sua natureza e escala34. 

Por outro lado, a variedade dos programas de combate ao uso da mão-de-obra do 

menor também reflete o reconhecimento da complexidade da questão e sugere a existência de 

muitos eixos de ação possíveis que não são excludentes entre si, ao contrário, se 

complementam. 

Entre os diversos programas distinguem-se os que procuram combater o trabalho 

infantil pela demanda e os que atuam focalizando os determinantes da oferta da mão-de-obra 

do menor. No lado da demanda, encontram-se as atuações do Poder Público, empregadores e 

trabalhadores; do lado da oferta, concentram-se vários programas de incremento à renda 

familiar condicionados, nos quais a família recebe auxílio monetário pelo compromisso de 

retirar a criança do trabalho e inseri-la na escola. 

As políticas de combate à demanda de mão-de-obra infantil requerem a eficácia da 

fiscalização não só do Poder Público, mas também de uma sociedade mais sensibilizada e 

consciente. O instrumento de conscientização da população a respeito dos males do uso de 

mão-de-obra infantil é fundamental para que a questão seja aceita como um problema efetivo, 

contribuindo assim para a eliminação no imaginário social da visão disciplinadora que muitas 

vezes o trabalho de crianças assume. 
                                                 
33 O cronograma da execução dos programas, como também as articulações entre as diversas entidades 
participantes que se fazem necessárias, também ficou a cargo dessa instituição. 
34 Atualmente é possível encontrar desde programas de abrangência nacional (ou internacional) até iniciativas 
municipais bastante pulverizadas. 
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Entre as principais iniciativas de setores sociais mais organizados  encontram-se o selo 

“Empresa Amiga da Criança”, criado pela Fundação ABRINQ35 em 1995, e o pleito da 

introdução de cláusulas específicas sobre proteção e direito das crianças nos acordos coletivos 

de trabalho, requeridos pelos sindicatos dos trabalhadores. Quanto ao papel do Poder Público, 

constata-se que o exercício da sua principal função, averiguação do cumprimento da lei, 

ocorre de maneira descontínua, com a criação e posterior extinção de grupos especiais que 

deveriam atuar em cada Delegacia Regional do Trabalho36. 

No entanto, é no combate do lado da oferta, por medidas de incremento à renda 

familiar, que se verificou a multiplicação de programas por meio de experimentos e 

aplicações em diversas regiões do país. O objetivo central desse tipo de ação é fornecer um 

suporte financeiro mínimo às necessidades básicas das famílias onde existe trabalho infantil 

em troca da inserção e freqüência escolar da criança. Os dois maiores programas nacionais 

com estas características são o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e o 

Bolsa-escola Federal37. 

Esses programas representam um passo importante no combate ao trabalho infantil, 

particularmente porque, ao mesmo tempo em que reconhecem a pobreza como fator mais 

relevante para a oferta da mão-de-obra das crianças, mostram que cabe à ampliação do grau 

de instrução destas a possível saída do ciclo. No entanto, dada a inexistência de instrumentos 

de controle e fiscalização, somada ao problema da magnitude do incremento de renda que não 

é suficiente para retirar a família da situação de escassez,  as crianças continuam trabalhando 

apesar de freqüentarem a escola. 

Devido ao baixo valor do benefício recebido pelas famílias, o qual em média se 

encontra abaixo dos possíveis ganhos advindos do trabalho das crianças, esses programas 

acabam se concentrando nas áreas rurais e atacando basicamente as formas mais perversas de 

trabalho infantil. Conseqüentemente, dado o modo como estão sendo implementados, a 

eficácia desses programas só pode ser mensurada na sua dimensão de curto prazo, a qual se 

                                                 
35 Esse rótulo é fornecido às empresas mediante um acordo expresso por dez compromissos que abrangem temas 
como combate ao trabalho infantil, educação, saúde, direitos civis e investimento social na criança. No entanto, 
vale mencionar que o referido selo é capaz apenas de reconhecer o compromisso, mas não constitui uma 
certificação do cumprimento pela empresa do acordo assumido. 
36 Em 2000, a Secretaria de Inspeção do Trabalho  (SIT) substituiu os antigos Núcleos de Combate ao Trabalho 
Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente presentes nas Delegacias Regionais do Trabalho pelos 
GECTIPAs (Grupos Especiais de Combate ao Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalhador Adolescente), os 
quais foram extintos em outubro de 2004. Os GECTIPAs focavam-se na erradicação das chamadas “piores 
formas de trabalho infantil”, que geralmente se concentram nas áreas rurais. 
37 Em Cacciamali e Braga (2003) encontram-se as principais características de cada um deles. 
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refere à exclusão da criança das atividades laborais em período integral no presente, sem que 

a sua capacidade de geração futura de renda seja contemplada. 

Dessa maneira, o combate ao ciclo intergeracional da pobreza é delegado a segundo 

plano. É importante notar que quando se trata da dinâmica da perpetuação da pobreza, a forma 

que o trabalho de crianças toma não é muito relevante, pois haverá prejuízo à sua inclusão e 

ao rendimento escolar independentemente da forma em que ocorrer a oferta de trabalho. 

A década de 90 representou um período marcado por uma expansão grande e acelerada 

da cobertura escolar do ensino fundamental, o que colaborou para a questão da inclusão, 

permanência e progresso da criança na escola paralelamente à redução da taxa de ocupação 

destas. A possibilidade do aumento da freqüência escolar deveu-se principalmente a 

reformulações do sistema educacional brasileiro com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB - Lei no 9.394/96) que, pela alteração do mecanismo de financiamento, 

estimulou a municipalização do ensino fundamental no país.  

A ampliação da oferta de vagas escolares aumenta o custo oportunidade do trabalho. 

Assim, quando não existia a possibilidade de estudar, trabalhar era visto como a decisão mais 

acertada para o futuro da criança. No entanto, ao expandir o acesso escolar, o governo atribui 

uma perda potencial para as famílias que decidem ofertar a mão-de-obra das crianças, pelo 

menos daquelas que o faziam em período integral. 

A inclusão no sistema educacional brasileiro de uma parcela grande de crianças 

advindas das camadas populares, cujos pais possuem um baixo grau de instrução, transferiu o 

problema para dentro da escola, reafirmando a importância que a repetência e a conseqüente 

evasão escolar do menor têm sobre as chances de trabalho precoce. Assim, a relação entre 

entrada precoce no mercado de trabalho e fracasso escolar e, em última instância, o quanto o 

trabalho da criança pode afetar o grau de escolarização obtida na vida adulta, tem sido tema 

recorrente. 

Depois de uma década em que se verificaram reduções contínuas nas taxas de trabalho 

infantil paralelamente à inclusão da população vulnerável à escola, esbarra-se no limite 

intrínseco ao próprio ciclo da pobreza: a melhora da qualidade do ensino fundamental 

ofertado. O atual quadro indica que a transferência de renda por si só não é capaz de 

proporcionar o acúmulo de capital humano suficiente para que o ciclo intergeracional de 

pobreza seja interrompido. 
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MIGRAÇÃO FAMILIAR E TRABALHO INFANTIL 

 

Na maioria das vezes, a decisão de migrar é um evento importante para os indivíduos 

envolvidos, pois estes não estão simplesmente se deslocando de um lugar para o outro, mas 

sim estabelecendo moradia fixa em um ambiente sócio-cultural diferente do qual estavam 

habituados. Além dos custos diretos (deslocamento), custo de oportunidade (não estar 

trabalhando durante o período de deslocamento, procura por outro emprego) e riscos tangíveis 

(não encontrar emprego ou então não encontrar um que compense os custos iniciais e os de 

sobrevivência), esse processo requer um esforço de adaptação ao novo ambiente, o que 

consome tempo. 

Do ponto de vista econômico, o esforço despendido no processo migratório é realizado 

devido a uma expectativa de que o padrão de vida (emprego e renda) será melhor no lugar de 

destino. Nesse sentido, a mobilidade espacial ocupa um lugar de destaque na redistribuição da 

mão-de-obra e, conseqüentemente, na reordenação dos diferenciais de renda nacional. 

A escassa literatura econômica brasileira referente à migração concentra-se na análise 

do diferencial de renda da população de indivíduos adultos migrantes em relação aos não 

migrantes. De maneira geral, confirma-se a auto-seleção dos migrantes pela verificação (após 

o controle de variáveis) de que, em média, estes ganham mais que os não migrantes e que esta 

diferença se dá por características não observáveis, as quais geralmente são associadas a 

“maior aptidão”, “menos aversão ao risco”, etc. No entanto, essa abordagem não distingue o 

migrante individual daquele que tomou essa decisão no âmbito familiar. Não analisa, 

portanto, o impacto da migração sobre o bem-estar dos cônjuges e filhos. 

Como a migração é, por si só, um fenômeno social complexo, seu efeito sobre a 

decisão da oferta da mão-de-obra dos cônjuges e filhos não é direto e linear. Do ponto de vista 

da criança, seu local de residência não foi uma decisão pessoal, assim como também não é a 

sua oferta de trabalho e, mais uma vez, a análise recai sobre as características dos pais e das 

diferenças entre as regiões de origem e destino. Nesse sentido, o primeiro corte a ser realizado 

para a análise dos efeitos da migração sobre a alocação do tempo dos filhos de migrantes 

entre escola e trabalho diz respeito à diferenciação da decisão de migrar pessoal vis-à-vis à 

familiar. Essa distinção faz-se importante, pois os determinantes da migração familiar são 

diferentes da migração individual. 

O fato de os pais terem migrado com ou sem o filho (este nasceu ou não no local de 

destino), a idade dos filhos no momento da migração dos pais ou o tempo de permanência no 
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local de destino que tinham os adultos no período de nascimento do filho são aspectos 

fundamentais, pois tornam as externalidades advindas da mudança geográfica sobre os 

membros da família diferentes em cada um dos casos. 

O foco do presente capítulo é esclarecer o mecanismo pelo qual a condição de 

migração dos pais é uma variável relevante para a alocação do tempo da criança entre escola e 

trabalho. O capítulo inicia com uma abordagem das diferenças entre os determinantes da 

migração individual e familiar e como a escolha dos pais traz custos e benefícios para os 

filhos. 

A seguir, com base na análise das características dos pais migrantes no Estado de São 

Paulo (ESP) com filhos entre 10 e 14 anos, distinguem-se três categorias que são comparadas 

em termos de renda aos pais paulistas não migrantes. São calculados os diferenciais de 

rendimento entre os pais não migrantes e as três categorias de migrantes para observar se os 

pais não migrantes se encontram em posição mais vantajosa. O capítulo é finalizado com a 

delimitação do recorte da amostra das crianças, de acordo com as diversas possibilidades de 

combinação de casais com base na condição de migração dos pais e mães. 

 

1   Migração familiar: custo para as crianças? 

Dentre os estudos econômicos que tratam dos fatores que influenciam os movimentos 

migratórios – “determinantes da migração” – o importante trabalho de Sjaastad (1962) 

constituiu a base teórica para a difusão da idéia de que a migração corresponde a um 

investimento em capital humano que possui custos e benefícios38. Partindo do método de 

análise econômica tradicional, o autor estrutura o problema de decisão do migrante a partir da 

maximização do valor presente dos benefícios líquidos atuais e futuros entre migrar e 

permanecer. 

No entanto, apesar de a literatura que analisa as características dos migrantes no 

mercado de trabalho geralmente ignorar o papel da família na experiência migratória – 

Chiswick (1978), Borjas (1985,1987), Abowd e Freeman (1991) – as pessoas possuem 

vínculos afetivos e em grande parte dos casos não migram sozinhas. Além disso, a maioria 

destes estudos vê os migrantes como pessoas únicas, sem relação com qualquer outro 

                                                 
38 Tanto custos quanto benefícios são categorizados em monetários e não monetários. Os custos monetários da 
migração são estimados com base na distância entre o local de origem e destino,  e a diferença dos custos de vida 
entre os locais de origem e destino também pode ser incorporada. Dentre os benefícios são  apontadas a 
possibilidade de aumento do rendimento e a capacidade de consumo. Quanto aos fatores não monetários,  há o 
custo de oportunidade de não estar trabalhando durante o período de deslocamento, o de procura por outro 
trabalho e o custo emocional de deixar a família e o círculo de amizades. O aspecto não monetário relacionado 
ao benefício diz respeito à oportunidade de conhecer novos lugares, obter novas experiências de trabalho, etc. 
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indivíduo no local de origem cujas decisões de migrar, se inserir no local de destino ou ainda 

retornar são baseadas no seu próprio ganho individual, subentendendo que não levam em 

conta o bem-estar de dependentes e/ou parentes. 

A inserção do contexto familiar na literatura econômica referente aos determinantes da 

migração começou em meados da década de 70, com os trabalhos de Sandell (1975), Da 

Vanzo (1976) e Mincer (1978) que estão focalizados na migração interna. Estes trabalhos 

introduziram a abordagem da decisão de migração para a família quando esta diz respeito a 

dois indivíduos adultos (casal) sem, no entanto, estender o modelo para a inclusão explícita 

dos filhos. 

O objetivo continua sendo a maximização da utilidade, mas desta vez corresponde à 

unidade familiar e não mais ao indivíduo. Essa distinção, que pode parecer sutil, amplia de 

maneira considerável o grau de complexidade envolvido na decisão de se mudar ou não. A 

principal diferença nos fatores determinantes da migração individual e familiar é que 

enquanto no primeiro caso a maximização do bem-estar diz respeito exclusivamente a uma 

pessoa, no caso da família não é preciso que todos os membros ampliem seu bem-estar para 

que o deslocamento ocorra. Como existe a possibilidade de negociação entre os membros, 

quando a migração é familiar, não é preciso que todos ganhem para que esta aconteça. É 

possível que alguns membros da família migrem mesmo não sendo esta uma decisão ótima do 

ponto de vista pessoal. Portanto, no caso da migração, vínculos familiares representam uma 

externalidade negativa a qual é usualmente, mas não sempre, internalizada pela família39. 

A divergência da possibilidade de ganho que maridos e esposas têm com a migração é 

o foco da maioria dos trabalhos que tratam das causas e conseqüências do deslocamento 

familiar40. Além disso, aborda-se também a possibilidade de o deslocamento geográfico 

interferir na unidade familiar, pois quando um dos membros do casal sofre perdas ao invés de 

ganhos (mesmo quando o aumento do rendimento do parceiro é suficiente para cobrir a perda 

potencial), as chances de conflito, e decorrente separação, aumentam. 

                                                 
39 Estas pessoas concordam com a decisão familiar de migrar porque existe a transferência de riqueza interior à 
família (BECKER, 1974 e 1981). 
40 Os estudos de Sandell (1975) e Mincer (1978) analisam como os vínculos familiares são relevantes para a 
decisão de migração (particularmente a situação da mulher na força de trabalho) e explica seus efeitos sobre a 
probabilidade de deslocamento e as mudanças conseqüentes no emprego e renda de seus membros. Trabalhos 
recentes que analisam a migração internacional - BLAU et al (2002), COBB CLARK e CROSSLEY (2001) - 
procuram testar a validade da hipótese de investimento familiar. A proposição do modelo de investimento 
familiar indica que a restrição de crédito encontrada pelas famílias migrantes faz que seja adotada uma estratégia 
pós-migração de investimento em capital humano, onde as esposas intensificam a oferta de trabalho para manter 
o consumo corrente, enquanto os maridos dedicam-se à aquisição de habilidades valorizadas no país de destino. 
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Os estudos a respeito da migração familiar são unânimes em apontar que a família 

representa um obstáculo para a decisão de migrar. A explicação teórica para esse fenômeno é 

que o retorno da migração para a família aumenta menos proporcionalmente do que seus 

respectivos custos, os quais dependem particularmente da situação e posição do cônjuge no 

mercado de trabalho local, do tamanho da família, da existência ou não de crianças e, ainda, 

da idade destas. 

O trabalho de Borjas e Bronars (1991) testa a hipótese de que pessoas que migraram 

sozinhas auferem ganhos maiores desse processo do que pessoas que migraram com a família. 

O estudo das habilidades (experiência) e rendimentos dos homens imigrantes nos Estados 

Unidos realizado pelos autores indicou que os vínculos familiares influenciam a decisão de 

migrar e têm um grande impacto na estrutura salarial daqueles que se deslocaram. Os 

resultados empíricos apontaram que as habilidades e o rendimento dos migrantes casados são 

maiores que  os observados entre os migrantes solteiros. Nesse caso, para que o resultado seja 

consistente com o modelo econômico da migração familiar conclui-se que, na média, os 

migrantes são negativamente selecionados41. 

Apesar de o modelo apresentado pelos autores enfatizar a variação nos retornos das 

habilidades como uma explicação à diferenciação dos rendimentos dos migrantes individuais 

e familiares, uma abordagem alternativa para o distanciamento da renda média entre os dois 

grupos de migrantes diz respeito aos custos migratórios. A questão em aberto na literatura é se 

a natureza da seleção depende única e exclusivamente dos retornos relativos às habilidades ou 

se a composição dos custos de mobilidade (que se alteram com a extensão dos vínculos 

familiares) também interfere na estrutura de rendimentos dos dois tipos de migrantes 

(individual e familiar). 

Ao ampliar o conceito de família, passando a considerar a existência de filhos, o 

cômputo de custo e benefício fica ainda mais desafiador. A grande maioria dos estudos 

referentes à migração tem obtido mais sucesso na identificação dos benefícios do 

deslocamento que dos seus respectivos custos, pois os primeiros são mais fáceis de serem 

conceitualizados e mensurados42. Em termos de melhoria de renda e ocupação, o movimento 

migratório recompensa positivamente os indivíduos em geral, mas provavelmente os custos 

                                                 
41 No modelo teórico dos autores, o fluxo de migração é positivamente selecionado (ou seja, os migrantes 
possuem habilidades que estão acima da média populacional do local de destino) quando a desigualdade de 
renda é maior no local de destino do que no de origem; é negativamente selecionado (migrantes possuem 
habilidades que estão abaixo da média populacional do local de destino) no caso contrário. 
42 Na literatura econômica, o rendimento é uma variável que funciona como síntese da maximização do bem-
estar. Dessa maneira, ao verificar que o migrante tem uma renda média maior que o não migrante (controlando 
pelas demais variáveis), deduz-se que o resultado líquido da migração é positivo. 
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associados a ele recaem sobre os filhos e/ou esposas que tiveram suas carreiras interrompidas 

(temporariamente ou não) ou reformuladas devido à migração familiar. Ao dar destaque para 

os efeitos da migração sobre os demais membros familiares, ao invés de observar única e 

exclusivamente o chefe de família, é possível enxergar com mais clareza os mecanismos pelos 

quais ocorrem as alterações de bem-estar dos membros. 

Se  forem considerados os possíveis efeitos da migração familiar sobre as crianças 

(filhos), há também custos e benefícios. Do lado dos custos  as crianças migrantes podem 

sofrer problemas de adaptação que impactam o rendimento escolar ou, ainda, a dificuldade de 

acesso à escola (devido ao não conhecimento dos pais  sobre o sistema escolar local) pode 

funcionar como um desestímulo à continuidade dos estudos e, em casos extremos, incentivar a 

oferta de trabalho. 

Por outro lado (benefícios), dependendo do local de origem e destino da família, o 

deslocamento também pode permitir que a criança tenha um acesso maior à escola ou ainda 

de melhor qualidade. Ou seja, a migração familiar introduz uma questão intertemporal na 

trajetória do ciclo de vida da criança, referente a uma decisão que foi tomada pelos pais. 

Enquanto no curto prazo há custos relativos particularmente à inclusão e/ou progresso escolar, 

além da questão de adaptação ao novo ambiente, no longo prazo pode existir ou não uma 

ampliação no conjunto de oportunidades do mercado de trabalho. 

O trabalho de Long (1972) analisa os efeitos do número de filhos e suas respectivas 

idades na decisão de migração familiar no caso dos Estados Unidos. O autor verifica que 

famílias com filhos em idade escolar possuem metade da mobilidade geográfica daquelas que 

não têm filhos ou ainda das que estão em idade pré-escolar. Aponta-se também que a faixa 

etária dos filhos é mais relevante do que a quantidade de crianças presentes na família para os 

movimentos migratórios de curta e longa distâncias. Além disso, o estudo revelou que o 

momento escolar do primeiro filho é particularmente restritivo ao deslocamento geográfico da 

família. 

É claro que o fator que mais restringe o movimento das famílias com crianças diz 

respeito à preocupação dos pais em relação à interrupção do fluxo escolar dos filhos. A 

possibilidade de que o processo de adaptação em um novo ambiente traga prejuízos para o 

desempenho escolar recebe atenção dos pais que muitas vezes assumem estratégias 

migratórias diferentes para que as crianças não sejam particularmente lesadas43. 

                                                 
43 Dentre os mecanismos diferenciados de migração familiar observa-se o deslocamento separado dos membros, 
quando o responsável pela família se muda antes para o local de destino e a esposa e filhos transferem-se depois 
que já existe uma certa estrutura. Nesse caso, o impacto de realocação da vida familiar é menor, pois a família 
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Na literatura sociológica encontram-se alguns estudos que analisam o impacto da 

migração familiar sobre o progresso escolar dos filhos. O estudo de Long (1975) investiga o 

papel da migração interestadual norte-americana no atraso escolar observado entre os filhos 

de migrantes, controlando as variáveis referentes à situação socioeconômica das famílias. O 

resultado do autor aponta que os movimentos de longa distância, mais do que os de curta, 

estão associados à probabilidade de a criança estar matriculada abaixo da série correspondente 

à sua idade44. 

Obviamente, a migração de longa distância requer um esforço maior de adaptação da 

criança à nova escola, professores, currículo escolar e, independente do seu desempenho 

escolar anterior, algumas vezes torna-se necessária maior dedicação para alcançar o nível da 

nova turma (pelo menos em algumas atividades específicas). Esse esforço pode ser  

amenizado se a criança encontrar respaldo no ambiente familiar, com pais que se mostrem 

interessados em ajudar o filho a ultrapassar as limitações. Nesse contexto, muitas vezes 

associa-se o grau de instrução dos pais com a capacidade destes em fornecer uma estrutura 

familiar que incentive a criança nessa adaptação. 

Perante todas as possíveis complicações de adaptação escolar advindas da migração e 

ainda a constatação de que famílias com filhos em idade escolar são menos móveis que as 

demais, questiona-se se as famílias que migram com filhos em idade escolar seriam aquelas 

que, devido a sua vulnerabilidade socioeconômica, simplesmente não consideram a 

escolaridade dos filhos na decisão de migrar ou, ao contrário, são aquelas que se sentem mais 

preparadas para internalizar os custos de adaptação em um novo ambiente. 

No que tange ao impacto do deslocamento geográfico da família sobre a situação do 

bem-estar da criança, existem muitas questões em aberto que merecem atenção. Nesse 

sentido, o presente trabalho procura contribuir e estimular a discussão dos impactos da 

migração sobre a família, particularmente as crianças, pela abordagem da probabilidade de os 

filhos de famílias migrantes ofertarem trabalho no local de destino. 

O impacto da migração dos pais sobre a probabilidade de a criança trabalhar pode ser 

separado em dois grupos: de curto prazo e de longo prazo, dependendo de quanto tempo os 

pais migrantes se encontram no local de destino. No curto prazo, o problema da 

inserção/progresso escolar deve-se em boa parte à questão de adaptação ao novo ambiente, 

                                                                                                                                                         
detém um conjunto maior de informações a respeito da nova localidade. 
44 No entanto, Long (1975) ressalta que o mecanismo específico que conduz a esse resultado não é inteiramente 
claro, mesmo porque alguns tipos de deslocamento afetam a freqüência e o desempenho escolar mais que outros. 
Além disso, todos os efeitos possíveis variam de acordo com as circunstâncias da migração, a situação 
socioeconômica da família e, ainda, o período do ano em que ocorre. 
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não só da criança, como também dos próprios pais. Em alguns casos, a oferta de mão-de-obra 

das crianças pode fazer parte de uma estratégia familiar durante o período de adaptação, 

quando os próprios pais têm dificuldades de se inserir no mercado de trabalho no local de 

destino ou, ainda, obter baixa remuneração devido à falta de experiência na nova atividade. 

Já no longo prazo, os filhos de pais que realizaram o deslocamento geográfico  há mais 

tempo – cujas crianças não tiveram de lidar com problemas correntes de adaptação ao 

ambiente escolar – podem inclusive chegar a ter uma probabilidade de trabalhar inferior aos 

filhos de paulistas, devido principalmente à seletividade positiva dos migrantes. 

Infelizmente, os dados do Censo Demográfico não permitem uma constatação tão 

apurada da situação das crianças pertencentes a famílias migrantes, como por exemplo, se 

estavam ou não inseridas na escola no local de origem e a série correspondente. O objetivo 

aqui não é verificar se a criança está em uma situação melhor (em termos de inserção escolar, 

e não de oferta de mão-de-obra) no local de destino em relação ao de origem, mas sim, 

analisar a sua situação perante a escolha de escola/trabalho vis-à-vis à dos filhos de pais não 

migrantes que não tiveram custos de adaptação. Para separar os impactos de curto e longo 

prazos do deslocamento dos pais, foram construídas categorias de migrantes de acordo com o 

tempo de residência no local de destino. 

 

2   Tipologia da condição de migração e desempenho das crianças 

Os estudos econômicos brasileiros que analisam a diferenciação de renda entre 

migrantes e não migrantes  concentram-se no deslocamento de longas distâncias (movimentos 

interestaduais) ; empregam, portanto, como conceito de migrante o indivíduo que nasceu em 

uma uUnidade de Federação distinta da que reside45. Como essa definição não leva em 

consideração quanto tempo a pessoa reside no local de destino, nesse grupo podemos 

encontrar tanto indivíduos recém-chegados (menos de três anos de residência) quanto os que 

moram no Estado há mais de dez anos. 

O foco deste trabalho são as crianças entre 10 e 14 anos. Por isso o grupo de migrantes 

“antigos” vindos de outra UF (que estão há muito tempo no ESP) aqui tratado não tiveram 

chance de transferir aos filhos custos de adaptação recentes. Por outro lado, esses mesmos 

pais podem ter incorporado na educação dos filhos valores que passam a considerar relevantes 

                                                 
45 A idéia de que movimentos interestaduais são de longa distância, enquanto os intra-estaduais correspondem a 
deslocamentos de curta distância, tem alguns limites. Nem sempre os movimentos interestaduais percorrem 
distâncias maiores que aqueles que são realizados no próprio Estado. E na maioria das vezes o ambiente não é 
homogêneo em um mesmo Estado, possibilitando que áreas próximas a divisas tenham vivências socioculturais 
mais afins às observadas no Estado vizinho. 
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devido ao processo migratório pelo qual passaram, como por exemplo, uma maior 

preocupação com a instrução formal. 

Como o interesse deste trabalho está no impacto que a migração tem sobre a criança 

em termos de freqüência escolar e oferta de trabalho,  a análise não se restringirá somente aos 

migrantes que nasceram em outro Estado, mas tratará também  dos indivíduos que, mesmo 

sendo paulistas, residiram em outra Unidade da Federação e retornaram ao Estado (o que 

também requer custo de adaptação). 

Sendo assim,  são apresentados os dados referentes  à freqüência escolar e trabalho 

infantil das crianças, separando-as pela condição de migração do responsável pela família (pai 

ou mãe), os quais são divididos em: 

- Migrante de curto prazo (CP): nascido em outra Unidade da Federação que reside  há 
menos de dez anos em São Paulo; 
- Migrante de longo prazo (LP): nascido em outra Unidade da Federação que reside  há pelo 
menos dez anos em São Paulo; 
- Retornado: paulista que voltou a residir no Estado de São Paulo  há menos de dez anos; e 
- Não migrante: todos os demais, desde que tenha nacionalidade brasileira. 
 

O corte de menor ou igual/maior a dez anos de residência no Estado de São Paulo 

deve-se especificamente à questão de adaptação familiar no local de destino e seu respectivo 

impacto sobre as crianças. No caso de crianças entre 10 e 14 anos,  qualquer migração que 

tenha ocorrido há pelo menos dez anos incorpora no máximo a ocorrência de filhos que 

chegaram ao Estado de São Paulo em uma faixa etária inferior à idade mínima para a 

matrícula no ensino fundamental (7 anos de idade) como mostra o quadro abaixo. 
 

Quadro 2 – Idade da criança no momento da migração 

Tempo de Idade atual da criança 
residência 10 11 12 13 14 
no Estado anos anos anos anos anos 

0 10 11 12 13 14 
1 9 10 11 12 13 
2 8 9 10 11 12 
3 7 8 9 10 11 
4 6 7 8 9 10 
5 5 6 7 8 9 
6 4 5 6 7 8 
7 3 4 5 6 7 
8 2 3 4 5 6 
9 1 2 3 4 5 

10 0 1 2 3 4 
11 0 0 1 2 3 
12 0 0 0 1 2 
13 0 0 0 0 1 
14 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 
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 Dessa maneira estas crianças não se encontram na fase de alfabetização, a qual 

representa uma etapa muito importante para o desenvolvimento integral da criança. Os 

estímulos (ou a falta deles) que uma criança recebe nos primeiros anos escolares são 

relevantes para a sua trajetória estudantil, podendo interferir na constituição da vontade 

(curiosidade) de aprendizado. Mesmo assim, essa categoria de migrantes não é descartada, 

pois também interessam os possíveis impactos de longo prazo, quando os pais migrantes 

vindos de outra UF já passaram pelo processo de adaptação, sobreviveram a ele e continuam 

no ESP. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2000, mais da metade das crianças entre 10 e 

14 anos na área urbana do ESP são filhos de pai e/ou mãe não migrantes (59%) e os filhos de 

migrantes estão separados de maneira bastante desproporcional entre as três categorias. A 

porcentagem de pais que estão no Estado há menos de dez anos (independente de ser ou não 

paulista), corresponde a apenas 8,15% do total e apenas 16% destes são paulistas retornados. 

Sendo assim, 6,7% dos pais e 7,0% das mães são migrantes de curto prazo e apenas 1,30% 

dos pais e mães são paulistas retornados. Conseqüentemente, a proporção de pais e mães 

migrantes de longo prazo corresponde a 32,6% do total da amostra. 

Os dados sobre a alocação do tempo da criança de acordo com a condição de migração 

do responsável pela família (região urbana do Estado de São Paulo46), apresentados na tabela 

1, indicam que os filhos de migrantes de curto prazo se encontram em pior situação que todos 

os demais. No caso da oferta de mão-de-obra infantil, os filhos dos paulistas retornados 

também são mais propensos ao trabalho do que os filhos dos paulistas que sempre residiram 

no Estado. 

Quanto aos filhos de migrantes de longo prazo, verifica-se uma leve queda  na taxa de 

trabalho infantil em relação aos filhos dos paulistas não migrantes, ocasionada 

particularmente pelas meninas. Já no caso da freqüência escolar, não existe uma divergência 

representativa entre os filhos dos paulistas, sejam eles retornados ou não, e os filhos dos 

migrantes de longo prazo. 

Além da aparente vulnerabilidade para a oferta de mão-de-obra, os filhos de migrantes 

de curto prazo apresentam uma taxa de inatividade (não estuda, nem trabalha) muito elevada, 

independente do gênero. Este fato decorre da própria situação de adaptação, pois a proporção 

de crianças sem atividade educacional e/ou de trabalho chega a ser 11,6% quando o 

                                                 
46 A amostra deste estudo não inclui crianças que trabalham em atividade agrícola, silvicultura ou pesca. 
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responsável não paulista pela família migrante está  há menos de um ano no ESP, e cai 

sistematicamente conforme o tempo de residência no local de destino aumenta47. 
 

Tabela 1: Distribuição do tempo da criança entre 
escola e trabalho por condição de migração do responsável  (%) 

 

só estuda  e só não estuda trabalho freqüênciaCondição de migração  
do responsável pela família estuda trabalha trabalha nem trabalha infantil escolar 
Menino       
não migrante 95,02 2,55 0,29 2,14 2,84 97,57 
migrante curto prazo 92,52 2,83 0,58 4,07 3,41 95,35 
paulista retornado  94,26 2,58 0,29 2,86 2,88 96,84 
migrante longo prazo 94,45 2,54 0,35 2,66 2,90 96,99 
Total menino 94,65 2,57 0,33 2,45 2,89 97,22 
Menina       
não migrante 96,15 1,77 0,19 1,90 1,95 97,91 
migrante curto prazo 93,66 1,92 0,36 4,05 2,29 95,58 
paulista retornado  95,83 1,99 0,38 1,80 2,37 97,82 
migrante longo prazo 95,69 1,67 0,20 2,45 1,86 97,35 
Total menina 95,82 1,75 0,20 2,23 1,95 97,57 
Total       
não migrante 95,58 2,16 0,24 2,02 2,40 97,74 
migrante curto prazo 93,08 2,38 0,47 4,06 2,86 95,47 
paulista retornado  95,05 2,28 0,34 2,33 2,62 97,33 
migrante longo prazo 95,06 2,11 0,28 2,55 2,38 97,17 
Total crianças 95,23 2,16 0,27 2,34 2,43 97,39 
Fonte: Censo Demográfico 2000, construção da autora. 
 

A questão da adaptação deve contribuir para explicar, no mínimo parcialmente, a 

baixa freqüência escolar deste grupo de crianças em relação aos demais. Além disso, devido à 

defasagem entre o período de chegada ao local de destino e inserção no sistema escolar do 

Estado, os filhos de migrantes de curto prazo apresentam uma elevada taxa de atraso escolar. 

A tabela 2 indica a situação das crianças de 10 a 14 anos quanto à participação e desempenho 

escolar de acordo com a condição de migração do responsável pela família. 

Os dados abaixo mostram que mais da metade dos filhos dos migrantes de curto prazo 

estão atrasados na escola, que a proporção destas crianças fora do sistema escolar chega a ser 

o dobro em relação aos filhos dos não migrantes, e ainda que estes possuem a maior 

incidência de crianças que nunca freqüentaram a escola. Ou seja, em todas as situações 

apontadas, os filhos de migrantes de curto prazo encontram-se em situação desfavorável. Vale 

dizer que, se  o atraso escolar for limitado a mais de um ano, verifica-se uma grande queda 

                                                 
47 Como este comportamento não se aplica aos filhos dos migrantes retornados, percebe-se que ter informações a 
respeito do local de destino, ou ainda apoio familiar (parentes próximos) é importante para a reincorporação dos 
paulistas. 
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nos índices48, mas permanece a ordem da distância entre as categorias de migrantes e também 

permanece o responsável não migrante. 
 

Tabela 2: Proporção de crianças com atraso escolar, fora da escola, 
e que nunca freqüentou a escola por condição de migração do responsável49 

 

Fonte: Censo Demográfico 2000, construção da autora. 

atraso fora da Nunca freqüentou Condição de migração  
do responsável pela família escolar escola à escola 
não migrante 26,33 2,26 0,48 
migrante curto prazo 53,73 4,53 0,81 
paulista retornado  31,38 2,67 0,32 
migrante longo prazo 35,64 2,83 0,53 
Total 31,38 2,61 0,52 

 

No âmbito do trabalho, os filhos de migrantes de curto prazo são os que trabalham 

mais horas por semana e apresentam o menor salário-hora dentre todas as crianças que 

ofertam mão-de-obra remunerada (tabela 3). 
 

Tabela 3: Salário/hora e total de horas trabalhadas das crianças 
de 10 a 14 anos por condição de migração do responsável 

 

Salário por Horas trabalhadas Condição de migração  
do responsável pela família hora (em R$) na semana 
não migrante 1,44 31,38 
migrante curto prazo 1,17 35,73 
paulista retornado  1,38 29,30 
migrante longo prazo 1,27 34,63 
Total 1,36 32,79 
Fonte: Censo Demográfico 2000, construção da autora. 

 

Os dados levam a crer que existe uma escala onde a melhor posição de “bem-estar”50 

geralmente se encontra entre os filhos dos paulistas (retornados ou não) seguidos dos filhos 

dos migrantes de longo prazo e, por último, das crianças cujo responsável é migrante de curto 

prazo. Como os filhos dos migrantes recentes se encontram sistematicamente em uma 

situação inferior aos demais, os dados iniciais indicam que pode existir algum tipo de 

distinção, seja de ordem observável (condição socioeconômica da família) ou não observável 

                                                 
48 Considerando atraso escolar somente acima de um ano, os filhos de não migrantes apresentam uma taxa de 
10,5%, seguidos dos filhos dos retornados (13,3%), das crianças cujo responsável é migrante de longo prazo 
(14,5%) e, por último, dos filhos dos migrantes de curto prazo (27%). 
49 O atraso escolar é obtido pela comparação entre a idade e a série escolar da criança através da equação: atraso 
escolar = [(idade - 7) - número da série completada]. Espera-se, portanto, que uma criança de oito anos já tenha 
completado um ano de estudo. Já o indicador referente a “fora da escola” é independente de a criança já ter ou 
não freqüentado a escola. 
50 A situação de “bem-estar” nesse caso é associada a baixas proporções de atraso e exclusão escolar, 
remuneração por hora mais elevada e poucas horas de trabalho (tabelas 2 e 3). 
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(processo de seletividade dos responsáveis) entre as crianças das famílias migrantes de curto 

prazo e as demais. 

Antes de partir para a mensuração da probabilidade de a criança estudar/trabalhar de 

acordo com a condição de migração de seus respectivos pais,  será verificado até que ponto as 

três categorias de migrantes apresentadas nesta seção diferenciam-se dos pais não migrantes 

pela estimativa do diferencial de salários entre eles. 

Apesar de nesta seção os dados referentes à descrição da situação escolar e a oferta de 

mão-de-obra das crianças terem sido apresentados pelo corte da condição de migração do 

responsável pela família (que pode ser tanto pai quanto mãe) e como este estudo aborda a 

questão da migração familiar, não é conveniente deixar de lado a situação dos respectivos 

cônjuges. 

Nesse sentido, as duas próximas seções centralizarão a atenção na descrição dos pais 

(responsável e cônjuge, pai e mãe) das crianças de 10 a 14 anos que residem no ESP, de 

acordo com a situação de migração e ainda na estimação do diferencial de renda destes.  Será 

verificado se os migrantes familiares de curto prazo apresentam ou não características não 

observáveis que apontem a existência de algum tipo de seletividade capaz de interferir no 

bem-estar do filho. 

 

3   Características dos pais de acordo com a condição de migração 

 Como indicado no capítulo anterior, as características dos pais são bastante relevantes 

para explicar a inserção dos filhos no mercado de trabalho. Isso ocorre principalmente porque 

a decisão de alocação do tempo da criança é, na verdade, realizada pelos pais,  e a mãe tem 

um papel de destaque neste processo. Por esse motivo, são mostradas  aqui as principais 

diferenças de pais e mães de acordo com a situação de migração.,  Em seguida,  serão 

apresentados os resultados referentes ao diferencial de renda estimado entre migrantes e não 

migrantes. 

O cálculo do diferencial de renda é importante para verificar se existe alguma 

característica não observável entre os três tipos de pais e mães migrantes apontados 

anteriormente e os pais/mães paulistas não migrantes. Os resultados deste capítulo 

contribuirão para a análise do cálculo da diferença da probabilidade de os filhos de migrantes 

ofertarem trabalho em relação aos filhos de não migrantes. 

Grande parte das famílias com filhos entre 10 e 14 anos que residem no Estado de São 

Paulo é constituída por pai e mãe, e em 17,5% delas o responsável não possui cônjuge. Na 

maioria das famílias monoparentais, a mulher é a responsável pelo sustento e administração 
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do lar (91,5%). A constatação de que grande parte das vezes a migração ocorreu num contexto 

familiar pode ser verificada na tabela 4, que traz o tempo de residência no Estado para os pais 

e mães que moram em São Paulo há menos de dez anos. 

Apesar de não ser possível investigar se ao longo de todo o tempo de residência no 

Estado os pais migrantes continuam casados com as mesmas esposas, pressupomos que o fato 

de mais de 80% dos casais com filhos de 10 a 14 anos terem chegado ao Estado no mesmo 

ano é um forte indicativo de que a migração é de ordem familiar. 
 

Tabela 4: Combinação do tempo de chegada 
no ESP dos pais responsáveis e cônjuge 

 

Responsável Cônjuge 
Pai Mãe 

Chegou antes 3,9 10,1 
   - 1 ano antes 1,7 4,1 
   - 2 ou mais anos antes 2,1 6,0 
Chegou no mesmo ano 82,7 81,4 
Chegou depois 13,4 8,5 
   - 1 ano depois 7,1 2,6 
   - 2 ou mais anos depois 6,4 5,9 

Fonte: Censo Demográfico 2000, construção da autora. 

 

No caso dos pais migrantes de longo prazo, 64% deles convivem com mães que se 

encontram na mesma condição de migração e 32,7% deles têm como companheira uma 

mulher paulista não migrante51. Mesmo quando se trata de um casal em que ambos migraram 

para o ESP há mais de dez anos, não significa que esse movimento foi realizado no contexto 

familiar. Na verdade, em menos da metade dos casos (47,6%) dos casais em que ambos são 

migrantes de longo prazo, o deslocamento dos dois aconteceu com até um ano de intervalo. 

Sendo assim, a possibilidade de que o encontro e a constituição da família tenham ocorrido no 

local de destino não é remota. Nessas circunstâncias não se parte do pressuposto de que a 

decisão de migração foi realizada conjuntamente. 

Devido a diferenças importantes de remuneração masculina e feminina, como também 

ao papel culturalmente atribuído à mulher na criação dos filhos, a tabela 5 apresenta 

separadamente as características dos pais de acordo com o gênero e sua posição na família 

(responsável ou cônjuge). 

                                                 
51 Os outros 3,3% possuem esposas que estão no ESP  há menos de dez anos (migrante de curto prazo ou 
retornada). 
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Tabela 5: Descrição dos pais de acordo com a posição na família e a condição de migração 
Posição familiar/  anos de Salário por Renda per Número Taxa de Trabalho 
Condição de migração idade estudo hora - R$ Capita (R$) de filhos desemprego Infantil 
Responsável    
Pai    
não migrante 41,3 8,0 7,9 421 1,6 6,8 2,43
migrante curto prazo 39,6 4,7 4,1 209 1,9 10,4 2,91
paulista retornado  40,5 7,9 7,8 430 1,7 9,7 2,32
migrante longo prazo 42,5 5,4 4,9 254 1,7 9,9 2,32
Mãe    
não migrante 39,0 7,4 4,6 281 2,1 12,5 3,14
migrante curto prazo 38,1 4,8 2,6 164 2,5 12,4 3,66
paulista retornada  38,7 7,5 6,0 306 2,0 14,5 4,44
migrante longo prazo 42,5 5,4 3,1 254 1,7 13,1 3,33
Cônjuge    
Pai    
não migrante 39,7 7,0 5,6 351 1,7 13,8 2,44
migrante curto prazo 36,1 4,2 3,5 202 1,8 15,1 2,79
paulista retornado  38,7 7,1 5,1 334 1,6 15,2 1,96
migrante longo prazo 41,4 4,8 3,8 242 1,7 14,4 2,30
Mãe    
não migrante 37,9 7,6 5,1 419 1,6 10,1 2,78
migrante curto prazo 36,0 5,0 2,6 208 1,9 14,3 3,65
paulista retornada  37,1 7,7 4,7 420 1,6 13,4 4,56
migrante longo prazo 38,6 5,5 3,2 258 1,7 12,1 2,98
Fonte: Censo Demográfico 2000, construção da autora. 

 

 A abertura da posição na família de acordo com o gênero permite observar que, como 

indica a literatura sobre trabalho infantil, a maior oferta de mão-de-obra dos filhos ocorre 

quando a chefia do lar é levada a cabo pela mãe. Além disso, independente da posição na 

família (responsável ou cônjuge), percebe-se que os filhos de mulheres que estão no Estado  

há menos de dez anos, particularmente as retornadas, se encontram em situação mais 

vulnerável. Quanto às características dos pais, os migrantes de curto prazo são mais jovens, 

apresentam menor nível de instrução e renda e têm mais filhos. Conseqüentemente também 

têm renda per capita familiar mais baixa. 

 No que diz respeito ao grau de instrução, que segundo a literatura especializada 

mostra-se  uma variável muito relevante para a determinação da oferta de trabalho infantil, é 

nítida a distinção entre os pais paulistas (retornados ou não) e os pais nascidos em outra UF, e 

esses últimos sistematicamente se apresentam em posição desvantajosa. Assim, a maior 

acumulação de anos de estudo entre os paulistas explica uma parte considerável da renda mais 

elevada. 

 Mesmo não apresentando um grau de instrução e renda como os paulistas, os 

migrantes de longo prazo estão em posição superior a seus conterrâneos que residem no 

Estado há menos de dez anos. Esta diferença indica que a migração contribuiu para a melhoria 
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de vida destas pessoas que, segundo a literatura, devem ser positivamente selecionadas. 

Dependendo  do tempo de residência no ESP, o migrante acabou fazendo uma parte dos 

estudos no próprio local de destino ou adquirindo aptidões voltadas ao mercado paulista, o 

que facilita sua inserção no mundo do trabalho. A importância da adaptação no local de 

destino também pode ser parcialmente constatada pela taxa de desemprego, a qual aponta , de 

maneira geral, que dentre os responsáveis, os valores mais elevados se pertencem aos pais 

migrantes de curto prazo e  às mães retornadas no mesmo período. 

Apesar de o grau de instrução ser um dos principais determinantes da renda e 

conseqüentemente interferir na necessidade  paterna de fazer ou não uso do trabalho dos 

filhos para manter a família, ele não é o único. Assim, ao observar a diferença bruta do grau 

de instrução entre as categorias de migrantes e a taxa de trabalho infantil de seus filhos não é 

possível atribuir uma relação de causalidade direta entre anos de estudo, renda e oferta da 

mão-de-obra das crianças, pois os pais e mães não são iguais em relação a outras 

características que afetam o salário recebido52. 

Por esse motivo, a constatação da existência ou não de uma diferença dos rendimentos  

explicada pela condição de migração dos pais é obtida pelo diferencial controlado. Ou seja, 

deve-se comparar os salários médios de grupos de pais que diferem entre si somente pela 

condição de migração, mantendo todas as outras características observáveis constantes. 

Dessa maneira, após a aplicação do controle  pode-se verificar se uma parte da 

diferença de rendimento dos pais migrantes em relação aos paulistas se deve a características 

relacionadas à migração como adaptação ao local de destino ou, ainda, a dotações de 

habilidades distintas, tais como determinação, empreendedorismo, menor aversão ao risco ou 

mesmo fracasso (no caso dos retornados). 

 

4   Diferencial de rendimentos entre migrantes e não migrantes 

 Além das características pessoais intrínsecas como determinação, esforço etc., o 

processo de adaptação do migrante no local de destino pode ser particularmente muito 

relevante para explicar a diferença de renda entre paulistas e migrantes. A dificuldade ou 

facilidade da inserção dos pais no mercado de trabalho local e a necessidade de adaptação à 

nova rotina podem afetar bastante os filhos. 

                                                 
52 A situação das mães paulistas retornadas, que apesar de possuírem um grau de instrução próximo ao das 
paulistas não migrantes, têm salário mais elevado e mesmo assim apresentam taxas de inserção dos filhos no 
mercado de trabalho bem acima, é um contra-exemplo. 
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 No Brasil, estudos econômicos referentes ao diferencial de renda entre migrantes e não 

migrantes são escassos. Apenas recentemente Santos Junior (2002) mostrou, a partir de dados 

da PNAD de 1999, que os migrantes interestaduais parecem de fato ser positivamente 

selecionados em relação aos não migrantes. Utilizando modelo aplicado de auto-seleção, o 

autor demonstra que os migrantes brasileiros ganham em média mais que os não migrantes e 

essa diferença se dá por características não observáveis53. Esse resultado ocorre no país como 

um todo e para a maior parte dos Estados (tanto de origem, quanto de destino), controlado ou 

não por grupos de escolaridade e por grupos de idade. 

 O estudo de  Silveira Neto e Magalhães (2004) 54 focaliza a população masculina de 

migrantes do Estado de São Paulo (homens que nasceram fora do ESP) entre os Censos 

Demográficos de 1991 e 200055 e analisa o progresso econômico destes uma vez no mercado 

de trabalho de destino. Os autores mostram que os diferenciais de renda favoráveis aos 

paulistas ou se tornaram favoráveis aos migrantes, ou diminuíram de forma significativa 

quando ajustados para os diferentes graus de instrução ou, ainda, para os ramos de atividade 

de trabalho. 

Os autores encontram evidências de que os diferenciais iniciais de salário, com 

desvantagem dos migrantes, estão associados ao capital humano desse grupo, sobre o qual as 

características dos Estados de origem têm influências significativas. Além disso, o estudo 

mostra que a dinâmica do diferencial da renda no longo prazo entre as duas populações 

(controladas pelo grau de instrução) também não apresenta convergência; portanto, a renda 

dos migrantes com mais tempo de residência no ESP não tende a se aproximar da renda dos 

não migrantes. 

 Até a década de 80 existia entre os estudos demográficos bastante discrepância quanto 

aos resultados referentes à comparação da situação socioeconômica dos migrantes com a dos 

não migrantes ou, ainda, com a dos migrantes “mais antigos”. De acordo com Martine (1980), 

a não convergência de resultados56 ocorria na maioria das vezes devido a diferentes formas de 

definir a população migrante e não migrante, em particular à inclusão ou não dos migrantes 

com mais tempo de residência (dez ou mais anos) em uma categoria comum aos naturais, mas 

                                                 
53 O autor define como migrante toda pessoa que reside em uma Unidade Federativa diferente daquela em que 
nasceu, independente de quanto tempo está no local de destino. 
54 O trabalho baseia-se em uma adaptação do modelo de migração e capital humano de Borjas (2000), aplicada à 
população masculina dos Censos de 1991 e 2000. 
55 Como os dados dos Censos Demográficos não permitem a identificação dos indivíduos ao longo do tempo, a 
análise dos autores utiliza cortes por idade e distinguem quatro períodos de chegada: entre 1980-84, entre 1985-
89, entre 1990-94 e, por último, no período de 1995-99.  
56 Os estudos analisados por Martine (1980) são: Mata et al (1973), Costa (1975), Moura e Coelho (1975), 
Schaeffer e Spindel (1976), Martine e Peliano (1975), dentre outros. 

 50



também porque uma parte destes estudos não utilizava o controle de variáveis básicas como 

idade e gênero. 

O resultado encontrado por Silveira Neto e Magalhães (2004) vai ao encontro dos 

trabalhos demográficos mais recentes de várias fontes de pesquisas transversais que 

circunscrevem o contexto paulista57. Na maioria das vezes esses trabalhos reiteram os achados 

anteriores quanto à melhoria da situação do migrante conforme se amplia o tempo de 

residência no local de destino, mas dessa vez geralmente apontam que os não migrantes se 

encontram em situação ocupacional melhor que os migrantes no mercado de trabalho, mesmo 

quando comparados a migrantes mais antigos. 

Essa concordância recente indica a importância do uso de variáveis de controle quando 

se analisam as diferenças socioeconômicas de grupos de indivíduos tão heterogêneos, pelo 

menos no período econômico mais recente, quando a instrução assumiu um grau de relevância 

forte para a seleção/exclusão no mundo do trabalho. Os atuais trabalhos sobre migração da 

década de 90 muitas vezes retratam a situação econômica do migrante principalmente no 

período referente aos anos 80 e início dos 90, quando se verificaram grandes transformações 

no mercado de trabalho (particularmente no Estado de São Paulo) e na ampliação da 

universalização do ensino básico em todo o País. 

Dependendo do contexto econômico em que  ocorre a inserção do migrante no local de 

destino (seja este de crescimento ou estagnação), como também a estrutura do mercado  de 

trabalho que a região receptora tinha no momento da chegada (ou nos primeiros anos após a 

migração), as possibilidades de inserção podem ser maiores ou menores, o que no longo prazo 

(em termos acúmulo de experiência) pode afetar o progresso econômico do migrante e, 

conseqüentemente, a probabilidade de inclusão precoce do filho no mercado de trabalho. 

 Até agora  foram definidos três tipos de migrantes. A comparação entre as rendas será 

realizada entre cada um deles e o grupo de pais e mães não migrantes. Dessa maneira, os pais 

e mães paulistas que sempre moraram no Estado ou a ele retornaram há pelo menos dez anos  

formarão o grupo base de comparação. Para realizar a análise do diferencial de renda entre os 

migrantes e os não migrantes, em primeiro lugar estimou-se a equação de rendimento 

separadamente por gênero e categoria de migração. Após a estimação da equação de 

rendimentos do trabalho, aplicou-se  a técnica da decomposição de Oaxaca para obter as 

parcelas “explicada” e “não explicada” da diferença salarial controlada. 

                                                 
57  Machado e Andrade (1995) com a PNAD 90, Jannuzzi (1996) com a Pesquisa de Condições de Vida/SEADE 
de 1994, Montali (1997) com a PRAD (Pesquisa Regional por Amostra Domiciliar) e Jannuzzi (1999) com os 
Censos Demográficos de 1980 e 1991. 
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4.1   Equação de rendimentos 

Para obter a equação salarial de pais e mães das crianças de 10 a 14 anos no ESP,  

recorreu-se à tradicional equação de rendimentos desenvolvida por Mincer (1974). Esta 

propõe uma relação causal entre o rendimento obtido pelo trabalho e as variáveis referentes à 

educação formal (anos de estudo) e aos investimentos educacionais realizados após o período 

escolar (experiência no mercado de trabalho), como forma de mensuração do retorno do 

investimento em capital humano. Ao longo do tempo, várias outras características, além de 

instrução e experiência no mercado de trabalho, foram incluídas na equação de determinação 

do salário dos indivíduos. Dessa maneira, é possível separar as variáveis explicativas da renda 

salarial em dois grupos: o das referentes às características do indivíduo e o relativo às 

propriedades inerentes ao posto de trabalho. 

O primeiro grupo ainda pode ser desmembrado em variáveis referentes a 

características produtivas (nível educacional e experiência no mercado de trabalho) e naquelas 

que dizem respeito a traços pessoais, tais como gênero e cor. No segundo grupo 

(características do posto de trabalho), há : setor de atividade, posição na ocupação, localização 

geográfica etc. Nessa distinção, a condição de migração é tida como uma característica 

pessoal não produtiva58. 

Sendo assim, a equação de rendimentos estimada para pais e mães das crianças de 10 a 

14 anos no Estado de São Paulo é dada por: 

iiii ZXw εδβα +++=ln   (2.1) 
 
Em que: w é a renda do trabalho por hora dos indivíduos, Xi é o vetor das variáveis 

explicativas das características individuais e Zi é o vetor de variáveis relacionadas ao posto de 

trabalho. 

 Dentre as variáveis do primeiro grupo (vetor X),  aparecem: escolaridade, experiência 

no mercado de trabalho e cor. Já entre as variáveis que captam as características do posto de 

trabalho, figuram: posição na ocupação (trabalhador doméstico, empregado com carteira, 

empregado sem carteira, funcionário público, conta própria), setor de atividade e localização 

(região metropolitana ou interior). 

Como  se está lidando com três categorias de migrantes, a equação de rendimentos não 

incluirá nenhuma dummy que indique a condição de migração. Será estimada separadamente 

                                                 
58 Da mesma maneira que se observam análises do diferencial salarial entre homens e mulheres, brancos e 
negros, há também a possibilidade de verificar a existência ou não da diferença de rendimentos de acordo com a 
condição de migração. 
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para cada categoria de migrante e ainda para pais e mães não migrantes. Sendo assim,  no 

total foram estimadas oito equações de rendimento. 

Pelo fato de nem todos os pais e, particularmente as mães, estarem empregados59 a 

estimação da equação de rendimentos com base apenas nas pessoas que estão inseridas no 

mercado de trabalho acarreta viés de seleção. O problema de seletividade amostral, 

primeiramente apontado por Heckman (1979), ocorre quando a pessoa sem remuneração pode 

não estar inserida no mercado de trabalho por opção, pois seu salário reserva é maior que  o 

salário em vigor no mercado. Neste caso, para obter estimativas consistentes, é preciso 

corrigir o viés da seleção. 

Neste trabalho recorreu-se ao procedimento de Heckman para corrigir esse problema. 

De acordo com essa metodologia, primeiramente estima-se uma equação que calcula a 

probabilidade de a pessoa trabalhar e, posteriormente, a equação de rendimentos. Assim, os 

coeficientes estimados pelo modelo probit60 são obtidos para todos os indivíduos da amostra, 

independentemente de possuírem ou não remuneração do trabalho. Com base nos parâmetros 

estimados do probit, calcula-se o inverso da razão de Mill (variável lambda) incluído como  

variável exógena na equação de rendimentos que será estimada por mínimos quadrados 

somente para aqueles que têm algum salário61. 

De maneira geral, a relevância da aplicação do modelo de seleção é maior  diante de 

uma amostra  na qual um grande número de pessoas não recebe rendimentos, o que na maioria 

das vezes é mais comum na população feminina do que na masculina. No entanto, este 

trabalho recorrerá ao procedimento de Heckman para a equação de rendimento de mães e 

pais. 

 Na equação de seleção (modelo probit), a variável dependente (dummy que indica se a 

pessoa está ou não trabalhando) é explicada pelo conjunto de variáveis individuais presentes 

na equação de rendimento, somada a posição na família (responsável ou cônjuge), situação 

conjugal (casado ou não), número de filhos entre 0 e 18 anos e renda per capita de outros 

rendimentos (não advindos do trabalho)62. 

 A tabela 6 traz os resultados obtidos para a equação de rendimento de pais e mães de 

acordo com a condição de migração que separa os não migrantes, de migrantes de curto prazo, 

                                                 
59 Além do desemprego,  há também os aposentados. 
60 O modelo probit calcula a probabilidade de o indivíduo trabalhar ou não,  em que a variável dependente é 1, se 
o indivíduo trabalha ,e zero, no caso contrário. 
61 A variável lambda corrige o problema de inconsistência dos parâmetros e  fornece estimativas consistentes dos 
coeficientes da equação de rendimento. 
62 A descrição de todas as variáveis utilizadas na equação de rendimento é apresentada no Apêndice  A, seguida 
das estatísticas para as amostras de pai e mãe. 
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longo prazo e os paulistas retornados. A significância estatística da variável lambda para 

todas as equações de rendimento confirma a necessidade de se aplicar um método que 

possibilite a correção do viés amostral. 
 

Tabela 6: Equação de rendimento - Modelo de seleção de Heckman 
 

Não Migrante Migrante curto prazo Paulista Retornado Migrante longo prazo Variáveis 
Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe 

Seleção - Probit         
anos de estudo 0,0952** 0,0537** 0,0745** -0,0091 0,0852** -0,0373 0,0625** 0,0062 
experiência 0,0743** 0,0789** 0,0595** 0,1024** 0,1191** 0,0474* 0,0463** 0,0815** 
exp. ao quadrado -0,0013** -0,0013** -0,0011** -0,0019** -0,0018** -0,0011** -0,0009** -0,0014** 
anos est. * exp. -0,0009** 0,0007** -0,0007* 0,0019** -0,0010 0,0026** -0,0003 0,0012** 
cor -0,1067** 0,1041** -0,0418* -0,0011* -0,1043 0,0702 -0,1016** 0,0705** 
responsável fam. 0,3869** 0,5678** 0,2589** 0,6508** 0,3275** 0,5641** 0,2641** 0,6028** 
casado 0,2778** -0,1575** 0,1624* -0,1983** 0,4402** -0,1768 0,1022* -0,1533** 
filhos -0,0175** -0,0130** -0,0233** -0,0123** -0,0199 -0,0259 -0,0244** -0,0142** 
Rmsp -0,2121** -0,1765** -0,1975** -0,1558** -0,0848 -0,0281 -0,1364** -0,0975** 
RPC - não trabalho -0,0010** -0,0007** -0,0019** -0,0013** -0,0018** -0,0009** -0,0018** -0,0010** 
_cons -0,7417** -1,6050** -0,1423 -1,3355** -1,8166** -0,6505 0,1427 -1,3549** 
Lambda 0,3359** 0,2269** 0,9170** 0,0508** 0,9359** 0,1849** 0,2742** 0,1592** 
rho 0,4642 0,3229 1,0000 0,0816 1,0000 0,2449 0,4008 0,2413 
sigma 0,7237 0,7024 0,9170 0,6234 0,9359 0,7549 0,6841 0,6600 
Salário/hora         
anos de estudo 0,0768** 0,0557** 0,0145 0,0015 0,0891** -0,0048 0,0294** 0,0155** 
experiência 0,0698** 0,0305** 0,0558** 0,0114 0,0995** 0,0079 0,0575** 0,0251** 
exp. ao quadrado -0,0009** -0,0005** -0,0010** -0,0003** -0,0014** -0,0003 -0,0008** -0,0004** 
anos est. * exp. 0,0013** 0,0021** 0,0028** 0,0022** 0,0016** 0,0039** 0,0017** 0,0021** 
cor -0,2293** -0,1114** -0,1315** -0,0812** -0,1738** -0,0359 -0,1427** -0,0869** 
Trabalho doméstico -1,0585** -0,9650** -0,9784** -1,0402** -0,9846** -1,0778** -0,9979** -0,9201** 
empregado c/ carteira -0,6037** -0,6663** -0,6790** -0,9338** -0,3519** -0,7443** -0,7032** -0,8261** 
empregado s/ carteira -0,8616** -0,8007** -0,8166** -1,0722** -0,6395** -1,0225** -0,9048** -0,9345** 
funcionário público -0,5472** -0,5917** -0,5106** -0,6887** -0,3475** -0,4769** -0,6342** -0,6695** 
conta própria -0,5882** -0,6445** -0,6763** -0,8805** -0,4053** -0,8004** -0,7009** -0,8230** 
agricultura -0,3179** -0,2658** -0,3933** -0,1170* -0,5140** -0,3972** -0,4485** -0,2649** 

Iindústria 0,0652** -0,1181** 0,0507 0,0790 -0,0766 -0,4094** 0,0662** -0,0497* 
comércio  e serviços -0,0203 0,0554** -0,0215 0,2352** -0,1198 -0,2584 -0,0502** 0,0779** 
social 0,1459** 0,1113** 0,0483 0,3965** 0,0741 -0,1601 0,0585* 0,2041** 
adm. pública -0,0303 0,1429** 0,0798 0,4198** -0,1458 -0,1665 0,0149 0,2074** 
Rmsp 0,1773** 0,2321** -0,0529** 0,1034** 0,2012** 0,2466** 0,0342** 0,1425** 
_cons 1,1486** 1,3525** 1,6911** 2,2458** 0,2268 2,3615** 1,7907** 1,8920** 
Nº observações = 145.200 170.898 16.429 20.134 3.176 3.743 81.469 92.527 
Nº obs. censuradas = 19.621 88.462 2.695 10.989 499 1.971 15.078 50.369 
Population size = 1.324.612 1.565.733 154.500 190.372 28.980 34.214 773.772 882.312 
Wald chi2 (22) = 101.768,1 69.824 4.307 3.388 1.994 1.485 29.763 18.005 
Prob > chi2 = 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Previsão         
Salário/hora (ln) 2,80 2,48 2,16 2,31 2,62 2,70 2,57 2,40 
Salário/hora (R$) 16,40 11,90 8,70 10,11 13,76 14,92 13,04 11,07 
** significância a 5% 
* significância a 10% 
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 Quanto à probabilidade de trabalhar, a maioria das variáveis comporta-se de acordo 

com o esperado. Estar casada diminui as chances de as mães fazerem parte do mercado de 

trabalho e a quantidade de filhos também afasta pais e mães do trabalho (à exceção dos 

retornados). 

A cor só não interfere na oferta de trabalho dos paulistas retornados (pai e mãe). No 

caso dos pais, a condição de negro diminui a probabilidade de encontrar um emprego, 

enquanto no caso de a mãe ser negra amplia a inserção no mercado de trabalho das não 

migrantes e das migrantes de longo prazo, mas diferencia negativamente as migrantes de 

curto prazo. 

Essa discrepância na direção do impacto da cor na inserção no mercado de trabalho de 

pais e mães, a qual pode dar a entender que as mulheres aparentemente sofrem  menor 

discriminação, é reflexo da elevada incidência do trabalho doméstico entre elas. Uma vez no 

mercado de trabalho, pais e mães negras têm rendimentos menores, independente da condição 

de migração63. 

A instrução formal aumenta a probabilidade de os pais trabalharem, mas no caso das 

mães a variável anos de estudo mostrou-se relevante apenas para as paulistas não migrantes. 

A importância do controle da variável relacionada à instrução é fundamental para a análise da 

inserção do migrante no mercado de trabalho local, pois traz embutida duas informações 

importantes: primeiro, como o mercado de destino valoriza as dotações e qualificações dos 

migrantes e, em segundo lugar, como o grau da universalização do ensino público do local de 

origem pode interferir na possibilidade de inserção do migrante no mercado de trabalho de 

destino. 

Verificando o retorno monetário do grau de instrução uma vez empregado, percebe-se 

que a maior taxa é alcançada pelo paulista retornado no caso dos pais e pelas mães não 

migrantes. No entanto, observa-se que o grau de instrução não explica os rendimentos de 

migrantes de curto prazo, independente do gênero, e ainda da mãe paulista retornada. 

 Quando se trata de migrantes de curto prazo pode-se deduzir que boa parte da 

instrução formal, quando houve, foi efetuada no Estado de origem. Portanto, a não 

contribuição da escolaridade na explicação da renda nesses casos leva a suspeitar da 

existência de um desnível quanto à qualidade do ensino, apontando ainda que a realização dos 

estudos (ou parte deles no caso dos retornados) no próprio Estado de São Paulo facilita a 

obtenção de rendimentos maiores. Assim, a instrução formal pode colaborar para que o pai 

                                                 
63 A única exceção é o caso de mães retornadas. 
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migrante de curto prazo encontre emprego, mas não contribui para a determinação de seu 

salário. 

Além da possibilidade de diferenciação na qualidade do ensino recebido, que interfere 

na qualificação da mão-de-obra migrante,  a falta de relação entre instrução formal e 

rendimentos para os migrantes de curto prazo também pode refletir a dificuldade inicial do 

indivíduo de outra UF inserir-se em atividades compatíveis com sua formação. Na maioria 

das vezes, essa discrepância ocorre devido à falta de informação a respeito do funcionamento 

do mercado de trabalho no local de destino. 

No caso específico de mães paulistas retornadas, chama a atenção que, entre as 

variáveis referentes a características individuais, apenas o cruzamento entre escolaridade e 

experiência (que procura captar a capacidade de a pessoa encontrar um emprego e/ou auferir 

rendimentos mais elevados) mostrou-se significante e ainda mais elevado do que o observado 

entre todos os outros pais e mães. Para esse grupo específico, os resultados mostram que a 

determinação dos fatores que afetam a inserção no mercado de trabalho e o rendimento são 

mais complexos que para os demais. 

 No que diz respeito às variáveis referentes às características do posto de trabalho,  a 

posição na ocupação tem um poder explicativo melhor que o setor de atividade na 

determinação dos rendimentos do trabalho. Observa-se que, controlando todas as demais 

variáveis, em relação à posição de empregador64, a execução de trabalhos domésticos é a 

ocupação que mais contribui negativamente para o rendimento e a situação de funcionário 

público é a que apresenta a menor diferença de renda por hora trabalhada. 

 A tabela 7 mostra a distribuição da ocupação de acordo com a condição de migração 

de pais e mães. A elevada proporção de mães migrantes de UF (independentemente do tempo 

de residência no ESP), que são trabalhadoras domésticas, está bastante acima da encontrada 

entre as mães paulistas, chegando a alcançar quase 40% no caso das mulheres migrantes de 

curto prazo65. 

                                                 
64 Devido ao problema de colinearidade, a dummy referente à posição de empregador foi omitida da estimação. 
Por este motivo, os coeficientes encontrados para cada uma das posições apresentadas têm como base de 
comparação a situação do empregador,  tornando negativos todos os valores encontrados , uma vez que a renda 
destes é mais elevada dentre todas. 
65 .As características desta ocupação, que não requer nível de instrução muito elevado, explicam por que no caso 
das mães vindas de outro Estado, em particular as que migraram há menos de dez anos, a variável anos de estudo 
não é importante para encontrar trabalho nem para explicar o rendimento delas. 

 56



 
Tabela 7: Distribuição da ocupação de pais e mães por condição de migração 

 

  Não Migrante Migrante CP Retornado Migrante LP 
 Ocupação Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe 
Trabalhador doméstico 0,6 20,7 2,1 38,2 1,5 23,6 1,0 32,4 
  - Com carteira de trabalho assinada 0,3 7,0 1,4 14,8 1,2 8,0 0,6 11,9 
  - Sem carteira de trabalho assinada 0,2 13,8 0,7 23,5 0,3 15,6 0,4 20,5 
Empregado 65,4 55,8 71,5 46,5 67,0 51,0 68,1 46,9 
  - Com carteira de trabalho assinada 48,5 34,8 52,4 31,4 47,8 30,5 53,0 31,6 
  - Sem carteira de trabalho assinada 16,9 21,0 19,2 15,0 19,2 20,5 15,2 15,4 
Empregador 6,5 3,6 1,5 1,0 5,4 4,0 3,0 1,5 
Conta própria 27,3 18,0 24,6 13,2 26,0 19,5 27,7 17,8 
Fonte: Censo Demográfico 2000, construção da autora. 
 

Os dados confirmam que a execução de tarefas domésticas é o grande canal de 

inserção de mães migrantes no Estado de São Paulo, e o fato de esta proporção continuar 

elevada mesmo para migrantes de longo prazo indica que provavelmente muitas mulheres 

acabam direcionando as filhas para essa mesma atividade. 

 No tocante à situação dos pais, percebe-se que a discrepância da incidência de 

empregados com carteira assinada entre os paulistas e os migrantes de UF se deve em grande 

parte à maior proporção do primeiro grupo na categoria de empregador. Já a execução de 

tarefas por conta própria requer dos pais maior tempo de residência no local de destino, 

provavelmente devido à necessidade da realização de algum investimento inicial. 

 Quanto ao setor de atividade66, trabalhar na agricultura colabora para a redução dos 

rendimentos, enquanto estar empregado na indústria, no caso dos pais, e na administração 

pública, no caso das mães, amplia a renda do trabalho. Controlando todas as variáveis,  residir 

na RMSP contribui positivamente para a obtenção de salários mais elevados, sendo exceção 

somente para o grupo de pais migrantes de curto prazo. 

 A equação de rendimentos apresentada aqui foi obtida única e exclusivamente para 

que se possa calcular o diferencial de rendimento controlado. A diferença terá como base de 

comparação o grupo de pais e mães paulistas não migrantes e o objetivo é constatar a 

existência ou não de seletividade positiva dos migrantes, como indica a literatura 

especializada. Segue uma breve descrição da técnica utilizada e os resultados obtidos. 

                                                 
66 Pelo mesmo problema de colinearidade apontado para a posição de ocupação, não é possível inserir dummies 
para todas as atividades. Como as atividades executadas em organismos internacionais e aquelas mal 
especificadas não foram incluídas na equação,  os coeficientes estimados têm estas duas categorias como base de 
comparação. 

 57



4.2   Cálculo do diferencial de rendimentos 

 Após a estimação das equações de rendimentos do trabalho, pela aplicação do 

procedimento de Heckman, inicia-se a análise do diferencial de salários por sua decomposição 

em componentes “explicáveis” (características observáveis) e “não explicáveis”. Por 

componentes explicáveis, entendem-se todos os atributos pessoais (produtivos ou não) e as 

características do posto de trabalho; já os componentes “não observáveis” são captados pelo 

intercepto da equação estimada e pela diferença entre os coeficientes das variáveis 

explicativas controladas. A técnica para realizar essa decomposição é conhecida como 

“decomposição de Oaxaca” e é apresentada abaixo de maneira sucinta67. 

Reformulando a equação de rendimentos estimada, obtém-se: 

imimimmi Ww εθα ++= ∑ln   (m = 1, 2, 3, 4)  (2.2) 
 
onde : ∑∑∑ += mimimimimimi ZXW δβθ - agrega as variáveis observáveis referentes aos 

atributos pessoais e as características do posto do trabalho. 

 m = indicador da condição de migração, atribuindo um número para cada categoria: 

não migrante (m = 1), migrante de curto prazo (m = 2), paulista retornado (m = 3) e migrante 

de longo prazo (m = 4). 

 O procedimento da decomposição de Oaxaca parte sempre de pares de equações para 

obter o diferencial de rendimentos. Nesse caso,  haverá três diferenças a serem calculadas68: 

Diferencial 1: ∑∑ −+−+−=− )()()(ln 2112122121 iiiiiiii WWWww θθθααln   (2.3a) 
Diferencial 2: ∑∑ −+−+−=− )()()(ln 3113133131 iiiiiiii WWWww θθθααln   (2.3b) 
Diferencial 3: ∑∑ −+−+−=− )()()(ln 4114144141 iiiiiiii WWWww θθθααln   (2.3c) 
 
 Assim, o diferencial 1 trata da discrepância de rendimentos dos não migrantes e dos 

migrantes de curto prazo; o diferencial 2 entre os não migrantes e os paulistas retornados; e o 

diferencial 3 entre os não migrantes e os migrantes de longo prazo. Para facilitar a notação,  

serão tratadas as três categorias de migrantes como grupo t, onde t = m para m > 1. 

 Percebe-se que cada diferencial possui três componentes. O primeiro deles, )( 1 tαα −  

que constitui a diferença dos interceptos, mede os diferenciais de rendimentos devido às 

características específicas dos trabalhadores segundo a condição de migração, independente 

das características do trabalho e de seus atributos produtivos. Se esse termo for positivo, 
                                                 
67 A exposição completa da técnica pode ser obtida em OAXACA (1973). 
68 A diferença entre os rendimentos é obtida sempre nos pontos médios de cada variável. Para obter as 
expressões apontadas acima soma-se e subtrai-se de cada equação de rendimentos o termo  no 

diferencial 1, o termo 

21 ii W∑θ

31 ii W∑θ  no diferencial 2 e o termo 41 ii W∑θ  no terceiro diferencial. 
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significa que os não migrantes são mais bem remunerados que os migrantes, 

independentemente da distribuição dos atributos pessoais. 

 O segundo termo, ∑ , é a parte da diferença de salários que se deve à 

valoração diferenciada da condição de migração. Se a diferença dos coeficientes for positiva, 

evidencia que existe  maior valoração da situação de não deslocamento geográfico (não 

migrantes) em detrimento da experiência migratória, que se verifica de maneira independente 

da dotação dos atributos pessoais. Ou seja, esse termo testa se as diferenças dos coeficientes 

estimados das variáveis explicativas também se devem à condição de migração. Se  este 

segundo termo for somado ao primeiro,  será obtida uma medida para a remuneração não 

condicionada às características do trabalho e dos atributos pessoais. 

)( 1 tiitiW θθ −

 Finalmente, o terceiro termo, ∑ − )( 11 tiii WWθ , representa os diferenciais de rendimentos 

do trabalho relativos a dotações distintas dos atributos pessoais de não migrantes e migrantes. 

Assim, quem é mais dotado em algum atributo valorizado pelo mercado, como por exemplo 

educação e experiência, tem um salário mais elevado. Essa é a porção do rendimento do 

trabalho que é considerada justificável ; as demais, portanto, são apontadas como  

discriminação. 

A maioria dos trabalhos econômicos que trata da diferença de rendimentos entre 

migrantes e não migrantes mensura essa discrepância exclusivamente pela inclusão de uma 

variável dummy na equação estimada que separa a amostra entre esses dois grupos. No 

entanto, esse procedimento capta apenas a diferença referente ao intercepto, esquecendo-se de 

que o impacto das variáveis explicativas também pode ser distinto de acordo com a condição 

de migração do indivíduo. A tabela 8, apresentada abaixo, traz o diferencial de salários de 

acordo com a condição de migração para pais e mães das crianças de 10 a 14 anos no ESP. 
 

Tabela 8: Decomposição de Oaxaca 
Diferencial de salários - Categoria base : Não migrante* 

Migrante curto prazo Paulista retornado Migrante longo prazo Diferença imputável a: 
Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe 

Atributos (A) 117,7 105,6 -74,6 78,9 87,3 61,1 
   - Dotação (D) 47,2 34,1 1,4 0,9 28,1 21,7 
   - Coeficientes (C) 70,5 71,5 -76,0 78,0 59,2 39,4 
Deslocamento da constante (U) -54,2 -89,3 92,2 -100,9 -64,2 -54,0 
Diferencial bruto (B = D+C+U) 63,5 16,3 17,6 -22,0 23,1 7,1 
Diferencial ajustado (E = C+U) 16,3 -17,8 16,2 -22,9 -5,0 -14,6 
Dotação - % total (D/B) 74,3 209,2 8,0 -4,1 121,6 305,6 
Discriminação - % total (E/B) 25,7 -109,2 92,0 104,1 -21,6 -205,6 

Vantagem Não 
migrante 

Migrante 
CP 

Não 
migrante

Paulista 
Retornado

Migrante 
LP 

Migrante 
LP 

 

*Valores positivos do diferencial ajustado indicam a vantagem da categoria base (não migrantes), e valores negativos, o 
contrário. 
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Os resultados mostram que se  for observada somente a diferença da constante, que 

corresponde à inclusão da dummy nos modelos mais correntes na literatura econômica de 

migração, chega-se à conclusão de que devido a características pessoais não observáveis pais 

e mães migrantes com origem em outra UF são positivamente selecionados, 

independentemente do tempo de residência no local de destino69. No entanto, a distinção da 

valoração dos atributos dos indivíduos e dos postos de trabalho entre os grupos de migrantes e 

não migrantes chega a anular a vantagem de pais migrantes de curto prazo. 

 A vantagem de pais e mães não migrantes (mais uma vez, o pai retornado é exceção) 

quanto à valoração distinta no mercado de trabalho em relação ao atributo médio significa que 

se todos os pais ou mães tivessem o mesmo atributo médio, ainda assim os não migrantes 

teriam essas características valoradas acima do observado pelas diferentes categorias de 

migrantes. Nesse caso, a discrepância é particularmente elevada para migrantes de curto 

prazo. A situação inverte-se apenas para pais retornados, que têm atributo médio valorizado 

pelo mercado acima do observado por pais paulistas não migrantes. 

 Supõe-se que essa valoração diferenciada deva-se particularmente a características 

referentes à adaptação no próprio mercado de trabalho local. Dessa maneira, devido à falta de 

conhecimento dos mecanismos de funcionamento do mercado de trabalho, o migrante acaba 

tendo seus atributos ofuscados. 

 Já o fator referente à diferença na dotação dos atributos pessoais e do posto de trabalho 

(vetor de variáveis observáveis), os paulistas não migrantes encontram-se em uma posição 

vantajosa em relação a todos os tipos de migrantes. No entanto, o grau da discrepância 

diminui brutalmente, quando as dotações são comparadas entre os próprios paulistas (não 

migrantes e retornados). 

Como era de se esperar, devido ao fato de os migrantes de longo prazo já terem 

passado pelo processo de adaptação e residirem no local de destino  há mais de uma década, 

grande parte das aptidões necessárias ao mercado de trabalho podem  ter sido adquiridas no 

próprio ESP. Por esse motivo, a diferença das dotações entre estes e os não migrantes é menor 

que a observada entre o grupo base e os migrantes recentes. 

 O resultado final da aplicação do controle para explicar a diferença nos rendimentos 

entre migrantes e não migrantes aponta que, no caso dos pais, os não migrantes estão em 

situação mais vantajosa que os migrantes que estão há menos de dez anos no ESP (migrantes 

                                                 
69 Os paulistas retornados são exceção, mas em geral este grupo não é explicitamente abordado na definição 
corrente de migrante, onde a delimitação desta condição se pauta somente na origem do Estado de nascimento do 
indivíduo. 
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de curto prazo e os retornados). No entanto, em relação aos pais migrantes de longo prazo, os 

não migrantes estão em desvantagem, pois para este grupo específico o peso das 

características pessoais não observáveis suplanta a valoração diferenciada dos atributos. 

É importante ressaltar que os motivos pelos quais os pais migrantes de curto prazo e os 

paulistas retornados se encontram em situação menos vantajosa que os pais não migrantes é 

oposto. Enquanto no caso dos migrantes de curto prazo a valoração negativa dos atributos 

pesa mais que a “superioridade” das características pessoais não observáveis, no caso dos pais 

retornados ocorre o contrário70. 

 No caso das mães, após o controle das variáveis explicativas, percebe-se que qualquer 

categoria de migrante está em uma posição mais vantajosa que as mães paulistas não 

migrantes. E, nesse caso, não existe distinção na explicação do privilégio das migrantes: 

independente da situação, a dimensão positiva das características pessoais não observáveis é 

maior que a discriminação negativa que o mercado de trabalho faz da sua dotação em relação 

às mães não migrantes. 

 Em resumo, no que diz respeito ao rendimento, os pais migrantes de curto prazo e os 

retornados estão em situação de desvantagem em relação aos não migrantes; em contrapartida, 

as mães destas duas mesmas categorias de migrantes estão em posição vantajosa. Quanto aos 

migrantes de longo prazo, tanto pais quanto mães são positivamente selecionados71. 

Esses resultados, particularmente a situação de vantagem dos migrantes de longo 

prazo em contrapartida à posição desvantajosa dos migrantes que residem no ESP  há menos 

de dez anos  vão ao encontro da literatura especializada,  na qual não existe divergência a 

respeito da melhora da posição do migrante conforme o tempo de residência no local de 

destino se amplia. 

Quanto à posição inferior dos migrantes de curto prazo, o resultado obtido também 

não surpreende, uma vez que a idéia corrente é que a inserção dos migrantes no ESP 

geralmente acontece pelos postos de trabalho de baixa qualificação. No entanto, o trabalho de 

Jannuzzi (2000) indica que as perspectivas para essa população se tornam ainda mais 

restritivas desde a década de 80. Segundo o autor, a diminuição do ritmo de geração de 

emprego no Estado fez a mobilidade social  passar a depender cada vez mais de atributos 

pessoais, afetando de maneira diferenciada os diversos segmentos sociais de migrantes. 
                                                 
70 É curioso, pois enquanto a desvantagem das características não observáveis dos pais retornados em relação aos 
não migrantes pode ser entendida como um traço do “fracasso” do retornado, a valoração das dotações pessoais 
acima da verificada entre os não migrantes merece uma reflexão mais apurada que não se encontra no âmbito 
deste trabalho. 
71 Vale mencionar que os resultados obtidos do diferencial de renda, apesar de estarem corrigidos quanto ao viés 
de seleção, referem-se exclusivamente a indivíduos que trabalham, por isso recebem salário. 
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Já no caso das mães, a vantagem das migrantes vindas de outro Estado, independente 

do tempo de residência no ESP, ocorre devido à grande concentração desta população nos 

serviços domésticos, a única atividade em que o salário das migrantes de curto e longo prazos  

é maior que as das mães não migrantes. 

Mesmo com a maioria da migração sendo de ordem familiar, nem sempre o casal está 

na mesma categoria de migrante. Pode haver pais migrantes de curto prazo casados com mães 

paulistas retornadas, ou ainda mãe paulista não migrante cujo cônjuge é migrante de longo 

prazo etc. As diversas possibilidades de combinação de condição de migração do pai e da mãe 

interferem no impacto da adaptação familiar no local de destino. O casal  em que um dos 

cônjuges é não migrante, retornado ou ainda reside no ESP  há mais de dez anos, possui 

informações a respeito do funcionamento do mercado de trabalho e das possibilidades 

existentes de melhor inserção que os migrantes de curto prazo não têm. Além disso, a 

possibilidade de existir uma rede de familiares e amigos que possam minimizar o custo de 

adaptação ao local de destino também é importante. 

Devido a todas essas questões que incidem sobre a problemática da adaptação da 

família ao novo local de residência e explicitamente ao impacto desta dificuldade sobre a 

probabilidade  de a criança trabalhar/estudar, a amostra será separada de acordo com as 

diferentes possibilidades de combinação da condição de migração de pai e mãe. 

 

5   Delimitação da amostra do estudo 

 Os microdados do Censo Demográfico utilizados neste estudo englobam 287.812 

crianças que possuem de 10 a 14 anos e residem na área urbana do Estado de São Paulo72, e a 

distribuição entre meninos e meninas é praticamente equivalente (50,9% e 49,1% 

respectivamente). Apesar de a grande maioria das crianças estar inserida em famílias 

constituídas por casal, 15,8% delas fazem parte de famílias monoparentais cujo chefe é a 

mãe73. 

 Observa-se que a situação de migração é levemente desproporcional para pais e mães 

das crianças de 10 a 14 anos. De maneira geral, apenas 8,0% dos pais residem no Estado de 

São Paulo  há menos de dez anos, e 6,7% referem-se a migrantes de curto prazo e 1,3% a 

paulistas retornados. No caso das mães não é muito diferente, pois 7,0% delas são migrantes 

de curto prazo e 1,3% são retornadas. Sendo assim, a grande maioria da amostra é constituída 

                                                 
72 Não incluem as crianças que residem na área urbana e executam atividade agrícola, silvicultura ou pesca. 
73 Existia uma proporção de 1,5% de crianças entre 10 e 14 anos que se encontrava em famílias monoparentais 
chefiadas por pais. No entanto, essa parcela foi excluída do estudo. 
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de filhos de pais e/ou mães não migrantes (59,5%), ou ainda de algum cônjuge que é migrante 

de longo prazo (32,2%). 

Devido à importância do papel sociocultural da mãe na determinação de alocação do 

tempo da criança e, ainda, aos resultados inusitados da seletividade positiva das migrantes, 

independente do tempo de residência no local de destino, a proporção das combinações das 

categorias de migração dos casais foi obtida em relação a elas e não ao pai. 

A tabela 9 mostra as possíveis combinações da condição de migração de pais e mães. 

Percebe-se que na maioria dos casos a condição de migração do pai e da mãe é equivalente, 

reforçando a evidência de que se trata de migração familiar. 
 

Tabela 9: Combinação da condição de migração de pais e mães (em %) 

Mães  Pais 
não migrante migrante CP retornado migrante LP Amostra 

não migrante 80,6 6,9 16,2 32,0 142.870 
migrante CP 0,9 73,9 24,9 1,9 16.099 
retornado 0,3 4,8 53,2 0,2 2.974 
migrante LP 18,2 14,5 5,7 65,9 80.233 
Amostra 144.231 17.047 2.938 77.960 242.176 

Fonte: Censo Demográfico 2000, construção da autora. 
 

 Dos casais da amostra, 75% têm a mesma condição de migração,  e a incidência de 

similaridade ocorre com maior freqüência entre os não migrantes e os migrantes de curto 

prazo. O grupo que apresenta maior dispersão é o das paulistas retornadas que, apesar de 

terem um pouco mais da metade dos cônjuges na mesma condição, ainda  mostra parcela não 

desprezível de mães casadas com pais migrantes de curto prazo ou, ainda, com pais paulistas 

não migrantes74. 

 Além das famílias tradicionais, constituídas por um casal,  há as crianças que são 

criadas em lares monoparentais. Nesse caso, não existe a problemática da distinção da 

situação de adaptação ou não de um dos cônjuges, pois como a família é comandada por 

apenas um adulto, se este é migrante de curto prazo ou retornado abre-se a chance de a 

criança arcar com o custo de adaptação ao local da nova residência75.  

Quanto às mães que chefiam lares monoparentais, a tabela 10 abaixo mostra uma 

distribuição praticamente idêntica à das mães casadas, com menos de 10% das mães  há 

menos de dez anos no ESP. 

                                                 
74 No entanto, a importância deste grupo de retornados é  limitada, pois representa apenas 1,3% da amostra total 
das famílias 
75 A situação da falta de cônjuge também abre a possibilidade de que tenha ocorrido separação do casal depois de 
a família ter migrado, dependendo ainda do tempo de residência no local de destino. 
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Tabela 10: Condição de migração das mães chefes de família 

 

 

 
 
 

Condição de migração % mães sem cônjuge 
não migrante 59,2 
migrante CP 6,6 
Retornado 1,5 
migrante LP 32,7 
Amostra 45.636 

 
 

Fonte: Censo Demográfico 2000, construção da autora. 
 

Diante destes dados, estabeleceu-se a seguinte tipologia para as famílias deste estudo: 

1. Casal com a mesma condição de migração; 
2. Casal com condição de migração diferente; e 
3. Mãe sem cônjuge. 
 

Essa classificação será utilizada na separação das crianças para a estimação da 

probabilidade de estudar/trabalhar com o objetivo de delinear com maior precisão os efeitos 

que o deslocamento dos pais acarretam sobre o bem-estar de seus filhos no curto e longo 

prazos76. 

 Este capítulo expôs os motivos pelos quais os filhos de migrantes podem  ter uma 

probabilidade de trabalhar diferenciada dos filhos dos não migrantes, mesmo após o controle 

de variáveis explicativas: a questão da adaptação dos migrantes  há menos de dez anos em 

São Paulo no mercado de trabalho local e o processo de seletividade positiva daqueles que 

conseguem permanecer no Estado pelo menos dez anos. Assim, enquanto o primeiro motivo 

prejudica as crianças no curto prazo, o segundo pode beneficiá-las. 

No caso dos filhos de pais migrantes  há menos de dez anos em São Paulo,  há duas 

situações distintas: o problema da adaptação e ainda o possível viés do “fracasso” do 

retornado. No primeiro caso, percebe-se que os filhos de pais vindos de outra UF (migrantes 

de curto prazo) podem estar arcando com uma parte da valoração dos atributos dos pais 

abaixo da média do mercado, mesmo quando estes apresentam características não observáveis 

superiores. Essa situação é interpretada neste trabalho como custo da adaptação tanto de pais 

quanto de filhos ao local de destino,o que pode ainda ser agravada quando também existe o 

problema de ajuste ao sistema escolar. 

Já os filhos dos paulistas retornados podem ter uma probabilidade de trabalhar maior 

que os filhos dos não migrantes porque seus pais, na verdade, têm características pessoais 

menos vantajosas que os paulistas que nunca deixaram o Estado. Assim, mesmo tendo suas 

                                                 
76 O apêndice C traz as estatísticas de anos de estudo e renda médios de pais e mães de acordo com o tipo de  
família  à qual pertencem, além da distribuição do tempo de residência no ESP. 
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dotações valoradas acima da média do mercado, estas não são suficientes para que tenham um 

rendimento mais elevado (após controle das variáveis). 

Já no longo prazo, como a vantagem das características pessoais não observáveis de 

pais vindos de outra UF supera a valoração negativa do mercado, o seu maior rendimento 

acabaria poupando os filhos do trabalho precoce. Dessa maneira, o “sucesso” do migrante de 

longo prazo que foi positivamente selecionado e a não existência de custo de adaptação 

escolar podem contribuir para a melhoria de condição de vida dos filhos em relação aos dos 

filhos de não migrantes, diminuindo as chances de o primeiro grupo ofertar trabalho. 
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ANÁLISE EMPÍRICA DO TRABALHO INFANTIL NO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 Neste capítulo  será feito o estudo empírico da relevância da condição de migração dos 

pais na probabilidade de os filhos ofertarem trabalho. Apesar de a amostra estar circunscrita a 

crianças entre 10 e 14 anos no Estado de São Paulo, acredita-se que a relevância dessa 

Unidade da Federação – quanto à capacidade de atração da maior parte do fluxo de migração 

interna brasileira – justifica a escolha e permite uma análise mais focalizada dos resultados 

obtidos. 

Espera-se que esta análise amplie o espectro da contribuição a respeito dos 

determinantes da oferta de mão-de-obra de menores. Paralelamente a isso, dada a literatura 

econômica referente à positividade de seleção dos migrantes, deseja-se verificar se os 

resultados da busca pela melhoria do bem-estar dessa população também podem ser 

estendidos, em algum grau, aos seus filhos. 

O capítulo inicia com a exposição e justificativa da metodologia econométrica 

empregada, além da apresentação das variáveis explicativas incluídas na determinação do 

trabalho infantil no ESP. A seção 2 aponta os resultados das estimações do probit bivariado e 

decompõe as probabilidades estimadas para cada grupo de filhos (de acordo com a condição 

de migração dos seus pais), entre a parcela que pode ser explicada e aquela que se deve a 

fatores não observáveis. A última seção do capítulo analisa os resultados obtidos. 

 

1   Metodologia econométrica 

 A literatura especializada sobre trabalho infantil apresenta várias formas pelas quais a 

contribuição econômica da criança é explicitamente levada em consideração. Muitos desses 

trabalhos estão baseados em  Rosenzweig e Evenson (1977). O contexto padrão parte da 

restrição à maximização de utilidade familiar, em que a formulação estrutural inclui as 

equações de oferta de trabalho dos diversos membros da família, inclusive crianças, e um 

vetor consumo maximizado de acordo com as restrições orçamentárias. Neste estudo, o 

objetivo é mais modesto: emprega-se um modelo na forma reduzida da oferta de trabalho 

infantil. 

 Existem várias maneiras de modelar econometricamente a oferta de trabalho infantil, 

que dependerá em particular da visão que se tem a respeito de como a família toma a decisão 

de ofertar a mão-de-obra do menor. De maneira geral, pode-se apontar três maneiras pelas 

quais as famílias decidem alocar o tempo da criança. São elas: 
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1) 
2) 
3) 

                                                

Decisão entre escola e/ou trabalho é realizada simultaneamente; 
Decisão é feita por um ordenamento das várias opções possíveis entre escola /trabalho; e 
Decisão escola e/ou trabalho é (são) realizada(s) separadamente pela família. 

 
No primeiro caso, aplica-se o modelo logit multinomial,  quando a escolha entre 

escola e trabalho é realizada de maneira seqüencial. Seguindo uma ordem hierárquica, opta-se 

pelo probit ordenado. Se as decisões de estudo e trabalho forem tomadas pela família de 

maneira separada, usa-se o probit bivariado. A preferência por cada um desses métodos é feita 

previamente pelo pesquisador que leva em conta a sua idéia de como as famílias tomam esse 

tipo de decisão e as vantagens e desvantagens estatísticas de cada método. 

Como a maioria dos estudos empíricos referentes ao trabalho infantil77, este trabalho 

também estimará a probabilidade de a criança estudar/trabalhar pela técnica do probit 

bivariado. Isto se deve particularmente à principal característica desse método que consiste 

em generalizar o processo de decisão familiar. A escolha é vantajosa pois não impõe  nenhum 

formato específico para a tomada de decisão a respeito da alocação da oferta de trabalho do 

menor (decisão simultânea, seqüencial etc.), mas supõe que ambas opções estão relacionadas 

entre si de alguma maneira78. 

A possibilidade de algum tipo de relação entre as decisões de estudar/trabalhar advém 

do fato de este método constituir-se de dois probits univariados, estimados conjuntamente, 

permitindo assim que os resíduos de cada uma das regressões possam estar correlacionados. 

Além disso, o probit bivariado não requer a validade da proposição conhecida como hipótese 

da independência de alternativas irrelevantes (IIA)79, como é o caso do logit multinomial. 

Essa hipótese afirma que a razão de probabilidade do modelo continua a mesma, 

independentemente do número de escolhas. 

Na prática, a hipótese IIA é inapropriada para várias aplicações. Como aponta  

Grootaert (1998), no caso do trabalho infantil, a manutenção do IIA significaria, por exemplo, 

que as escolhas entre trabalhar e não estudar nem trabalhar são vistas pela família como 

independentes das demais. Portanto, não são afetadas pela presença ou não da opção de 

freqüência à escola.  Evidentemente esta é uma situação pouco provável. 

 

 
77 Dentre os mais recentes,  há Duryea e Arends Kuenning (2003), Emerson e Portela Souza (2002b), Muniz 
(2001),  Freije e Lopez Calva (2000), Nilsen (1998), Canagarajah e Coulomb (1997). 
78 No caso do modelo seqüencial (probit ordenado), como as múltiplas estimações ocorrem em uma ordem pré-
definida pelo pesquisador, as probabilidades derivadas do modelo são condicionadas às escolhas anteriores. Isto 
significa que os resultados obtidos nas estimações dependerão da ordem das opções tomadas a priori, fazendo  
este método  ser indicado em aplicações  nas quais o ordenamento das opções é bastante claro. 
79 “independence of irrelevant alternatives” – hipótese IIA (MADALLA, 1983). 
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1.1   Técnica do probit bivariado 

 A motivação para estimar o modelo probit bivariado ao invés do probit comum deve-

se ao reconhecimento de que as decisões de trabalhar e freqüentar a escola estão de alguma 

forma correlacionadas. As variáveis dependentes do modelo probit bivariado constituem-se na 

probabilidade de estudar e na probabilidade de trabalhar .Assim: 
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 A primeira variável binária indica se a criança estava ou não matriculada na escola  no 

momento da aplicação do questionário do Censo. A segunda informa se a criança estava 

trabalhando (remunerado ou não remunerado) na semana da entrevista. A análise empírica 

permite que a escolha simultânea dessas duas opções implique quatro resultados diferentes e 

excludentes entre si: só estuda (Y1i = 1 e Y2i = 0), estuda e trabalha (Y1i = 1 e Y2i = 1), só 

trabalha (Y1i = 0 e Y2i =1) ou ainda nenhum dos dois (Y1i = 0 e Y2i = 0). 

 Se as duas decisões são correlacionadas, os erros dos dois modelos não são 

independentes entre si ( 0),( 21 ≠= iiCov µµρ ), mas cada um deles segue uma distribuição 

normal (N(0,1)). A densidade conjunta dos erros normalmente distribuídos é dada por: 
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Em que ρ  mensura até que ponto os dois erros estão correlacionados. Caso 0=ρ , 

então os dois erros são independentes e os probits não precisam ser estimados conjuntamente, 

uma vez que as escolhas entre estudar e trabalhar não têm relação entre si. Mas se 0≠ρ , os 

dois erros são correlacionados e a probabilidade de uma opção depende da probabilidade da 

outra, pois são determinadas conjuntamente. 

 A função de verossimilhança do probit bivariado a ser estimado é dada por: 

{ } (3.3)     ),,(ln),,(ln),,(ln),,(ln),(
1
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   I   II   III   IV 
Sendo:  I. só estuda      II. estuda e trabalha 
  III. só trabalha     IV. não estuda e nem trabalha 
 

 As variáveis explicativas X1i e X2i determinam as probabilidades de estudar e trabalhar 

respectivamente e, pelo probit bivariado, obtém-se os vetores dos coeficientes 1β e 2β . 
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Apesar de esta técnica permitir que o conjunto de variáveis explicativas da probabilidade de 

estudar seja diferente daquele que explica a probabilidade de trabalhar80, neste estudo (por 

motivos de simplificação)  supõe-se que X1i = X2i, e  utilizam-se as mesmas variáveis 

explicativas para estimar a probabilidade das duas opções. 

 Além dos coeficientes 1β e 2β , o probit bivariado fornece também a estimação da 

probabilidade prevista das quatro combinações possíveis: só estudar, estudar e trabalhar, só 

trabalhar, não estudar e nem trabalhar. Com base nessas probabilidades estimadas, será 

calculado o diferencial da probabilidade de trabalhar e estudar dos filhos de migrantes e não 

migrantes. 

 

1.2   Diferencial e decomposição das probabilidades previstas 

 Como a questão central do trabalho diz respeito à explicação da diferença da 

probabilidade de ofertar trabalho dos filhos de migrantes (seja de curto prazo, longo prazo ou 

retornado) e dos não migrantes, o probit bivariado será estimado separadamente para os 

diversos tipos de combinação entre pai e mãe migrantes ou não migrantes (como foi apontado 

no capítulo 2), para em seguida ser obtido o diferencial da probabilidade prevista. 

 Seguindo a caracterização da amostra dos filhos de acordo com a condição de 

migração de seus respectivos pais e mães apresentada no capítulo anterior, o probit bivariado 

será estimado para meninos e meninas de acordo com os três tipos de família, os quais 

correspondem ao casal com mesma condição de migração, casal em que pai e mãe têm 

condições de migração diferentes e mães sem cônjuge. A partir das quatro probabilidades 

previstas anteriormente, será calculado o diferencial da probabilidade de estudar/trabalhar 

entre os filhos de não migrantes e as outras três categorias de migrantes. Apesar de a 

probabilidade de estudar não ser o foco de análise deste trabalho, devido  à sua relação direta 

com a oferta de trabalho infantil, o seu diferencial também será analisado. 

 Similarmente ao que foi realizado com o diferencial de rendimento dos pais e mães 

migrantes e não migrantes, analisado pela decomposição de Oaxaca que separou os 

componentes “explicáveis” e “não explicáveis”, agora é implementada uma modificação 

desse mesmo método aplicando-o à estimativa do probit bivariado. 

 Uma vez que Pr (Y1i, X1i,θ *
1i) corresponde à probabilidade de estudar da criança com 

características individuais dadas pelo vetor X1, em que θ *
1 é o conjunto dos coeficientes 

estimados por maximização de verossimilhança, e a probabilidade de trabalhar é dada por Pr 
                                                 
80 Por exemplo, a proximidade da escola pode influenciar na probabilidade de a criança freqüentá-la, mas talvez 
não interfira na possibilidade de trabalhar. 
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(Y2i, X2i,θ *
2i), as quatro probabilidades previstas obtidas pela estimação do probit bivarido 

são: 

Pr (Y1i= 1, Y2i =0) = Pr (µ1i > - X1i β1i, µ2i < - X2i β2i) : só estuda   (3.4a) 
Pr (Y1i,= 1, Y2i, =1) = Pr (µ1i > - X1i β1i, µ2i > - X2i β2i): estuda e trabalha   (3.4b) 
Pr (Y1i = 0, Y2i =1) = Pr (µ1i < - X1i β1i, µ2i > - X2i β2i) : só trabalha   (3.4c) 
Pr (Y1i = 0, Y2i =0) = Pr (µ1i < - X1i β1i, µ2i < - X2i β2i): não estuda nem trabalha (3.4d) 
 
 Assim, a soma das expressões (3.4a) e (3.4b)  fornece a probabilidade de a criança 

estudar: 

Pr (Y1i = 1) = Pr (Y1i = 1, Y2i =0) + Pr (Y1i = 1, Y2i =1)    (3.5a) 

e a soma das expressões (3.4b) e (3.4c) indica a probabilidade de a criança trabalhar: 

Pr (Y2i = 1) = Pr (Y1i = 1, Y2i =1) + Pr (Y1i = 0, Y2i =1)    (3.5b) 

 As probabilidades esperadas de a criança estudar e trabalhar respectivamente, de 

acordo com a condição de migração dos pais, são dadas por: 
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 onde j = 0,1 e 2 ≤ m ≤ 4   (3.7a) 
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 onde j = 0,1 e 2 ≤ m ≤ 4   (3.7b) 

 
 Nas expressões acima, o índice m diz respeito à condição de migração dos pais  em 

que m=1 se refere aos não migrantes e o m > 1 indica as três categorias de migrantes: curto 

prazo (migrante de UF  há menos de 10 anos no ESP – m = 2), retornado (paulista  há  menos 

de 10 anos no ESP – m = 3) ou ainda os de longo prazo (migrante de UF há pelo menos 10 

anos no ESP – m = 4). Assim, as expressões (3.6a) e (3.6b) indicam a probabilidade esperada 

de estudar e trabalhar respectivamente dos filhos de não migrantes, enquanto as expressões 

(3.7a) e (3.7b) indicam as mesmas probabilidades, só que desta vez para os filhos de 

migrantes que estão dispersos em três categorias. 

 A diferença entre as probabilidades de estudar/trabalhar dos filhos de migrantes e não 

migrantes é obtida diretamente de ( ) no caso da freqüência escolar e de (T ) 

para a oferta de trabalho para cada categoria de migrante em relação a não migrantes. No 

entanto, para decompor o diferencial das probabilidades previstas de estudar/trabalhar entre os 

componentes “explicáveis” e “não explicáveis”, é preciso distinguir a parcela da variação que 

ocorre devido às alterações nas características observadas (variáveis explicativas) daquela 
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verificada graças a mudanças no vetor dos parâmetros estimados (parcela não explicada). 

Dessa forma, o diferencial das probabilidades de estudar/trabalhar entre migrantes e não 

migrantes será calculado da seguinte maneira: 
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Diferencial = variação explicada + variação não explicada 
 

Nas equações (3.8a) e (3.8b), o primeiro somatório corresponde à parcela da variação 

que pode ser explicada e a segunda diz respeito à porção da variação total que não pode ser 

explicada81. Percebe-se que na parcela explicável os parâmetros estimados para a amostra de 

filhos de migrantes ( ) fica constante, enquanto as características observadas (vetor de 

variáveis explicativas) são alternadas entre migrantes e não migrantes ( ). Isso 

significa que o primeiro somatório refere-se à diferença entre a probabilidade de 

estudar/trabalhar que se deve única e exclusivamente à discrepância entre as características de 

pais e filhos migrantes e não migrantes. Ou seja, na verdade  questiona-se o seguinte : “Caso 

os filhos dos pais migrantes tivessem as mesmas características pessoais, familiares e de 

localidade que os filhos dos pais não migrantes, qual seria a probabilidade prevista de estas 

crianças estudarem/trabalharem?”. 
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Já o segundo termo do somatório nas equações (3.8a) e (3.8b) mantém as 

características observáveis de filhos e pais não migrantes constantes ( ), mas permite que 

os parâmetros estimados variem ( ). Desta maneira  procura-se constatar em que 

dimensão o peso do efeito de ser filho de pais migrantes contribui para a diferença das 

probabilidades de estudar/trabalhar em relação aos filhos de pais não migrantes. Essa 

segunda parcela é convencionalmente conhecida como “componente de discriminação”, pois 
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81 Essa decomposição do diferencial das probabilidades de estudar/trabalhar dos migrantes e não migrantes foi 
obtida pela soma e subtração dos termos  e  nas 
equações (3.8a) e (3.8b), respectivamente. No entanto, é importante apontar que existe outra maneira de se obter 
a decomposição do diferencial das probabilidades estimadas, na qual os termos a serem somados e subtraídos 
correspondem a e  nas equações (3.8a) e (3.8b). Porém, 
o resultado não deve ser o mesmo porque na verdade cada uma das possibilidades está comparando situações 
distintas. 
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as crianças com os mesmos atributos têm probabilidades de estudar/trabalhar distintas devido 

ao peso atribuído a cada umas dessas características de acordo com a condição de migração 

dos pais. Vale lembrar que nessa discriminação é inserida tanto a diferença dos coeficientes 

estimados das variáveis explicativas dos dois grupos quanto a diferença de intercepto. 

 

1.3   Variáveis explicativas 

 Este trabalho usa o Censo Demográfico como fonte de dados,  no qual as informações 

disponíveis referem-se aos indivíduos. Como esta amostra impossibilita a obtenção de 

informações relacionadas às oportunidades de emprego para menores, a análise a seguir 

focaliza os fatores da oferta de trabalho infantil a partir do nível familiar. Ou seja, as 

características da criança e da família que podem exercer influência na decisão de alocação de 

tempo do menor direcionando-o para o trabalho, como indicado pela literatura apresentada no 

capítulo 1. 

Portanto, o modelo estimado não inclui variáveis diretas do lado da demanda, mas 

utiliza algumas proxies fracas que procuram captar as diferenças no ambiente econômico no 

qual a criança está inserida. A seguir, apresenta-se o conjunto de variáveis explicativas que 

serão testadas como determinantes do trabalho infantil no ESP82. 
 

Características da criança 

Dentre as características das próprias crianças, as mais relevantes para a determinação 

do trabalho infantil são idade, gênero e cor. Devido aos fatores culturais e diferença de salário 

pago, as taxas de trabalho infantil entre as meninas  são sistematicamente menores que as dos 

meninos. No total do ESP, as crianças do gênero feminino  têm uma incidência de oferta de 

mão-de-obra 32% a menos que os seus pares do gênero masculino. Por esse motivo, a amostra 

de filhos entre 10 e 14 anos do ESP (total de 285.156 observações) foi separada por gênero da 

criança,  em que 51% são meninos (145.007 observações) e 49% são meninas (140.149 

observações). Assim, não será preciso incluir uma dummy que distingue o gênero da criança. 

Quanto às outras duas variáveis, a idade da criança entra na equação de maneira 

contínua e no caso da cor  da  pele aplicou-se uma dummy que assume valor zero para as 

crianças brancas e amarelas e valor um para as crianças pretas, pardas ou indígenas. 

                                                 
82 O apêndice D apresenta a definição das variáveis utilizadas no modelo probit bivariado estimado, 
acompanhada das estatísticas para as amostras de meninos e meninas segundo o tipo de família a que pertencem. 
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Características dos pais 

 Segundo a literatura especializada, o traço mais importante dos pais na determinação 

do trabalho infantil é o grau de instrução. Neste estudo, paralelamente ao grau de instrução 

dos pais,  há a condição de migração destes como foco central. 

Para testar se existem características não observáveis intrínsecas aos migrantes83 que 

interferem na decisão da oferta de mão-de-obra dos filhos destes quando comparados aos 

filhos de pais não migrantes, optou-se por não fazer uso de dummies, mas sim estimar 

separadamente o probit bivariado para cada tipo de família. Somente assim é possível realizar 

a decomposição do diferencial das probabilidades previstas de estudar/trabalhar em parcelas 

“explicável” e “não explicável”84. 
 

Características da família 

 Várias características demográficas e econômicas da unidade familiar afetam a oferta 

de trabalho infantil. Do ponto de vista demográfico, o tamanho e a composição da família 

merecem maior destaque. Ceteris paribus, quanto mais crianças houver na família, maiores 

serão as chances de  alguma delas trabalhar. Famílias grandes possuem razão de dependência 

elevada e menor renda per capita. Parte do tamanho familiar neste trabalho é computada pela 

inclusão de duas variáveis que indicam a soma de filhos de 0 a 9 anos na família e outra que 

corresponde ao total de filhos que têm entre 15 e 17 anos. 

Como a amostra de estudo focaliza os filhos de 10 a 14 anos, esses dois somatórios 

funcionam como uma proxy da existência (ou não) de irmãos mais novos e/ou mais velhos na 

família. Assim, além de verificar a relevância do tamanho da família sobre a probabilidade de 

a criança estudar/trabalhar, é possível apurar também se ter irmãos mais velhos diminui a 

probabilidade de a criança trabalhar, enquanto irmãos mais novos ampliam essa possibilidade. 

Já a renda per capita da família não foi incluída devido à elevada correlação que este 

dado tem com o nível de instrução dos pais, o qual é um dos fatores mais relevantes para a 

determinação do salário. Para captar a renda familiar que não advém do trabalho dos 

cônjuges, foi incluída na equação a renda per capita do “não-trabalho”. Nessa variável 

figuram os rendimentos relativos à aposentadoria, aluguel, pensão alimentícia, doação, renda 

mínima, bolsa-escola e seguro-desemprego. 

                                                 
83 Ou a alguma categoria destes (curto prazo, retornado, longo prazo). 
84 O uso de dummies que distinguissem os filhos em cada categoria de pais migrantes dos não migrantes não 
permitiria captar o efeito da diferença dos coeficientes das demais variáveis explicativas, principalmente a 
instrução, de acordo com a condição de migração dos pais. 
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 Além da informação do tamanho da família, observou-se também que a literatura 

econômica sobre trabalho infantil aponta que as características das unidades mantidas por 

apenas um dos pais (monoparentais) são muito relevantes. Dentre todas as famílias com 

crianças entre 10 e 14 anos do ESP (Censo Demográfico de 2000), 17% delas viviam em lares 

monoparentais, e 91,35% destes eram chefiados por mulheres. Devido às especificidades das 

famílias com apenas um adulto, este foi considerado um dos tipos de arranjo familiar cuja 

probabilidade de estudar/trabalhar das crianças aí inseridas deve ser estimada separadamente 

das demais de acordo com a condição de migração da mãe85. 
 

Características do local de residência da criança 

 A decisão de ofertar a mão-de-obra de crianças não depende exclusivamente da 

condição socioeconômica da família, mas também dos fatores de atração do mercado de 

trabalho local, particularmente no meio urbano. No caso de forças de atração do trabalho 

infantil, a dimensão da informalidade das relações de trabalho é preponderante, pois se está 

lidando com mão-de-obra ilegal. Além disso, a dinâmica da economia regional e a capacidade 

do município de fornecer condições de vida favoráveis (particularmente educação e saúde) 

também são fatores importantes, pois alteram o custo de oportunidade do trabalho infantil. 

 Como o presente trabalho focaliza a oferta de mão-de-obra de crianças, é preciso 

inserir algumas variáveis capazes de controlar a influência que a localização geográfica 

exerce sobre a decisão familiar. Assim, as características locais que se procura controlar e as 

respectivas variáveis  utilizadas para isso são: 

(a) Local e tamanho do município: são indicadores da “atratividade” do mercado. No caso do 

trabalho infantil, os municípios menores – que possuem um mercado de trabalho com relações 

pouco formalizadas e de difícil fiscalização – têm maiores possibilidades de fazer uso de mão-

de-obra de menores. Como no ESP existe uma discrepância muito grande  quanto ao tamanho 

populacional mesmo dentro dos dois principais agrupamentos RMSP e interior, além do 

número de habitantes, foi também inserida uma dummy  indicativa de sua localização – se na 

RMSP ou no interior do Estado. 

(b) Economia regional: a distribuição da PEA agrícola do Estado  ocorre de maneira 

praticamente homogênea entre os domicílios urbanos e rurais. Qualquer mudança significativa 

na estrutura do emprego agrícola é capaz de afetar também as cidades. Na verdade, esta 

situação ocorreu nos anos 90, quando a redução do emprego de mão-de-obra na agricultura foi 
                                                 
85 É importante explicar que esta escolha ocorre também por motivos técnicos: como a variável referente ao grau 
de instrução é inserida para pai e mãe da criança, se  for estimada uma única equação, muitas observações (todas 
as correspondentes aos cônjuges) seriam descartadas por apresentar valor “missing”. 
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sentida nas cidades e não somente no meio rural. Nessa conjuntura, a família foi forçada a 

diversificar sua fonte de renda encaminhando alguns de seus membros, particularmente 

mulher e filhos, ao mercado de trabalho não agrícola86. Com a finalidade de controlar os 

efeitos da dinâmica local sobre a probabilidade de a criança trabalhar, foi também  inserida na 

equação a proporção da PEA agrícola municipal. 

(c) Condições de vida: com o objetivo de captar as diversas condições socioeconômicas dos 

municípios paulistas  foi incluído o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). 

Esse indicador contém informações referentes à renda per capita, nível educacional e 

longevidade do município87. Testa-se aqui se as crianças que vivem em municipalidades com 

índice de desenvolvimento humano elevado, onde possuem maior acesso à educação e mais 

esperança de vida ao nascer88, têm menores chances de trabalhar. Por se tratar de uma variável 

calculada a partir da média, não incorpora a questão da distribuição dos ativos na sociedade.  

Desta forma é importante ter ciência de que o IDH-M não mensura até que ponto o município 

apresenta uma elevada concentração de renda. 

 

2   Resultados empíricos 

 Antes de  abordar diretamente a diferença nas probabilidades de estudar/trabalhar dos 

filhos das três categorias de migrantes em relação aos filhos de não migrantes, e sua 

respectiva decomposição entre componentes explicáveis e não explicáveis, é necessário 

explicitar cada passo do procedimento empírico e apontar os resultados obtidos. 

 Para alcançar a decomposição do diferencial das probabilidades previstas de 

estudar/trabalhar de crianças de 10 a 14 anos de acordo com a condição de migração de seus 

pais foram realizados os seguintes procedimentos: 

1.  Estimação do probit bivariado de meninos e meninas para os três tipos de famílias, 
somando-se 24 equações; 
2.  Obtenção das probabilidades previstas estudar/trabalhar para cada probit bivariado 
estimado; 
                                                 
86 Segundo Basaldi (2001), a demanda de mão-de-obra na agropecuária apresentou queda ao longo dos anos 90 
devido à incorporação de modernas tecnologias disponíveis para os agricultores, principalmente aquelas 
destinadas às operações de colheita e pós-colheita e à queda da área cultivada em importantes culturas. 
87 O IDH-M engloba três dimensões: renda, longevidade e educação. No caso da dimensão referente à renda, o 
IDH-M calcula a renda municipal per capita através dos dados do Censo Demográfico. No que se refere à 
longevidade, o IDH-M leva em conta o número médio de anos que uma pessoa nascida no município (no ano de 
referência) deve viver, ou seja, a expectativa de vida. No âmbito educacional, o IDH-M considera dois 
indicadores com pesos diferentes: a taxa de alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade (peso 2) e a taxa 
bruta de freqüência à escola (peso 1), independentemente da idade. 
88 O indicador referente à longevidade é uma boa forma de avaliar as condições sociais, de saúde e de 
salubridade por considerar as taxas de mortalidade das diferentes faixas etárias dos municípios. Todas as causas 
de morte são contempladas para chegar ao indicador, tanto as ocorridas em função de doenças quanto as 
provocadas por causas externas (violência e acidentes). 
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3.  Cálculo do diferencial das probabilidades previstas estudar/trabalhar entre os filhos das 
três categorias de migrantes e os de não migrantes; 
4.  Decomposição do diferencial em parcela explicada e não explicada após o cálculo das 
probabilidades previstas estudar/trabalhar dos filhos dos migrantes (três categorias) utilizando 
as variáveis explicativas dos filhos dos não migrantes. 
 

A tabela 11 mostra a distribuição da amostra final do estudo separado por gênero, 

juntamente com a freqüência escolar e a taxa de trabalho infantil para cada tipo de 

combinação da condição de migração do casal. 
 

Tabela 11: Distribuição das crianças, freqüência escolar e  
trabalho infantil de acordo com o tipo de família– em % 

 

Meninos Meninas 
Tipo de arranjo familiar/casal Total Estuda Trabalha Estuda Trabalha
Mesma condição de migração 63,2 97,61 2,86 97,92 1,80 
   - Não migrante* 40,4 97,95 2,89 98,24 1,87 
   - Migrante curto prazo 4,4 95,74 3,13 95,91 2,24 
   - Paulista retornado 0,5 97,18 3,23 98,67 1,07 
   - Migrante longo prazo 17,8 97,30 2,71 97,66 1,58 
Condição de migração diferente 21,0 97,65 2,82 97,68 1,89 
   - Mãe não migrante* 9,7 97,68 2,95 97,83 1,84 
   - Mãe migrante curto prazo 1,5 96,35 2,37 96,43 1,98 
   - Mãe paulista retornada 0,5 97,28 2,11 96,71 1,41 
   - Mãe migrante longo prazo 9,2 97,86 2,79 97,77 1,95 
Mãe sem cônjuge 15,9 95,56 3,64 96,45 2,88 
   - Não migrante* 9,4 95,93 3,55 96,89 2,78 
   - Migrante curto prazo 1,0 92,74 3,78 94,02 3,17 
   - Paulista retornado 0,2 95,61 3,80 97,32 4,76 
   - Migrante longo prazo 5,2 95,42 3,76 96,16 2,92 
Amostra total 285.156 97,29 2,98 97,62 2,00 
* categoria que servirá de base de comparação dentro do tipo de família 
Fonte: Censo Demográfico 2000, construção  da autora. 

 

Observando a taxa de trabalho infantil discriminada por tipo de família,  ocorrem 

algumas importantes descobertas: a elevada taxa de trabalho infantil  constatada entre os 

filhos cujo responsável pela família é retornado diz respeito principalmente às mães sem 

cônjuge, mas no caso dos filhos do casal retornado percebe-se uma grande discrepância  

relativa à situação de meninos e meninas quanto à oferta de trabalho. Quanto aos casais com 

condição de migração diferenciada, a situação dos meninos criados por mães paulistas não 

migrantes chega a ser pior que todas as demais. 

 Em cada tipo de família, o diferencial das probabilidades de estudar/trabalhar será 

calculado tomando como base os filhos que possuem mãe não migrante. A maior parte da 

amostra refere-se a famílias em que o casal possui a mesma condição de migração. Nestes 

casos, a decomposição do diferencial da probabilidade de estudar/trabalhar dos filhos das três 

categorias de famílias migrantes em relação aos filhos de pais paulistas não migrantes 
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permitirá uma comparação dos efeitos de curto e longo prazos da decisão de migração 

familiar89 sobre o bem-estar das crianças. 

Já a comparação entre a possibilidade de trabalhar e freqüentar a escola das crianças 

pertencentes às famílias chefiadas apenas por mulheres migrantes em relação às mães não 

migrantes abre espaço para avaliar até que ponto o resultado encontrado quanto à seletividade 

positiva do primeiro grupo também é transferido aos filhos90. 

 O grupo mais heterogêneo é o das famílias em que o casal não possui a mesma 

condição de migração. Parte-se do pressuposto de que a grande maioria não realizou migração 

familiar, pois cada cônjuge deve ter se deslocado para o Estado em períodos e circunstâncias 

diferentes91. Em grande parte dos casos não existe de maneira preponderante a questão da 

adaptação ao mercado de trabalho local como acontece quando ambos migram juntos. Por 

isso, o questionamento a ser testado nesse tipo de situação é: o fato de o migrante não ter  de 

arcar com os custos de adaptação no local de destino de maneira tão acentuada colabora para 

que seu filho seja poupado da oferta de trabalho? 

É importante ressaltar que a grande discrepância quanto ao tamanho da amostra não 

interfere na consistência do diferencial das probabilidades porque estes são calculados no 

ponto médio. 

 

2.1   Probabilidade de estudar/trabalhar por condição de migração 

A apresentação dos resultados será realizada a partir da separação das características 

determinantes do trabalho infantil referente à criança, estrutura familiar, pais e local de 

residência. Dentro de cada um destes grupos são analisadas as principais diferenças de acordo 

com o tipo de família. Posteriormente expõe-se o diferencial das probabilidades previstas e 

passa-se para a sua decomposição em componentes explicáveis e “não explicáveis”. 

As tabelas 12, 13 e 14 mostram os resultados do probit bivariado para cada tipo de 

família e as probabilidades previstas Pr (Y1i = 1, Y2i =0) Pr (Y1i,= 1, Y2i =1) Pr (Y1i = 0, Y2i =1) 

Pr (Y1i = 0, Y2i =0) correspondentes. No âmbito estatístico, o rho estimado ( ρ̂ ) mostrou-se 

significativamente diferente de zero em  quase todos os probits biraviados92, apontando que o 

                                                 
89 No caso em que tanto o pai quanto a mãe são migrantes de longo prazo, em 45% dos casais os cônjuges 
chegaram ao ESP com um intervalo de até dois anos de diferença. 
90 Vale lembrar que a equação de rendimento das mães estimada anteriormente engloba mulheres casadas e as 
que não possuem cônjuge. No entanto, como a proporção das que trabalham é bem maior entre as mães chefes de 
família (65% contra apenas 43% das que possuem cônjuge), pressupõem-se que o resultado obtido representa em 
maior grau as mães de famílias monoparentais. 
91 Como exceção  existe parte dos casais compostos por um migrante de curto prazo e um retornado,  em que o 
paulista pode  ter voltado ao ESP com seu respectivo cônjuge que nasceu em outra UF. 
92 As exceções são o grupo dos filhos de mães retornadas (independente do tipo de família), os filhos de mães 
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componente não explicado da decisão de a criança freqüentar a escola está relacionado ao 

componente não explicado da decisão de ofertar mão-de-obra. 
 

Tabela 12: Probit Bivariado segundo gênero – pais com mesma condição de migração 
 

Não migrante Migrante curto prazo Paulista retornado Migrante longo prazo Probit Bivariado 
Menino Menina Menino Menina Menino Menina Menino Menina 

Estudar         
Idade -0,1199** -0,1493** -0,0963** -0,1011** -0,2051** 0,1223 -0,0794** -0,1535** 
Cor -0,0375 -0,0609* -0,0899 -0,0350 -0,1402 0,1307 0,0040 -0,0240 
Irmãos de 0 a 9 anos -0,1577** -0,1085** -0,0618 -0,1274* 1,1958** 6,1150** -0,1001** -0,1176** 
Irmãos de 15 a 17 anos -0,0798** -0,0109 -0,1097** -0,0383 -0,1629 -0,5347** -0,0324 -0,0353 
Anos de estudo – pai 0,0425** 0,0440** 0,0409** 0,0271** 0,0366 0,0288 0,0289** 0,0301** 
Anos de estudo – mãe 0,0528** 0,0476** 0,0372** 0,0256** 0,0984** -0,0125 0,0339** 0,0324** 
RPC – NT* 0,0117 0,0130 -0,0012 0,1270 0,7261** 0,1352 0,0283 0,0455 
RMSP 0,0404 -0,0596 -0,1833** -0,1134 0,4881 -0,2429 -0,0024 -0,0365 
% PEA agrícola 0,0046** 0,0044** -0,0032 -0,0028 -0,0171 -0,0080 0,0045 -0,0016 
Nº Habitantes -1,72E-07** -1,54E-07** -3,57E-08 -2,42E-07** -3,06E-07 -1,30E-06** -1,09E-07** -1,28E-07**

IDH-M 1,7471** 2,6536** -0,0246 0,1429 -8,8340* 11,1391* 0,4834 0,6668 
Constante  1,5067** 1,2285** 2,8400** 2,8622** 10,8959** -7,4759 2,2616** 3,1764** 
Trabalhar         
Idade 0,3155** 0,2977** 0,3154** 0,3555** 0,3731** 0,2693** 0,2595** 0,2687** 
Cor -0,0013 0,0503 -0,0138 0,0610 0,0153 -0,4544 0,0763** -0,0435 
Irmãos de 0 a 9 anos 0,1665** 0,0585 0,0380 0,1767* -5,9045** -6,7987** 0,0414 0,1370** 
Irmãos de 15 a 17 anos -0,0360 0,0678** 0,0113 0,0614 -0,2996 0,3920* 0,0252 0,0253 
Anos de estudo - pai -0,0189** -0,0190** -0,0014 -0,0339** -0,0275 -0,0442 -0,0120* -0,0159** 
Anos de estudo – mãe -0,0153** -0,0198** -0,0113 -0,0050 -0,0458 -0,0365 -0,0162** -0,0048 
RPC – NT* -0,0169 -0,0515** -0,3642** 0,0326 -0,3262 -0,2120 0,0103 -0,0949* 
RMSP -0,1227** -0,0946* -0,2713** -0,2753** -7,6835 -0,0455 -0,1309** -0,1815** 
% PEA agrícola 0,0091** 0,0052** -0,0029 0,0109** 0,0135 -0,0052 0,0048* 0,0114** 
Nº habitantes -3,7E-08 0,0000 2,2E-07* 0,0000 7,2E-06 5,2E-07 0,0000 0,0000 
IDH-M -0,1332 -0,2081 -1,9479 2,7172* 1,9798 14,0921* -1,1148 0,7962 
Constante -5,5566** -5,4382** -4,0093** -8,5310** -7,6498* -16,8776** -4,1399** -6,0257** 
/athrho -0,2664** -0,2530** -0,3073** -0,3424** -0,2430 -0,5640* -0,3624** -0,2644** 
Rho -0,2603 -0,2477 -0,2980 -0,3296 -0,2384 -0,5110 -0,2584 
Nº Obs. = 58.908 56.422 6.416 6.018 777 783 25.779 24.978 
Wald chi2 (20) = 1.656 1.176 255 192 1.012 1.390 467 407 
Log. Pseud. = -106.160 -82.583 -17.648 -14.040 -1.382 -659 -57.474 -43.493 
Wald test/ rho = 0         
Chi 2 (1) = 96,92 60,66 23,15 22,50 1,53 3,22 10,28 34,20 
Prob. > chi2 = 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2154 0,0729 0,0000 0,0000 
Probabilidades previstas         
Só est p(10) 95,29 96,45 92,94 94,11 94,62 97,90 94,85 96,15 
Trab  e est p(11) 2,64 1,71 2,87 1,90 2,68 0,88 2,37 1,48 
Só trab p(01) 0,25 0,16 0,48 0,37 0,44 0,12 0,35 0,17 
Não trab e não est p(00) 1,82 1,67 3,71 3,62 2,26 1,10 2,43 2,20 
ESTUDA 97,93 98,17 95,81 96,01 97,30 98,78 97,22 97,63 
TRABALHA 2,89 1,87 3,35 2,26 3,13 1,00 2,72 1,65 

-0,3473 

* RPC -NT = renda   familiar per capita não advinda do trabalho 
** nível significância de 5% 
* nível significância de 10% 

 

                                                                                                                                                         
migrantes de curto prazo (casal com condição de migração diferente) e ainda as filhas de mães retornadas 
somente quando esta não é casada com pai também retornado. 
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Tabela 13: Probit Bivariado segundo gênero – pais com condição de migração diferentes 

 

Não migrante Migrante curto prazo Paulista retornado Migrante longo prazo Probit Bivariado 
Menino Menina Menino Menina Menino Menina Menino Menina 

Estudar         
Idade -0,1086** -0,1439** -0,0599 -0,1043** -0,1828** -0,0711 -0,0951** -0,1462** 
Cor -0,0821 -0,0435 0,0523 0,0598 -0,1584 -0,0309 -0,1204** -0,0530 
Irmãos de 0 a 9 anos -0,1452** -0,1422** 0,0339 -0,2133 0,0945 5,5475** 0,0363 -0,1701** 
Irmãos de 15 a 17 anos -0,0558 0,0074 -0,0880 -0,1907** 0,2895 0,0329 -0,0279 0,0380 
Anos de estudo - pai 0,0270** 0,0376** 0,0375** 0,0148 0,0275 0,0713** 0,0329** 0,0537** 
Anos de estudo – mãe 0,0540** 0,0392** 0,0177 0,0668** 0,1080** 0,0049 0,0417** 0,0454** 
RPC – NT* -0,0174 -0,0051 -0,0067 -0,1932* 0,1546 0,0631 0,0063 -0,0431 
RMSP 0,0501 -0,0592 -0,0091 0,1384 0,4135 0,7316* -0,0229 -0,0012 
% PEA agrícola -0,0024 0,0018 0,0059 0,0107 -0,0110 0,0314** 0,0009 -0,0067* 
Nº habitantes -2,26E-07** -2,81E-08 -1,07E-07 -3,38E-07** -4,43E-07 -8,86E-07** -1,79E-07** -1,78E-07*

IDH-M 1,6416 1,1225 -1,1265 3,2998 -0,5514 3,5822 0,3619 -0,2755 
Constante 1,6254* 2,4768** 3,1665 0,0627 3,8518 -0,9036 2,5236** 3,5687** 
Trabalhar         
Idade 0,2839** 0,3488** 0,2340** 0,2783** 0,2916** 0,2716** 0,3108** 0,3175** 
Cor -0,0046 -0,0003 0,1618 0,0608 -0,1664 0,0432 -0,0042 -0,1157* 
Irmãos de 0 a 9 anos -0,0746 -0,1522 0,0689 -0,2700 -0,5132* 0,1483 0,2202** 0,1208 
Irmãos de 15 a 17 anos 0,0473 0,0459 -0,0788 0,0173 0,0183 0,0031 0,0654 0,0082 
Anos de estudo - pai -0,0218** -0,0082 -0,0056 -0,0105 0,0350 0,0477* -0,0039 -0,0319** 
Anos de estudo – mãe -0,0034 -0,0081 0,0329* 0,0008 -0,1119** -0,0625 -0,0248** -0,0131 
RPC – NT* -0,1033** -0,1356* -0,5221** 0,0287 -0,0024 -1,1630** 0,0148 -0,0323 
RMSP -0,2013** -0,2280** -0,3478* -0,4807** -0,4616 -0,1583 -0,1319* -0,1037 
% PEA agrícola 0,0013 0,0039 0,0097 -0,0002 -0,0141 0,0135 0,0057* 0,0035 
Nº habitantes 1,16E-07 -9,78E-08 2,29E-07 3,31E-08 6,20E-07 2,96E-07 3,20E-08 -5,64E-08 
IDH - M -1,9691* -1,9400 0,4043 -3,3138 -7,5402** -3,0209 0,4246 -1,0289 
Constante -3,6284** -4,7233** -5,2910** -2,5757 1,1343 -3,1442 -6,0220** -4,8762** 
/athrho -0,2719** -0,2390** 0,0000 -0,2862** -0,1572 -0,2390 -0,2570** -0,2041** 
Rho -0,2654 -0,2345 0,0000 -0,2786 -0,1559 -0,2345 -0,2515 -0,2013 
Nº Obs. = 14.161 13.491 2.262 2.152 690 668 13.552 12.802 
Wald chi2 (20) = 386 332 65,92 90 85 1.529 312 344 
Log. Pseud. = -29.425 -22.728 -5.670 -4.928 -1.303 -1.154 -27.184 -22.072 
Wald test/ rho = 0         
Chi 2 (1) = 25,76 16,16 0,00 5,78 0,67 0,73 22,94 10,20 
Prob. > chi2 = 0,0000 0,0001 1,0000 0,0162 0,4137 0,3938 0,0000 0,0014 
Probabilidades previstas         
Só est p(10) 94,85 96,00 93,83 94,22 94,79 95,51 95,16 95,85 
Trab   e est p(11) 2,70 1,70 2,37 1,83 2,33 1,30 2,49 1,81 
Só trab p(01) 0,28 0,17 0,10 0,28 0,26 0,12 0,23 0,18 
Não trab e não est p(00) 2,17 2,12 3,70 3,66 2,61 3,07 2,12 2,17 
ESTUDA 97,55 97,71 96,20 96,06 97,13 96,81 97,65 97,66 
TRABALHA 2,98 1,87 2,47 2,11 2,60 1,42 2,72 1,98 
* RPC -NT = renda  familiar per capita não advinda do trabalho 
** nível significância de 5% 
* nível significância de 10% 
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Tabela 14: Probit Bivariado segundo gênero – mães sem cônjuge 
 

Não migrante Migrante curto prazo Paulista retornado Migrante longo prazo Probit Bivariado 
Menino Menina Menino Menina Menino Menina Menino Menina 

Estudar         
Idade -0,1724** -0,1806** -0,1164** -0,2213** -0,3959** -0,0093 -0,1720** -0,1384** 
Cor -0,1038** -0,0402 -0,1314 0,0941 0,8045** 0,0319 -0,0154 0,0655 
Irmãos de 0 a 9 anos -0,0475 -0,0278 0,0085 -0,1367* 0,4798 -0,1982 -0,0362 -0,0658 
Irmãos de 15 a 17 anos -0,0515 -0,0526 -0,0739 -0,0143 -0,0616 -0,0773 -0,0769* -0,0284 
Anos de estudo – mãe 0,0742** 0,0656** 0,0427** 0,0482** 0,1804** 0,1091** 0,0511** 0,0575** 
RPC – NT* 0,1528** 0,1112** 0,2506 0,0313 1,2283 -0,0748 -0,0072 0,0243 
RMSP 0,2004** 0,1908** 0,1848 -0,0024 0,3366 0,2620 -0,0171 -0,1531* 
% PEA agrícola 0,0044 0,0020 0,0449** 0,0058 0,0842** 0,0357 -0,0068 -0,0155** 
Nº habitantes -2,90E-07** -3,78E-07** -3,79E-08 -4,91E-08 -8,20E-07 -7,63E-07 -1,58E-07* -1,14E-07 
IDH-M 2,0399** 2,3792** 1,3699 1,1161 -2,5370 6,2214 0,6721 -0,9707 
Constante 1,7655** 1,7864* 1,4471 3,2416 6,9996 -3,6590 3,2026** 4,2344** 
Trabalhar         
Idade 0,3089** 0,3210** 0,2386** 0,4089** 0,5588** 0,3170** 0,2852** 0,3143** 
Cor -0,0097 -0,0132 -0,1040 -0,1032 -0,2651 -0,1717 0,0158 0,0012 
Irmãos de 0 a 9 anos 0,1287** 0,0442 -0,0092 -0,0385 -0,1259 -0,2710 0,1478** -0,0443 
Irmãos de 15 a 17 anos -0,0433 0,0949** -0,1783 -0,0047 0,1114 -0,0329 -0,0127 0,0091 
Anos de estudo – mãe -0,0191** -0,0334** -0,0078 -0,0053 -0,0586* -0,0234 -0,0270** -0,0272** 
RPC – NT* -0,1668** -0,0193 -0,0762 0,0115 -0,0443 -0,2546 -0,0591 -0,1598** 
RMSP -0,1283 -0,1132 -0,0335 -0,0661 -0,7297 -0,5763 -0,2236** -0,0338 
% PEA agrícola 0,0098** 0,0099** -0,0034 0,0143 -0,0223 -0,0110 0,0049 0,0086* 
Nº habitantes 1,64E-08 -4,05E-08 -2,68E-07 -3,47E-08 5,70E-07 3,32E-08 6,60E-08 -6,38E-08 
IDH-M 1,1473 0,4794 0,2813 5,3422* -6,0094 10,6018** 2,3834 0,6884 
Constante -6,4995** -6,2181** -4,6897** -11,3576** -3,4375 -13,7100** -7,1779** -6,2291** 
/athrho -0,3034** -0,2761** -0,4679** -0,1819* -0,0123 -0,9249** -0,3492** -0,2880** 
Rho -0,2944 -0,2693 -0,4365 -0,1800 -0,0123 -0,7282 -0,3356 -0,2803 
Nº Obs. = 13.368 13.440 1.367 1.627 340 336 7.387 7.432 
Wald chi2 (20) = 557 409 65 89 63,27 95 243,76 208 
Log. Pseud. = -35.602 -29.646 -5.103 -5.038 -666 -826 -22.238 -20.044 
Wald test/ rho = 0         
Chi 2 (1) = 51,90 31,05 18,41 2,98 0,0020 5,82 41,95 21,94 
Prob. > chi2 = 0,0000 0,0000 0,0000 0,0841 0,9645 0,0159 0,0000 0,0000 
Probabilidades previstas         
Só est p(10) 92,88 94,46 89,95 91,56 93,39 93,32 92,40 93,54 
Trab & est p(11) 3,05 2,41 2,82 2,67 2,72 3,95 2,97 2,61 
Só trab p(01) 0,58 0,37 1,12 0,49 0,41 0,91 0,69 0,43 
Não trab e não est p(00) 3,49 2,76 6,10 5,28 3,48 1,81 3,94 3,42 
ESTUDA 95,94 96,87 92,77 94,23 96,11 97,27 95,37 96,15 
TRABALHA 3,63 2,78 3,94 3,16 3,13 4,87 3,66 3,05 

* RPC -NT = renda  familiar per capita não advinda do trabalho 
** nível significância de 5% 
* nível significância de 10% 

 

Esse resultado valida a escolha do método econométrico e reafirma que as duas 

decisões têm algum grau de associação e, por esse motivo, cada uma delas não deve ser 

estimada através de um probit univariado. Esse vínculo não excludente entre as duas escolhas 
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(escola e trabalho) não  permite estabelecer nenhuma relação causal entre elas (a criança não 

freqüenta escola porque está trabalhando ou a criança não trabalha pois está na escola). 

Percebe-se também que de maneira geral as probabilidades previstas de 

estudar/trabalhar de meninos e meninas não são muito discrepantes das apresentadas na tabela 

11. No entanto, as maiores correções ocorrem na probabilidade de estudar das filhas dos 

casais não migrantes e paulistas retornados, já que há aumento. 

Por outro lado, a probabilidade de trabalhar dos filhos de mães migrantes de curto 

prazo, independente da condição de migração do pai, aumenta. E ainda no caso dos filhos de 

mães retornadas com pais de outra condição de migração, as chances de o menino trabalhar 

ampliam-se em 0,50 ponto percentual após a aplicação do controle das variáveis explicativas 

adotadas anteriormente. 

 Desse modo, o probit bivariado corrige as probabilidades de estudar/trabalhar para 

toda a amostra antes de aplicar na estimação dos filhos das três categorias de migrantes o 

conjunto das variáveis explicativas dos filhos de não migrantes. 
 

(a) Características das crianças: gênero, idade e cor 

A estimação da probabilidade de estudar/trabalhar da criança diferenciada por gênero 

permitiu a verificação da discrepância entre meninos e meninas de acordo com o tipo da 

família. A tabela 15 mostra que os resultados obtidos corroboram a literatura especializada, ao 

reafirmar a maior probabilidade de meninos trabalharem e de meninas estudarem93. Chama a 

atenção à discrepância entre os gêneros dependendo do tipo de família em que são criados. 

 

Tabela 15: Diferença da probabilidade estudar/ trabalhar entre meninos e meninas – em % 

Probabilidade/ Condição de migração da mãe 
Tipo de família Não migrante Migrante CP Retornada Migrante LP
Mesma condição de migração     
Estudar -0,24 -0,21 -1,48 -0,41 
Trabalhar 1,02 1,09 2,13 1,07 
Condição de migração diferente     
Estudar -0,16 0,14 0,32 -0,01 
Trabalhar 1,11 0,36 1,18 0,74 
Mãe sem cônjuge     
Estudar -0,94 -1,46 -1,16 -0,78 
Trabalhar 0,86 0,78 -1,73 0,61 

Fonte: Censo Demográfico 2000, construção  da autora. 

 

                                                 
93 No caso de crianças entre 10 e 14 anos no ESP existem três exceções: os filhos de mães migrantes de curto 
prazo ou retornadas cujos cônjuges não têm a mesma condição de migração têm uma probabilidade de estudar 
maior que as meninas, e filhas de mães paulistas chefes de família retornadas apresentam uma probabilidade de 
trabalhar maior que a dos meninos. 
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A maior diferença na possibilidade de estudar ocorre nas famílias monoparentais, com 

desvantagem para os meninos, enquanto as chances de trabalhar das meninas em relação aos 

meninos são bem menores nas famílias em que os cônjuges possuem a mesma condição de 

migração. Nos lares chefiados exclusivamente por mulheres, as evidências apontam que 

devido à baixa capacidade de geração de renda tanto meninos quanto meninas apresentam 

probabilidades de oferta de mão-de-obra elevadas, no entanto o desestímulo dos meninos com 

relação  à freqüência escolar é maior. O uso em maior extensão da mão-de-obra dos filhos em 

relação à das filhas por parte da mãe justifica-se pelo diferencial de salário pago. 

Somente nas famílias de mães migrantes de curto prazo e retornadas cujos cônjuges 

possuem outra condição de migração os meninos possuem ambas probabilidades (estudar e 

trabalhar) mais elevadas que as meninas. Nos lares de mães retornadas sem cônjuge são as 

meninas que têm maiores chances de trabalhar e estudar. Em todos os demais casos existe 

uma divisão clara (em maior ou menor grau) de tarefas,  na qual as meninas estudam e os 

meninos são encaminhados com maior freqüência ao trabalho. 

Vale ressaltar que essa sinalização deve ser vista com cautela pois é comum que as 

meninas tenham a sua mão-de-obra utilizada nos afazeres domésticos do próprio lar. Apesar 

de parecer que esses casos não estejam prejudicando a freqüência escolar, nada pode ser dito a 

respeito do aproveitamento e do impacto dessas tarefas sobre o atraso escolar das meninas. 

A idade da criança é a variável que mostra a maior consistência tanto em relação a sua 

significância, independente do tipo de família e do gênero da criança, quanto em relação ao 

sinal esperado. Como foi apontado no capítulo 1, não existe discordância quanto à constatação 

de que a inserção no trabalho se amplia com a idade da criança devido principalmente ao 

aumento da atração do mercado. 

Nem sempre esse apelo incide com a mesma intensidade sobre o gênero da criança, 

fazendo com que em algumas famílias esse coeficiente seja maior para as meninas do que 

para os meninos. No entanto, como o salário delas é menor, nos casos em que a atratividade 

do mercado é mais forte para elas do que para eles é provável que a oferta de mão-de-obra  

esteja mais relacionada à decepção quanto à vida escolar. 

 No que diz respeito à cor da pele, apesar de vários estudos brasileiros apontarem a 

relevância dessa variável para explicar o trabalho infantil, no caso específico do Estado de 

São Paulo a questão étnica e racial não é preponderante. Ser negro dificulta mais o acesso à 

escola do que aumenta a probabilidade de a criança trabalhar. Ainda assim, os resultados 

apontam que a baixa possibilidade de estudar devido à cor acontece entre os filhos dos pais e 

mães paulistas e ainda entre as mães paulistas sem cônjuge.  

 82



(b) Características da família: número de irmãos 

A importância da quantidade de irmãos para a determinação da oferta de trabalho das 

crianças mostrou-se mais forte nas famílias com cônjuge. A distinção de números de filhos de 

acordo com dois grupos de idade (0 a 9 anos e 15 a 17 anos)  indicou que a quantidade de 

irmãos mais novos é mais relevante para a inserção precoce no mercado de trabalho e a 

freqüência escolar. Assim, na mesma direção de Kassouf (1999), os resultados para o ESP 

mostram que nas famílias  cujos cônjuges têm a mesma condição de migração, ter irmãos 

mais novos aumenta as chances de trabalhar e reduz a freqüência escolar. 

O caso da família de retornados é exceção, pois nessa circunstância verifica-se o 

oposto: irmãos mais novos colaboram para a inclusão na escola e diminuem as possibilidades 

da oferta de mão-de-obra do menor. Esse fato indica que nesse tipo de família a relação talvez 

ocorra no sentido contrário devido à possibilidade de as atividades desempenhadas pelos 

filhos estarem sendo utilizadas no próprio domicílio e não no mercado de trabalho, o que 

permitiria a liberação da mão-de-obra dos demais membros da família. 

Quanto às mães sem cônjuge, na maioria das vezes o número de filhos não é 

importante para a determinação da oferta de trabalho infantil. O elevado grau de 

vulnerabilidade dos lares chefiados exclusivamente por mulheres  torna necessária a inserção 

de seus filhos no mercado de trabalho independente de quantas crianças essas mães tenham. 

Assim, o resultado de que a quantidade de irmãos menores só interfere na oferta de trabalho 

dos filhos das mães sem cônjuge não migrantes e as migrantes de longo prazo deve ser visto 

com ressalvas, mesmo porque a vulnerabilidade dos outros dois grupos de mães migrantes 

(retornada e de curto prazo) pode fazer que a oferta da mão-de-obra dos filhos não tenha 

relação com o número de irmãos.pode desvincular a oferta de mão-de-obra do número de 

irmãos. 

 A renda per capita advinda de outras fontes que não o trabalho interfere apenas 

pontualmente na probabilidade de a criança estudar, mas se mostra mais necessária para evitar 

que as crianças trabalhem, e mesmo assim apenas em uma pequena parcela da amostra. Isso 

ocorre porque essa variável só consegue contribuir nos casos em que uma parte não 

desprezível da renda familiar não está restrita única e exclusivamente à fonte salarial. Esta é a 

situação de famílias em que um dos cônjuges é não migrante ou ainda migrante de longo 

prazo, uma vez que 94% da renda dos casais com migrantes de curto prazo provêm do 

trabalho. 
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(c) Características dos pais: instrução 

Uma das variáveis mais relevantes para a determinação do trabalho infantil refere-se à 

instrução dos pais. A educação reflete na valorização do ensino pela família (quando esta 

consegue visualizar que o estudo contribuirá para sua ascensão social) e na capacidade de 

geração de renda por parte dos adultos. Por esse motivo, os trabalhos empíricos são unânimes 

na constatação de que o grau de instrução dos pais relaciona-se diretamente com a freqüência 

escolar e inversamente com a oferta de trabalho das crianças. 

Para os filhos de 10 a 14 anos no ESP não é diferente. Os resultados confirmam as 

mesmas conclusões verificadas em outros trabalhos. O grau de instrução das mães interfere de  

maneira mais ampla na probabilidade de a criança estudar. Independente do tipo de família, 

quanto mais anos de estudo a mãe tiver, maiores as chances de o filho freqüentar a escola. 

No entanto, quando diz respeito à possibilidade de trabalhar, o impacto da instrução 

das mães não é tão marcante, particularmente daquelas que possuem cônjuge. Essa distinção 

ocorre porque entre as mães que possuem cônjuge, menos da metade delas trabalham . Isto 

torna o salário do pai  o maior determinante da renda familiar.Quanto à diferença do impacto 

da educação, dependendo da condição de migração de pais e mães, algumas observações 

fazem-se necessárias. 

Primeiramente,  o grau de instrução de mães migrantes de curto prazo não tem relação 

com a determinação da oferta de trabalho dos filhos, mesmo para aquelas que não possuem 

cônjuge94. Como a equação de rendimentos apontou, para essas mães o grau de instrução não 

determina a possibilidade de estar empregada e nem o salário. Esse fato revela que nestes 

casos o rendimento advém, na maioria das vezes, da própria experiência no mercado de 

trabalho. 

Em segundo lugar, vale a pena chamar atenção para a situação dos casais paulistas 

retornados. Nesse tipo de família, a instrução do pai e da mãe não contribui para a 

determinação da oferta da mão-de-obra dos filhos. No entanto, esse tipo de família é a que 

apresenta a menor taxa de trabalho infantil (tabela 11)95. Isso reflete a complexidade das 

possíveis motivações que levam os indivíduos a retornar ao local de origem. 

Na literatura especializada, os retornados são classificados como aqueles que possuem 

dificuldade de inserção no local de destino e por esse motivo voltam ao local de origem. 

Argumenta-se que na verdade  falta-lhes capacidade de adaptação ou, ainda, habilidade de 
                                                 
94  Há exceção  no caso dos meninos de mãe migrante de curto prazo casada com cônjuge com outra condição de 
migração. Curiosamente nesses casos o sinal vai na direção contrária: quanto maior o grau de instrução da mãe, 
maior a probabilidade de o filho trabalhar. 
95 Entre aquelas que são formadas por um casal. 
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determinação. Se o seu nível de instrução não se mostra relevante para a probabilidade de os 

filhos trabalharem e, ainda assim, essas crianças apresentam uma baixa incidência de oferta de 

mão-de-obra, provavelmente existe alguma característica não observada que diferencia seus 

filhos daqueles cujos pais nunca deixaram o ESP. 
 

(d) Características do local de residência 

No que diz respeito ao local em que a criança mora, os resultados confirmam que 

regiões com mercado de trabalho com relações menos informalizadas diminuem as chances 

de a criança trabalhar. Assim, residir na RMSP diminui a probabilidade de o menor trabalhar, 

mas a distinção entre capital e interior praticamente não interfere nas chances de estar inserido 

na escola. 

Esse resultado é reflexo das mudanças pelas quais o ensino passa desde a aprovação da 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei no 9.394/96) que, pelo 

FUNDEF, estimula a municipalização do ensino fundamental. Esse processo de 

descentralização escolar resultou na ampliação de oferta de vagas, permitindo que a 

disparidade da freqüência escolar entre os da região RMSP e o interior diminuísse a ponto de 

serem praticamente equivalentes96. 

A variável número de habitantes não se mostrou importante para captar a atratividade 

do mercado, mas a proporção da PEA agrícola é significativa para a probabilidade de os filhos 

de casal com a mesma condição de migração ofertarem trabalho. Assim, com exceção das 

famílias retornadas, nos demais casos residir em municípios com elevada proporção de 

trabalhadores agrícolas aumenta a chance de a criança trabalhar. 

O índice de desenvolvimento humano do Estado não refletiu adequadamente o 

impacto da melhora das condições de vida da população sobre as probabilidades de a criança 

estudar/trabalhar, mostrando-se pouco capaz de diferenciar as diversas situações 

socioeconômicas observadas nos municípios paulistas. A dimensão renda do índice  tem 

correlação com as variáveis tamanho do município (número de habitantes) e dummy de região 

(RMSP/interior). 

Resumidamente, as variáveis referentes ao local de residência da criança que mais 

contribuem para a determinação da alocação de tempo destas  são a dummy RMSP/interior, e 

a proporção da PEA agrícola. Observando o comportamento dessas duas variáveis, no que diz 

respeito à condição de migração da família, percebe-se que a localização não interfere na 
                                                 
96 Na amostra deste trabalho a freqüência escolar da RMSP e interior do ESP é de 97,2% e 97,5% 
respectivamente. Portanto, no que se refere à área urbana do Estado, não existe discrepância entre a capital e 
interior para as crianças da faixa etária abordada neste estudo. 
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decisão escola/trabalho dos filhos para a família de mães retornadas e para as mães sem 

cônjuge de modo geral. 

Mais uma vez esse comportamento provavelmente reflete que o alto grau de 

vulnerabilidade deste tipo de família implica que a região de residência não seja 

preponderante na alocação do tempo de seus filhos. Quanto às demais famílias (casais sem 

mãe retornada),  há interferência destas duas variáveis  de acordo com o sinal esperado. 

 

2.2   Decomposição do diferencial da probabilidade de estudar/trabalhar 

 O diferencial bruto das probabilidades de estudar/trabalhar dos filhos de cada categoria 

de migrante em relação às crianças dos não migrantes pode ser obtido diretamente da 

diferença entre as probabilidades previstas encontradas no probit bivariado [( ) e 

(T )]. Para que essa diferença seja decomposta em explicada e “não explicada”, como 

indicado nas equações (3.8a) e (3.8b), foi necessária a reestimação do probit bivariado para 

cada categoria de migrante (separadamente por tipo de família) e, a partir dos coeficientes 

encontrados, recalcular a probabilidade prevista para parte da amostra referente aos filhos de 

não migrantes, ou seja:  e . 

*
1

*
1 =− mm EE f

*
1

*
1 =− mm Tf

),/,1Pr( *
1121 fmmXjYY θ=== ),/,1Pr( *

1112 fmmXjYY θ===

Como já explicado, esse procedimento implica atribuir aos filhos dos migrantes as 

mesmas características que os filhos dos não migrantes, sejam elas pessoais (idade, cor), de 

localidade e o mais importante, ou seja: de que os pais tenham o mesmo grau de instrução e a 

família  à qual pertencem tenha estrutura em termos de número de irmãos até 17 anos e renda 

per capita advinda do  não-trabalho semelhantes. Assim, se o componente explicado da 

decomposição do diferencial do probit bivariado refere-se à diferença das variáveis 

independentes, a parte “não explicada” diz respeito à discrepância do coeficiente estimado. 

Sabe-se que o coeficiente reflete como a variável dependente e as explicativas se 

relacionam, isto é, a direção e intensidade com que cada característica explica a possibilidade 

de estudar/trabalhar da criança. Como as crianças foram separadas de acordo com as 

diferentes experiências de tempo de residência e origem (migrante de outra UF/paulista 

retornado) dos pais no ESP, os coeficientes estimados de cada um dos probits bivariados 

refletem o peso da experiência migratória. 

Desta forma, o componente não explicado aponta o resultado da decisão de migração 

dos pais sobre o bem-estar dos filhos. A tabela 16 mostra o resultado geral referente ao 

diferencial das probabilidades de estudar/trabalhar de meninos e meninas de acordo com a 

tipologia familiar utilizada. 
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Tabela 16: Diferencial das probabilidades de estudar/trabalhar por tipo de família – em % 

Mãe migrante CP Mãe retornada Mãe migrante LP  Tipo de família 
Menino Menina Menino Menina Menino Menina 

Probabilidade de Estudar       
Mesma condição de migração -2,12 -2,15 -0,63 0,61 -0,71 -0,54 
Condição de migração diferente -1,35 -1,65 -0,42 -0,90 0,10 -0,05 
Mãe sem cônjuge -3,16 -2,64 0,18 0,40 -0,57 -0,72 

Probabilidade de Trabalhar       
Mesma condição de migração 0,45 0,39 0,23 -0,87 -0,18 -0,22 
Condição de migração diferente -0,51 0,24 -0,38 -0,46 -0,25 0,11 
Mãe sem cônjuge 0,31 0,38 -0,50 2,09 0,03 0,27 
*Valor positivo indica que a probabilidade dos filhos de migrantes é maior que a dos não migrantes, e valor negativo o 
contrário. 
 

 Os resultados obtidos indicam que a grande maioria das crianças de mãe migrantes 

(curto prazo, longo prazo ou retornada), independentemente do tipo de família, possui 

probabilidade de estudar inferior que os filhos das paulistas não migrantes97. Já no que diz 

respeito à probabilidade de trabalhar,  há duas tendências: 

1) os filhos de pais que realizaram migração conjunta  há menos de dez anos possuem maiores 

possibilidades de ofertar mão-de-obra; e 

2) as mães migrantes sem cônjuge, independentemente do tempo de residência no ESP e a 

despeito da seletividade positiva apresentada, inserem os filhos no mercado de trabalho com 

uma proporção maior que as mães paulistas não migrantes. 

 

3   Análise da decomposição das probabilidades previstas segundo o tipo de família 

 Com o intuito de responder às questões levantadas até aqui, a análise da decomposição 

do diferencial será realizada de acordo com o tipo de família na qual a criança está inserida: 

 

Pais com mesma condição de migração 

 A maior parte da amostra concentra-se neste tipo de família. Vimos anteriormente 

(tabela 4) que o deslocamento tanto dos migrantes de curto prazo quanto dos retornados pode 

ser considerado de ordem familiar o que, no entanto, não se aplica necessariamente  para os 

migrantes de longo prazo. No caso de casais em que os cônjuges residem no ESP há mais de 

dez anos, apenas 28,7% dos filhos entre 10 e 14 anos vieram de outra UF.Portanto, a grande 

maioria deles (71,3%) nasceu no local de destino dos pais. 

 Essa situação resulta em uma diferença para a probabilidade de trabalhar das crianças. 

Como mostra a tabela 17, filhos de migrantes de longo prazo possuem  probabilidade de 

                                                 
97 As exceções são os filhos das paulistas retornadas sem cônjuge, as meninas de casais retornados e o menino da 
mãe migrante de longo prazo cujo marido tem outra condição de migração. 
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trabalhar menor que a de filhos de não migrantes. Apesar do componente não explicado nessa 

situação ser preponderante apenas no caso dos meninos, esse resultado se relaciona com a 

seletividade positiva de pais e mães migrantes de longo prazo mostrada no capítulo anterior. 
 

Tabela 17: Decomposição do diferencial Probit Bivariado 
Pais com mesma condição de migração 

Diferença em relação aos  Migrante curto prazo Retornado Migrante longo prazo 
filhos dos não migrantes* Menino Menina Menino Menina Menino Menina 
Probabilidade Estudar -2,12 -2,15 -0,63 0,61 -0,71 -0,54 
Explicada -1,97 -1,62 0,16 0,12 -1,09 -0,89 
Não explicada -0,15 -0,54 -0,78 0,50 0,38 0,35 
Probabilidade Trabalhar 0,45 0,39 0,23 -0,87 -0,18 -0,22 
Explicada 0,04 0,10 -0,14 -0,20 0,17 -0,21 
Não explicada 0,42 0,29 0,37 -0,67 -0,35 -0,01 

 

*Valor positivo indica que a probabilidade dos filhos de migrantes é maior que a dos não migrantes, e valor negativo o 
contrário 
 

 Como os filhos de migrantes de longo prazo não precisaram arcar com o custo de 

adaptação ao local de destino com os pais, a decisão de alocação do tempo dessas crianças 

entre escola e trabalho não sofre interferência do risco gerencial da renda (GROOTAERT; 

KANBUR, 1995) relacionado à insegurança dos pais de encontrar ou não trabalho ou, ainda, 

de sua situação de instabilidade, marcante nos migrantes de curto prazo. 

Dessa maneira, os filhos de migrantes de longo prazo beneficiam-se indiretamente 

com as escolhas realizadas pelos pais, que se adaptaram ao local de destino a ponto de 

conseguir auferir, após aplicação de controle, rendimentos mais elevados que os próprios 

paulistas não migrantes. Assim, devido à situação economicamente superior, esse tipo de 

família não precisa fazer uso da mão-de-obra de filhos na mesma magnitude que as paulistas. 

 No outro extremo, há a posição desvantajosa dos filhos de migrantes de curto prazo 

quando comparada à de filhos dos não migrantes. Essa diferença é explicada pelo componente 

não observado referente à condição de migração, comparada neste trabalho com os problemas 

de adaptação ao mercado de trabalho local.  

Como já visto, o fato de a vantagem das características pessoais não observadas de 

pais migrantes de curto prazo não conseguir compensar a valoração abaixo da média que o 

mercado faz de seus respectivos atributos resulta em rendimentos inferiores a de pais não 

migrantes. Conseqüentemente, os filhos acabam tendo maiores chances de sofrer uma 

inserção precoce no mercado de trabalho, quando comparados aos filhos de pais paulistas não 

migrantes. 
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 No que diz respeito aos filhos de pais retornados, constata-se que a baixa taxa de 

trabalho infantil apresentada (tabela 11) reflete particularmente a situação das meninas98, as 

quais têm chances de trabalhar bem menores que as filhas dos pais não migrantes. Nesse caso, 

os pais também são negativamente selecionados em relação aos não migrantes, mas ao 

contrário da família de migrantes de curto prazo, essa categoria parece discriminar as crianças 

de acordo com o gênero,  quando opta por encaminhar os meninos ao trabalho e as meninas à 

escola. Em ambas as decisões, o componente não explicado (condição de migração) pesa mais 

que as variáveis independentes. 

 Essa escolha pela freqüência escolar em detrimento da possibilidade de trabalhar no 

caso de filhas de pais retornados chama atenção, pois é o único caso, neste tipo de família, em 

que a diferença da probabilidade de estudar em relação a filhos de não migrantes é positiva. 

Filhas de pais retornados, quando comparadas às de não migrantes, têm menos chances de 

trabalhar, mas freqüentam mais a escola, o que por sua vez não acontece com os filhos de pais 

migrantes de longo prazo. 

 Esta diferença é importante, pois aponta que nem sempre quando as crianças são 

poupadas do exercício de atividades econômicas serão encaminhadas à escola.  A seletividade 

positiva dos migrantes de longo prazo chega a evitar em parte que seus filhos trabalhem, mas 

esta não é suficiente para que a freqüência escolar seja maior em relação aos filhos dos não 

migrantes,  dando a eles mais chances de serem ociosos (não trabalham, nem estudam)99. 

 Além disso, nota-se que nos casos de famílias migrantes de curto e longo prazos a 

maior parte da diferença da probabilidade de estudar em relação a filhos de não migrantes 

ocorre devido a fatores explicáveis, ou seja, a características observáveis de pais e filhos. 

Constata-se, também, que o sinal da parcela não explicada se inverte quando  

comparados os filhos de migrantes de curto prazo e de longo prazo. Essa distinção ocorre 

porque reflete o impacto da seletividade positiva no caso de migrantes de longo prazo, e 

negativa nos de curto prazo. Mostra que, por mais que os migrantes de longo prazo sejam 

esforçados, hábeis e talentosos, ainda assim carregam características intrínsecas 

(principalmente o baixo grau de instrução) que não colaboram para a inserção escolar e 

estímulo na continuidade dos estudos dos filhos. 

                                                 
98 A família de retornados apresenta uma taxa de trabalho infantil de meninos e meninas de 3,23 e 1,07, 
respectivamente. 
99 Isto não significa que os filhos de demais categorias de migrantes também não tenham maior possibilidade de 
serem ociosos do que os filhos de paulistas não migrantes. Nos demais casos, esta situação vem acompanhada de 
alguma inserção no mercado de trabalho. 
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Esse resultado evidencia que a situação da família, neste caso  a dos filhos, não é 

indiferente em relação às perspectivas de inserção do migrante no local de destino. 

Dependendo do período do ciclo de vida em que a criança se encontra, o impacto do 

deslocamento da família sobre sua trajetória pode ser positivo ou negativo. 

 

Pais com condição de migração diferente 

 Excetuados os casais que possuem a mesma condição de migração, restam apenas os 

cônjuges que não compartilharam a mesma experiência migratória. Esse tipo de família 

engloba várias combinações possíveis e corresponde a 24,6% de todos os casais da amostra. 

A hipótese central a ser testada nessas circunstâncias é que a discrepância no período 

de migração (um dos cônjuges já residia no local de destino no período que o outro migrou)  

elimina seu caráter familiar e, portanto, os custos de adaptação no local de destino não são tão 

acentuados como nas situações anteriores100. Ou seja, pressupõe-se implicitamente que o fato 

de um dos cônjuges já residir no ESP  há mais de uma década  diminua o impacto referente ao 

desconhecimento ou falta de informação a respeito dos mecanismos de funcionamento do 

mercado de trabalho do local de destino.  

Porém, antes de pressupor indiscriminadamente que esse tipo de situação se refere a 

cônjuges que se deslocaram em períodos distintos e por isso não diz respeito à migração 

familiar, é importante apontar em que categoria de migração se encontra a maior parte dos 

maridos de cada grupo de mães101: 

- Mãe não migrante: 94,5% delas têm como companheiro pai migrante de longo prazo; 
- Mãe migrante de curto prazo: 55,5% delas são casadas com pai migrante de longo prazo; 
- Mãe retornada: 54,1% delas convivem com marido migrante de curto prazo; e 
- Mãe migrante de longo prazo: 94,6% delas estão casadas com pai não migrante. 
 

Dentre todas essas situações, a única que  indica a possibilidade de ter existido 

migração familiar refere-se ao caso de mães retornadas, uma vez que mais da metade delas 

convive com marido que veio de outra UF  há menos de dez anos, mesmo período em que ela 

própria voltou ao Estado. Comparando o tempo de residência no ESP de pais e mães que se 

encontram nessa situação, constata-se que em 56% dos casos ambos deslocaram-se para o 

Estado no mesmo ano, o que é um forte indicativo de que, na verdade, se trata de migração 

familiar. 

                                                 
100 No que tange à situação do filho, existe ainda a possibilidade de a criança entre 10 e 14 anos não ser filha do 
casal  quando um dos cônjuges se deslocou para o ESP  hámenos de dez anos e o outro já residia no Estado  há 
mais de uma década.,  
101 O apêndice E apresenta a tabela com a distribuição de casais com condição de migração diferente de acordo 
com a categoria da mãe. 

 90



 No entanto, ao observar a tabela 18, não se confirma neste tipo de casal a desvantagem 

na probabilidade de trabalhar dos filhos em relação às crianças de mães não migrantes. Pelo 

contrário, apresentam uma situação melhor que os filhos do casal retornado, pois não se 

percebe discrepância entre meninos e meninas. 

 
Tabela 18: Decomposição do diferencial Probit Bivariado 

Pais com condição de migração diferente 
 

Diferença em relação  Mãe Migrante CP Mãe retornada Mãe migrante LP 
aos não migrantes* Menino Menina Menino Menina Menino Menina 
Probabilidade Estudar -1,35 -1,65 -0,42 -0,90 0,10 -0,05 
Explicada -0,43 -0,58 0,05 0,38 0,03 0,14 
Não explicada -0,92 -1,07 -0,47 -1,27 0,07 -0,19 
Probabilidade Trabalhar -0,51 0,24 -0,38 -0,46 -0,25 0,11 
Explicada -0,28 -0,23 -0,03 0,04 -0,03 -0,13 
Não explicada -0,23 0,47 -0,35 -0,49 -0,22 0,24 

 

*Valor positivo indica que a probabilidade dos filhos de migrantes é maior que a dos não migrantes, e valor negativo o 
contrário. 
 

Dessa maneira, a interpretação de que a falta de custos de adaptação do casal ou o 

baixo impacto deste possibilitaria  aos filhos  menores chances de trabalhar - mesmo porque 

na maioria dos casos a combinação do casal aponta para seletividade positiva – fica 

comprometida. Nesse caso, mesmo a mãe retornada cujo marido é migrante de curto prazo, o 

que indica uma situação de migração familiar, não acarreta necessariamente  “prejuízo” para 

os filhos. 

Devido à dificuldade de interpretação deste resultado, as taxas de trabalho infantil 

foram abertas por tipo de pai que convive com a mãe paulista retornada e observou-se que a 

baixa incidência de crianças trabalhando ocorre particularmente nos casais cujo pai é não 

migrante, os quais correspondem a 34% dos casos em que a criança trabalha. 

Paralelamente à situação de mães retornadas, as combinações de mães migrantes de 

outra UF, independente do tempo de residência no ESP, com outros tipos de pais não são 

suficientes para melhorar a situação relativa das meninas em relação às filhas de mães não 

migrantes. Devido à elevada proporção de trabalhadoras domésticas entre as mulheres com 

origem em outra UF, a posição desvantajosa das meninas confirma a idéia de que essas mães 

direcionam as filhas para a mesma ocupação, enquanto os meninos são relativamente 

poupados.  

Em linhas gerais, os resultados obtidos não permitem corroborar o argumento de que a 

heterogeneidade da condição migratória do casal leve a menores custos de adaptação e, 

conseqüentemente, ser baixo o impacto sobre as crianças em termos de necessidade de oferta 

 91



de trabalho. A grande variedade de tipos de casal torna impossível traçar tendências de 

comportamento que expliquem de maneira condizente os diferenciais das probabilidades de 

estudar/trabalhar obtidos. Mesmo porque os resultados dependem fortemente de como  

ocorreu a inserção do migrante no mercado de trabalho paulista onde o tipo de ocupação pode 

viabilizar movimentos futuros de ascensão ou limitá-los. 

O que chama atenção, mais uma vez, é a persistência da desvantagem relativa dos 

filhos de migrantes em relação aos filhos de mães não migrantes no que diz respeito à 

probabilidade de estudar. Essa discrepância praticamente não existe no caso de mãe migrante 

de longo prazo. Nessa categoria de família, ao contrário do observado quando ambos os 

cônjuges têm a mesma condição migratória, a explicação baseia-se única e exclusivamente no 

componente não observado, o qual se refere à condição de migração dos pais. 

 

Mães sem cônjuge 

 Finalmente  é analisado o último tipo de família,  o das chefiadas por mães que não 

possuem cônjuge. No Estado de São Paulo  há aproximadamente 16% de crianças entre 10 e 

14 anos que vivem em lares sem pai. Nessas circunstâncias, como as mães passam a ser o 

principal provedor familiar, a remuneração advinda do trabalho delas é fundamental para 

evitar que os filhos sejam inseridos precocemente no trabalho. Devido à falta de um 

companheiro para compartilhar a responsabilidade de gerenciamento da família, a proporção 

de mães  inseridas no mercado de trabalho chega a ser 22,5% maior do que  as que possuem 

cônjuge, perfazendo ao todo 66% de mães que trabalham, e a maior taxa de participação 

ocorre na categoria de mães migrantes de curto prazo (68%). 

 No capítulo anterior constatou-se que as mães migrantes são positivamente 

selecionadas em relação às paulistas não migrantes. No entanto, a tabela 19 mostra que esta 

diferença de rendimentos a favor das mães migrantes não implica em uma menor 

probabilidade de os filhos trabalharem em relação a filhos das mães não migrantes102. 

 Os dados mostram que as mães retornadas mais uma vez apresentam um 

comportamento de diferenciação de gênero entre os filhos, mas desta vez ocorre o oposto: as 

meninas não são poupadas do trabalho como os meninos. Em todas as categorias, o 

diferencial positivo da probabilidade de trabalhar das meninas é maior que o dos meninos,  e o 

caso de mães retornadas chama atenção pela dimensão da discrepância. 

                                                 
102 Provavelmente isto ocorre, pois grande parte dessas mulheres é trabalhadora doméstica, cuja renda não pode 
ser devidamente captada pela variável anos de estudo. 
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Tabela 19: Decomposição do diferencial Probit Bivariado – Mães sem cônjuge 
 

Diferença em relação  Mãe Migrante CP Mãe retornada Mãe migrante LP 
aos não migrantes* Menino Menina Menino Menina Menino Menina 
Probabilidade Estudar -3,16 -2,64 0,18 0,40 -0,57 -0,72 
Explicada -2,75 -1,37 0,93 0,60 -0,99 -0,83 
Não explicada -0,41 -1,27 -0,75 -0,19 0,43 0,11 
Probabilidade Trabalhar 0,31 0,38 -0,50 2,09 0,03 0,27 
Explicada -0,02 -0,52 -0,21 0,12 0,22 0,25 
Não explicada 0,33 0,90 -0,29 1,97 -0,19 0,02 
 

*Valor positivo indica que a probabilidade dos filhos de migrantes é maior que a dos não migrantes, e valor negativo indica o 
contrário. 
 

 A direção contrária da distinção de gênero, observada nos casais retornados  nos quais 

o uso da mão-de-obra da filha era poupado,  somado ao fato de que no caso das demais mães 

as meninas também apresentam um diferencial de probabilidade de trabalhar maior que os 

meninos, é um forte indicativo de que o trabalho de mães e filhas é complementar em lares 

com poucos recursos. 

 De maneira semelhante aos demais tipos de família, a maior parte da diferença 

observada entre as probabilidades de trabalhar dos filhos de mães migrantes e não migrantes é 

mantida pela diferença da condição de migração entre elas103. Isso indica que nem mesmo a 

seletividade positiva da renda é o suficiente para que as mães migrantes ofertem a mão-de-

obra dos filhos com menos intensidade que as mães não migrantes. 

 Quanto à probabilidade de estudar, repete-se aqui o que ocorre com a maioria das 

famílias com cônjuge: com exceção dos filhos de mães retornadas, as demais crianças têm 

menores chances de estudar quando comparadas a filhos das mães não migrantes, o que se 

deve primordialmente a características observadas. Contudo, como no caso dos casais com a 

mesma condição de migração, percebe-se que o sinal da parcela não observada se altera de 

negativo para positivo ao se passar da situação de curto para longo prazo. 

 Esse fato mostra também que as mães migrantes sem cônjuge vivenciam uma melhora 

da sua condição conforme o tempo de residência no local de destino se amplia, tanto que a 

desvantagem quanto à chance de os filhos estudarem é menor, porém não supera o peso 

negativo de seus atributos intrínsecos, a baixa escolaridade. 

 Perante esse conjunto de resultados, parte-se para as considerações finais. 

                                                 
103 Com exceção das mães migrantes de longo prazo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na grande maioria das vezes a migração representa a busca por melhores condições de 

vida que pode ser expressa, entre outros indicadores, por uma renda mais elevada. É neste 

contexto que o processo migratório se relaciona intergeracionalmente com o trabalho infantil. 

Se a causa central da oferta da mão-de-obra de crianças é a pobreza, espera-se que um 

deslocamento geográfico dos pais bem-sucedido monetariamente reduza as chances de as 

crianças procurarem trabalho. 

 Para que a família migrante obtenha bons resultados na sua empreitada, é preciso que 

os adultos tenham êxito de inserção no mercado de trabalho do local de destino. E esse 

processo de inclusão e adaptação dos pais ao novo ambiente de trabalho, o qual muitas vezes 

requer aprendizado de novas tarefas, sempre vem acompanhado de algum custo. Dependendo 

da dimensão desses custos (procura por emprego, encontrar atividades compatíveis com a 

qualificação, instrução e experiência, etc.), o impacto vai além da redução momentânea no 

bem-estar dos membros da família e interfere de maneira particular na trajetória dos filhos 

pelos choques da escolha escola/trabalho. 

 O presente trabalho mediu os impactos de curto e longo prazos que a decisão de 

migração dos pais acarreta na probabilidade de os filhos estudarem/trabalharem em relação a 

famílias que não migraram. Os resultados básicos referentes à probabilidade de trabalhar 

reafirmam a literatura especializada: as chances de trabalhar crescem com a idade, são 

maiores entre os meninos, diminuem conforme a escolaridade dos pais aumenta, são 

influenciadas pela ordem de nascimento da criança e pela quantidade de irmãos mais novos e 

são especialmente elevadas em famílias chefiadas por mulheres. 

 Quanto à influência da migração, a amostra de pais e mães de crianças entre 10 e 14 

anos residentes no Estado de São Paulo confirmou a ocorrência da seletividade positiva da 

renda para os pais migrantes que se deslocaram há pelo menos dez anos. Surpreendentemente, 

no caso das mães constatou-se que a seletividade positiva ocorre independentemente do 

tempo de residência no local de destino. No entanto, ao unir as variáveis clássicas da 

determinação do trabalho infantil ao recorte referente à decisão de migração dos pais, não se 

obteve uma discrepância tão acentuada entre as probabilidades de trabalhar dos filhos de 

migrantes de curto e longo prazos em relação às observadas entre as crianças dos não 

migrantes. 

 A abertura dessas diferenças, de acordo com o tempo de residência no local de destino 

dos pais/mães e ainda entre a parcela explicável e não explicável, trouxe melhor compreensão 
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das dimensões escola e trabalho no contexto de transmissão intergeracional da pobreza. Por 

esse motivo, este trabalho tentou representar um avanço na literatura de oferta da mão-de-obra 

de crianças e empenhou-se na mensuração dos custos advindos da migração familiar, 

particularmente no que diz respeito à situação dos filhos. 

 Os resultados para mais da metade da amostra (quando não existe heterogeneidade na 

condição de migração do casal) apontaram que a fase de adaptação dos pais ao mercado de 

trabalho do local de destino  causa impacto negativo ao bem-estar das crianças, aumentando 

as chances de ofertarem trabalho para colaborar na sobrevivência da família. 

 Por outro lado, quando os pais realizam a mudança antes de a criança nascer ou ainda 

quando o filho não está na idade de alfabetização, o tempo de adaptação no local de destino 

não impõe a ela grandes custos. Nesta amostra, a maioria dos filhos cujos pais tinham 

migrado há mais de dez anos para o Estado de São Paulo pode auferir algum ganho relativo ao 

fato de os pais serem positivamente selecionados: uma probabilidade de trabalhar menor (em 

relação a filhos dos não migrantes). 

A relação entre seletividade positiva dos pais e menor probabilidade de trabalho dos 

filhos não é válida para as famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Neste caso, apesar 

de todas as migrantes, independentemente do tempo de residência no ESP, apresentarem uma 

renda “controlada” maior que as mães não migrantes, seus filhos ainda assim  estão em 

desvantagem. O caso de mães paulistas sem cônjuge que retornam ao Estado de origem é o 

que mais se destaca  pela magnitude da discrepância.  Esta situação deverá ser analisada com 

mais atenção em futuros trabalhos. 

Desta maneira o resultado dos casais em que os cônjuges possuem a mesma condição 

de migração reafirma a relação clássica entre trabalho infantil e insuficiência de renda, uma 

vez que nos casos de pais negativamente selecionados (migrantes de curto prazo) a 

probabilidade de os filhos trabalharem é maior104. Em contrapartida, a realidade complexa das 

famílias de mães sem companheiro aponta que podem existir outros fatores relevantes para a 

explicação de como a renda influencia a probabilidade de a criança trabalhar que não está 

sendo captada neste estudo. 

Parte desta limitação para interpretar alguns resultados obtidos advém do fato de o 

trabalho infantil ser muitas vezes associado única e exclusivamente à problemática da 

insuficiência da renda presente, o que pode dificultar o entendimento da dinâmica 

                                                 
104 Independente do tipo de família, o comportamento de pais e mães retornados não apresenta um padrão claro, 
o que impossibilita atestar se os problemas advindos das dificuldades de reinserção no mercado de trabalho 
paulista (como mostrou a equação de rendimentos) acarretam ou não  custos para os filhos. 
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intertemporal do processo. Assim, outras características, como a posição ocupacional do 

migrante no mercado de trabalho de destino, colaboram para a compreensão da decisão dos 

pais em ofertar ou não a mão-de-obra dos filhos. A diferença na distribuição da ocupação dos 

pais, principalmente pelo tipo de ocupação que os migrantes conseguem  no mercado de 

trabalho paulista, traz uma informação relevante, pois identifica a possibilidade de ascensão 

socioeconômica da família. Existe uma diferença crucial entre o indivíduo que tem um 

determinado nível de renda associado a uma ocupação que não lhe permite ascensão futura, 

daquele em que mesmo apresentando o mesmo nível salarial no presente, está inserido em 

uma categoria ocupacional que lhe abre espaço para que novos avanços sejam realizados no 

futuro. Além disso, a categoria de ocupação dos pais pode moldar o tipo de perspectiva que 

estes criam e/ou esperam para os filhos, o que, por sua vez, interfere no valor atribuído à 

escolaridade. 

 Paralelamente à questão da oferta de trabalho de crianças, o cálculo da diferença da 

probabilidade de estudar trouxe um resultado não esperado: todos os filhos cuja mãe é 

migrante com origem em outro Estado da Federação e não tem cônjuge com condição de 

migração diferenciada105 têm chances menores de estudar que  as dos filhos das paulistas. De 

acordo com a decomposição desta diferença, a discrepância baseia-se nas características 

observáveis dos pais,  cujo grau de instrução provavelmente  seja o mais importante. 

O sinal positivo da parcela não explicada da probabilidade de estudar dos filhos de 

casais ou mães sem cônjuge migrantes de longo prazo indica que existe alguma melhora, 

pelos menos quando comparada à situação dos migrantes de curto prazo, porém incapaz de 

reverter a posição desvantajosa. 

Nota-se que a seletividade positiva do migrante que permanece no ESP  há pelo menos 

dez anos pode  contribuir para um rendimento “controlado” maior,  tornando menores as 

chances de o filho trabalhar. Como estas crianças também  possuem menor probabilidade de 

estudar quando comparadas aos filhos dos paulistas,  nota-se que a melhora  da condição de 

vida auferida pelo processo migratório de pais/mães não chega a ser integralmente transferida 

aos filhos. 

 Esse resultado vai ao encontro da literatura especializada sobre migração pois 

constatou-se que os migrantes conseguem melhorar sua renda e condições ocupacionais com 

o avanço do tempo de residência, mas não são capazes de se equiparar aos não migrantes. Ou 

seja: a convergência da renda não acontece, pois desde criança os filhos de migrantes têm 

                                                 
105 Inclui-se também o caso das mães sem cônjuge. 
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menor probabilidade  de freqüentar a escola em relação aos filhos de não migrantes. No longo 

prazo, a inserção dessas crianças no mercado de trabalho deverá ocorrer de maneira precária, 

em ocupações pouco qualificadas que dificilmente significarão avanço em relação à situação 

de seus pais. 

 A situação dos filhos de migrantes que não freqüentam a escola agrava-se ao se 

considerar que a contínua perda de dinamismo na geração de empregos no mercado de 

trabalho paulista aumenta a necessidade de “credencialismos” (JANNUZZI, 2000) , 

acarretando uma seletividade mais rígida da mão-de-obra. Conseqüentemente, as 

possibilidades de mobilidade ocupacional se reduzem. Sendo assim, os filhos dos migrantes 

de sucesso (longo prazo) encontrarão dificuldades para reproduzir a situação vantajosa dos 

pais.  

A maior parte da diferença na probabilidade de freqüentar a escola entre os filhos de 

migrantes de outra UF e não migrantes é explicada por características observáveis. Este fato 

impede a conclusão de que a freqüência escolar dos filhos de migrantes seja prejudicada única 

e exclusivamente pelo processo migratório da família. O deslocamento geográfico pode 

interferir no curto prazo, quando a criança também está envolvida no processo migratório, 

mas sua dimensão é bem menor quando comparada ao peso das variáveis explicativas. 

 Na direção dos argumentos de Long (1972) quanto ao impacto negativo da migração 

familiar sobre o atraso escolar, percebe-se a grande importância da escolaridade dos pais - no 

caso uma das variáveis explicativas - até mesmo para que as adversidades da adaptação 

escolar e também a nova ambientação social sejam ultrapassadas de maneira tranqüila pela 

criança. 

A desvantagem da freqüência escolar dos filhos de casais migrantes de longo prazo,  

em que não houve problema de adaptação, reafirma a importância do capital humano dos pais,  

e indica que este tem uma dimensão que vai além da capacidade de geração de renda. Neste 

contexto, este achado é dado fundamental para que a estratégia de combate ao trabalho 

infantil seja refletida em termos de seus avanços de curto e longo prazos. 

 A questão do combate ao trabalho infantil no curto e longo prazos contrapõe o 

problema da insuficiência de renda no presente à capacidade  de o indivíduo conquistar um 

emprego  na idade adulta, que lhe permita obter uma remuneração suficiente para a  garantir 

seu sustento e o de sua família. 

 O resultado obtido para os migrantes de longo prazo indica claramente que, mesmo 

existindo um choque positivo na renda familiar, neste caso caracterizado pela migração dos 

pais, as crianças não necessariamente são enviadas à escola ou lá permanecem. Ou seja, 
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mesmo que as crianças freqüentem a escola e não trabalhem, o que garante a constância da 

sua vida escolar e o efetivo sucesso desta encontra-se além do problema financeiro da família. 

Em grande parte dos casos, a repetência sistemática desestimula a criança e os pais. O 

progresso dos estudos é feito de maneira descontínua, com interrupções e retornos freqüentes,  

cujo resultado é a evasão escolar e o tempo total de estudo não levará necessariamente  à 

inserção no mercado de trabalho. Portanto, nos casos em que as crianças não  encontram no 

lar o estímulo necessário para sobrepor as barreiras de repetência escolar, o papel da escola é 

fundamental. 

Este quadro revela a importância de uma reavaliação da estrutura do atual sistema 

escolar público para que a grande inserção da população mais carente, realizada na década de 

90, promova a diminuição do ciclo intergeracional da pobreza. 

No presente estudo, várias questões ficaram em aberto. Pontua-se particularmente a 

divergência da situação de bem-estar dos filhos de migrantes de longo prazo, que têm maiores 

chances de serem poupados da oferta de trabalho mas probabilidade menor de estudar. 

Apesar de os resultados terem explicitado que essa situação se deve a características 

observáveis, é importante verificar até que ponto a posição ocupacional dos pais, não tratada 

neste estudo, é capaz de interferir na escolha escola/trabalho de seus filhos. Acredita-se que a 

inclusão da posição ocupacional dos pais na discussão referente à oferta de trabalho e à 

freqüência escolar dos filhos possa contribuir substancialmente para  a melhor compreensão 

do ciclo intergeracional da pobreza. 

Em um contexto mais amplo, devido ao papel fundamental que a escolaridade assume 

nas possibilidades de inserção e permanência no mercado de trabalho, a capacidade de 

geração de renda dos indivíduos está diretamente associada à qualidade do ensino recebido. 

Assim, futuros estudos referentes à oferta de trabalho infantil podem se beneficiar com a 

inclusão de variáveis qualitativas no âmbito da escola. 

Finalmente, percebe-se que o avanço na defesa dos direitos da criança ampliou a 

conscientização da sociedade em relação aos danos causados pelo trabalho precoce. A 

expansão do acesso ao ensino fundamental, por sua vez, possibilitou  a inclusão na escola da 

grande maioria das crianças residentes na área urbana do ESP. No entanto, os mecanismos 

que interferem no êxito da vida escolar requerem maior atenção por terem uma função 

essencial na dinâmica do trabalho infantil. 
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