
Resumo: Os modelos de crescimento endógeno desenvolvidos nos últimos 30 anos 
enfatizam a Educação como fator relevante o crescimento econômico. Assim, a restrição de 
acesso ao sistema educacional, quando ocorre, impede que determinados grupos sociais 
tenham plena oportunidade de desenvolvimento humano e econômico. Tendo por base o 
paradigma de John Roemer (1998) e os índices de dissimilaridade propostos por Yalonetzky
(2010), este trabalho investigada a trajetória da desigualdade de oportunidades 
educacionais - em especial a de gênero e a étnica - através das regiões brasileiras e entre as 
faixas etárias, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 
2001, 2006 e 2012. A análise dos índices de dissimilaridade permitiu concluir que há 
diferenças regionais marcantes para as circunstancias etnia e gênero no Brasil e que a partir 
de 2006 houve uma reversão da dinâmica de redução de desigualdade de oportunidade em 
educação para circunstancia etnia em todas as regiões, contudo, nesse aspecto, a 
dissimilaridade para o nordeste é relativamente menor. Quando o critério ou tipo é gênero, 
há um nítido aumento da desigualdade para a coorte etária na menor faixa e para todas as 
regiões. 
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