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Resumo 

Os resultados encontrados neste trabalho mostram que o retorno é aspecto de 
fundamental importância para a compreensão do processo migratório. A importância 
da migração intra-regional fica patente frente aos dados levantados. Dos retornados 
argentinos, 21,5% tinham como origem o Brasil ou o Paraguai, no caso dos brasileiros, 
28,8% dos retornados declarou como residência em 1995 o Paraguai ou a Argentina e 
por fim, 91,7% dos paraguaios que retornaram ao país declaram ao censo de 2002 que 
residiam na Argentina ou no Brasil em 1997. De uma maneira geral, os retornados têm 
um nível educacional mais elevado daquele observado para os não-migrantes, mas no 
caso dos brasileiros retornados do Paraguai o seu nível educacional está bem próximo 
do encontrado para os não-migrantes residentes na zona rural. Tal fato pode ser 
explicado pela origem destes imigrantes de retorno que são, em sua maioria, 
agricultores. Em relação à participação no mercado de trabalho, mesmo considerando 
as dificuldades encontradas para compatibilizar os dados, observa-se que a migração 
internacional pode contribuir para a melhoria da possibilidade de emprego dos 
migrantes. Grosso modo, observa-se que há uma distinção entre os retornados 
dependendo da sua origem. Aqueles que retornam de países vizinhos, estão, em sua 
maioria, trabalhando por conta própria e em atividades, em geral, de um perfil de 
menor remuneração. Aqueles que retornam da América do Norte e Europa estão em 
atividades, em geral, melhor remuneradas e têm uma posição na atividade de 
empregado atuando no setor de serviços. 
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I) Introdução 

A migração internacional passa, na atualidade, por uma fase de transição que conjuga 
o aumento do estoque de imigrantes no mundo (75,5 milhões em 1960 para 190,6 milhões em 
2005 – CELADE-2006) com a definição de novos destinos específicos, ou seja, nos anos de 
1960, 42,3% dos imigrantes estavam nos países em desenvolvimento e em 2005, esta 
participação subiu para 60,5%. Neste grupo, a América do Norte é destino de 23,3% dos 
imigrantes internacionais e estes, representam 13,5% da população da região. Em resumo, 
como mostra o Quadro 1, o número de imigrantes internacionais aumenta e tem como destino 
prioritário os países desenvolvidos, e com isto ampliam a sua participação na população total. 

Durante vários séculos os países da América Latina e Caribe foram o local de destino 
dos principais fluxos migratórios internacionais. Na atualidade, apesar de uma importante 
migração intra-regional, o papel da região passou a ser de origem de imigrantes para países do 
norte, principalmente Estados Unidos e a Europa ocidental.  
Quadro 1- Indicadores de estoque da migração internacional por grandes regiões 2000-2005. 

Milhões de 
migrantes 
(estoque) 

Taxa 
crescimento 

estoques 

Porcentagem 
migrante sobre a 
população (%) 

Distribuição por 
regiões (%) Regiões 

2000 2005 2000/2005 2000 2005 2000 2005 
Mundo 176,7 190,6 1,5 2,9 3,0 100,0 100,0 
Desenvolvidos 105,0 115,4 1,9 8,8 9,5 59,4 60,5 
Em 
desenvolvimento 

71,7 75,2 1,0 1,5 1,4 40,6 39,5 

África 16,5 17,1 0,7 2,0 1,9 9,3 9,0 
Ásia 50,3 53,3 1,2 1,4 1,4 28,5 28,0 
América Latina 6,3 6,6 1,1 1,2 1,2 3,6 3,5 
América do Norte 40,4 44,5 1,9 12,8 13,5 22,9 23,3 
Oceania 5,0 5,0 -0,1 16,3 15,2 2,9 2,6 
Europa 58,2 64,1 1,9 8,0 8,8 32,9 33,6 
Fonte: Population Division - World Migrant Stock: The 2005 Revision Population Database 

No caso dos países do Cone Sul, a proximidade geográfica e a diversidade dos estágios 
de desenvolvimento, contribuem para que haja uma forte migração no âmbito regional, 
associada a uma migração internacional também em direção aos países desenvolvidos. A 
migração transfronteriça tem como atores, na maioria dos casos, pessoas que se envolvem em 
atividades que demandam menos qualificação. Aqueles que se aventuram a emigrar para 
regiões mais desenvolvidas tendem a ter melhor qualificação. Estes países são também o 
destino de pessoas qualificadas que buscam o aperfeiçoamento de suas habilidades. 
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Em todos os casos, a possibilidade do retorno se coloca para estes imigrantes como o 
grande objetivo final depois de terminada a estadia na terra estrangeira. Não importa o tempo 
que dure, não importa se este momento irá chegar ou não, mas ele sempre estará presente. 
(SAYAD, 2000). 

Tendo como pano de fundo estes aspectos, buscou-se, mesmo de forma embrionária, 
analisar para três países da América Latina alguns aspectos da migração de retorno, fazendo 
uso de dados dos últimos censos demográficos da “rodada” 2000. 
II) Referencial Teórico 

Sob o ponto de vista teórico, mesmo neste início do século XXI ainda não foi possível 
estabelecer uma teoria geral para a migração. Segundo Zlotnik (2003), considerando as 
múltiplas facetas da migração, várias disciplinas, ou áreas do conhecimento, vêm aportando 
contribuições que buscam explicar a natureza, o desenvolvimento e a gênese de casos 
singulares de migração. Apesar de ainda não ser possível contar no campo teórico com uma 
visão geral e única, há a possibilidade definir alguns linhas de contribuições que buscam 
explicar a migração quer seja ela interna a um país ou internacional. 

Segundo Arango (2003) a teoria da migração internacional, entendida como tal, só 
começa a tomar corpo na segunda metade do século XX. Antes desta época, vários foram os 
esforços para a construção de uma teoria sendo o mais conhecido deles a obra de Ravestein 
(1885-1889).  

No entanto, as contribuições da economia ao campo da migração remontam ainda à 
época de Adam Smith, quando se via como causa da migração de trabalhadores as diferenças 
entre a demanda e oferta de trabalho nas regiões em estudo, revelando a redistribuição da 
população ativa. A visão moderna desta teoria, também conhecida como macroteoria 
neoclássica e microteoria neoclássica, busca a explicação para a migração internacional na 
relação entre trabalho e capital. 

O reconhecimento dos limites das teorias neoclássicas levou a novas proposições sobre 
a relação economia e migração, que ficaram mais conhecidas como nova economia da 
migração, considerando que as decisões não são só individuais, mas também norteadas pelo 
coletivo, notadamente no nível da família ou do domicílio. Em resumo, o foco de analise 
desta teoria é a região de origem onde as causas e conseqüências da emigração são analisadas.  

Em contraposição a visão da escolha racional, hipótese subjacente tanto nas teorias 
neoclássicas como na nova economia da migração, a teoria do mercado dual do trabalho 
(Piorre,1979) postula que a migração internacional, de trabalhadores de um país em 
desenvolvimento para um país desenvolvido, resulta de uma demanda permanente de 
trabalhadores inerente à estrutura econômica deste último. Na maioria dos casos, estes postos 
de trabalho não exigem elevada qualificação e não oferecem estabilidade ao trabalhador.  

Ainda no âmbito do conjunto das teorias sobre a migração internacional ligadas aos 
aspectos econômicos, vale citar a teoria dos sistemas mundiais em que as relações espaciais 
entre países são divididas em zonas compostas de países centrais, periféricos próximos e 
periféricos. A natureza das relações políticas e econômicas entre as três zonas, assim como a 
dos fluxos de bens e capitais levam à definição dos movimentos dos trabalhadores.  

Outro campo importante, apesar de ainda embrionário, é o da abordagem sistêmica 
que busca combinar elementos de migração presentes na experiência dos países de origem, 
dos países de destino e na do migrante.  

Vale menção especial, a abordagem que trata das redes migratórias ou redes sociais, 
que podem ser definidas como o conjunto de relações interpessoais que vinculam imigrantes, 
emigrantes retornados ou candidatos à migração com parentes, amigos ou compatriotas quer 
seja no país de destino quer seja no país de origem. (SOARES, 2002) e REZENDE, 2005). 
Por se situar entre a visão micro e macro, ela contribui para o preenchimento de um vácuo 
teórico, mas ainda necessita de ampliar seu foco de análise. 
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Em geral, numa visão ampliada do processo migratório, dois aspectos primordiais 
devem ser considerados: a partida e o retorno. Estes não são antagônicos, mas sim 
complementares. O primeiro dá início ao processo e o segundo, é fruto de uma avaliação de 
perdas e danos e o finaliza. 

Independente dos motivos que o levou a migrar, o imigrante antes de nascer é um 
emigrante e apresenta dupla contradição no seu estado de “estrangeiro”: um sentido 
provisório que se gosta de prolongar, indefinidamente, ou se trata de um estado mais 
duradouro, com um intenso sentimento de provisório. O estar em algum lugar é, para o 
imigrante, a ausência em outro local, geralmente a sua pátria. (SAYAD, 2000) 

Para Nunan (2006), a identidade do migrante estaria ligada a um sentimento de 
“provisoriedade” e essa temporalidade lhe permitiria um sentimento de familiaridade 
interligando passado, presente e futuro, incentivando o sobrevivência física distante de suas 
crenças, valores, cultura, enfim, de tudo que já era conhecido. 

Desta forma, a migração de retorno deve ser analisada em um contexto que envolve 
não só decisões que consideram a situação no país de destino, mas também as possibilidades 
de re-inserção na comunidade de origem. Aspectos ligados à integração do imigrante na 
sociedade de destino, como a redução das discriminações no mercado de trabalho ou acesso 
aos programas sociais sem discriminação do status migratório, tendem, segundo Klinthall 
(2006), a beneficiar tanto os países de destino como de origem. 

Posicionando o processo migratório nos países estudados, observa-se que a Argentina 
foi um dos primeiros países da América Latina a adotar uma legislação para a imigração. A 
Constituição em 1853 consagrava o postulado da migração ao dirigi-la a “ todos los hombres 
del mundo que queiran habitar el suelo argentino. Durante a segunda metade do século XIX,  
outros mecanismos foram criados, como a Ley de Inmigración y Colonización,  que permitiu 
gerar instrumentos para atrair imigrantes de forma massiva (HERNANDO, MARTÍNEZ- 
2006). No princípio, o Estado foi o grande responsável pelo processo que foi desenvolvido 
fundamentalmente com a criação de colônias dirigidas a imigrantes de países específicos, 
seguido pela iniciativa privada, como a Empresa Colonizadora Baron Hirsh que levou à 
Argentina os primeiros imigrantes de origem judaica, contingente este que até 1914 era de 
87.000 imigrantes. Vale destacar que entre 1880 e 1930, este país recebeu mais de cinco 
milhões de imigrantes, sendo que em sua maioria eram provenientes da Itália (47%) e da 
Espanha (33%). Com a crise de 29, a situação deixou de ser propícia para o recebimento de 
novos contingentes de imigrantes e a legislação passou a ser mais restritiva. Mesmo com a 
redução do número de imigrantes, entre 1945 e 1959, 900.000 europeus chegam a este país da 
América do Sul. 

Enquanto na década de 1960 os imigrantes representavam 12,6% da população, no 
início do novo milênio os estrangeiros na Argentina correspondiam a 3,9% da população total. 
Ao final do século XX, houve uma mudança não só quantitativa, mas de perfil migratório. O 
quadro dos imigrantes passa a ter como atores principais aqueles originários dos países 
limítrofes como Bolívia, Paraguai e Peru, que em 1960 não chegavam a representar 10% dos 
imigrantes na Argentina, contra os 61%, que tinha origem espanhola ou italiana. (BRUNO, 
2007). 

Em relação à emigração, grosso modo, pode-se afirmar que ela não foi muito 
importante até o último quarto do século XX. A emigração tomou maior corpo a partir do 
golpe militar de 1976, com a saída de expressivo número de exilados. Os países que mais 
receberam emigrantes argentinos foram: México, Brasil, Espanha, Suécia e França. Na década 
de 1980 e 1990, houve outro importante movimento, mas desta feita com origem na situação 
de crise econômica por que passava o país. Este contingente buscou acolhida na Espanha, 
Estados Unidos e também Israel. Em época mais recente, a partir de 2001, por conta do 
agravamento da situação econômica, as saídas voltam a ser importantes e se caracterizam pela 
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sua composição de jovens com qualificação profissional. (HERNANDO e 
MARTINEZ,2006).  

Apesar da dificuldade em se conhecer os números dos emigrantes, algumas 
estimativas foram apresentadas pelo CELADE (2006), com base em informações censitárias. 
Estas indicavam que o número de emigrantes argentinos era da ordem de 507 mil pessoas, o 
que corresponderia a 1,4% da população do país em 2001. A distribuição por região de 
destino segue a apresentada no quadro 2. Observa-se que, aproximadamente, 37% dos 
emigrantes estariam residindo na Europa e que os países da América Latina e Caribe ficam 
em segundo lugar (31,9%) na preferência dos argentinos emigrantes. 

Quadro – 2 Número de emigrantes argentinos segundo região de destino (2000) 
Emigrantes Regiões 

Valor absoluto por mil % 
Oceania e Oriente 13,5 2,6 

Europa 188,4 37,1 
América do Norte 143,9 28,4 

América Latina e Caribe 161,2 31,9 
Total 507 100 

Fonte: CELADE - 2006 
A experiência histórica do Brasil em relação à migração internacional tem como 

característica principal a de um país de imigração, que se iniciou com o processo de 
colonização. Após a descoberta do país por Portugal, além dos portugueses, africanos vítimas 
do tráfico de escravos formavam outro importante grupo de imigrantes. Mais a frente, no 
período que vai do último quarto do século XIX até o final da década de 1930 do século XX, 
aportaram no Brasil cerca de 4 milhões e 400 mil pessoas, provenientes sobretudo de 
Portugal, da Itália, da Espanha, do Japão e da Alemanha, para atender a crescente demanda 
por mão-de-obra na agricultura e depois, na indústria (LEVY, 1973).  

No início da década de 1980, outro processo teve inicio e o Brasil experimentou, pela 
primeira vez, fluxos migratórios negativos, passando assim de um país de imigração para um 
país de emigração. Nos dias atuais, o papel da imigração internacional deixa de ter uma 
grande importância na dinâmica demográfica brasileira. Segundo Baeninger e Fusco(2005), o 
Censo Demográfico de 2000 indicou que 683.830 estrangeiros viviam no Brasil, 
representando 0,4% da população total. Em sua maioria estes imigrantes eram de origem 
portuguesa (213.203), e grande parte deles está no país há mais de 10 anos.  

Em relação ao volume de emigrantes brasileiros, é praticamente impossível de se 
obter, uma vez que não há dados disponíveis tanto quanto a saída de brasileiros como a sua 
chegada nas localidades de destino. Baseando-se em dados do Censo Demográfico de 1991, 
Carvalho(1996) estimou, utilizando técnicas demográficas indiretas,  o saldo migratório no 
país  na década de 1980 para a  população maior de 10 anos, o resultado indicou um saldo 
negativo próximo de 1.800.000 pessoas. Considerando a segunda metade da década, este 
fluxo negativo, desta feita para as pessoas maiores de 5 anos, era estimado em 
9.272.740(CARVALHO ET AL, 2001).  

Outras fontes de informação podem também contribuir para estimativas do número de 
brasileiros morando no exterior. Dados do Ministério das Relações Exteriores, levantados 
junto aos consulados brasileiros, indicam que em 1997, 1,5 milhão de brasileiros vivam fora 
do país e que em 2002, este número havia aumentado para 2,0 milhões de pessoas 
(AMARAL-2005). Outras fontes indicam que este contingente já teria chegado à casa de 4,0 
milhões (CABRAL-2006 p.94). Segundo registros do Itamaraty, o maior número de 
imigrantes brasileiros está nos Estados Unidos (799.203), seguido pelo Paraguai (442.104); 
Japão (224.970) e Europa (174.994). Salvo no caso do Japão, onde há simetria entre os 
números dos consulados brasileiros e os levantados pelos organismos oficiais locais, nos 
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outros países os dados oficiais não revelam a real extensão da imigração de brasileiros, 
indicando que esta imigração é majoritariamente de não documentados.  

O Paraguai apresenta, em termos da migração internacional, algumas características 
bem distintas dos países do Cone Sul, a começar pela sua história, pois foi a primeira 
república da América Latina, em 1811 até 1864, conseguiu manter certa independência das 
pressões externas, principalmente inglesas, que se faziam sentir no continente. 

Em termos de migração internacional, a primeira tentativa de introduzir imigrante 
europeu no país acontece em 1855, com colonos franceses para a formação de colônias 
agrícolas em territórios pouco povoados. Esta iniciativa e outras não tiveram sucesso e até o 
momento do conflito com a Tríplice Aliança, a entrada de estrangeiros foi esporádica e 
atendia às necessidades de empresas radicadas no país. Ao final da guerra contra a Tripla 
Aliança, o Paraguai encontrava-se em uma situação crítica tanto em termos econômicos, 
quanto demográficos. Segundo algumas estimativas feitas por Souchaud (2007), mais de 50% 
da população existente no país antes do início do conflito desapareceu durante a guerra. Tal 
fato tornou a imigração imperativa para a reconstrução do país. No entanto, apesar dos 
esforços do governo central, as iniciativas para atrair estrangeiros não surtem os efeitos 
esperados e só após o início do século XX é que as medidas de incentivo à migração irão 
trazer resultados com a chegada de europeus e japoneses. È importante sinalar que apesar do 
pouco peso demográfico destas migrações, elas foram fundamentais para o desenvolvimento 
da agricultura local, por conta dos conhecimentos técnicos aportados pelos imigrantes. 

No governo de Stroessner (1954-1989), o fluxo de imigrantes tomou uma nova 
dimensão com a criação de mecanismos de atração, como a outorga de extensas parcelas de 
terras, inclusive em áreas fronteiriças, que terão como principais beneficiários grupos de 
agricultores brasileiros. A política levada á frente pelo governo do Paraguai, seguia de perto 
os interesses geopolíticos do Brasil. Junto com esta expansão foi se reproduzir do lado 
Paraguaio as relações de trabalho já existentes do lado brasileiro e além de proprietários, 
também houve um expressivo fluxo de trabalhadores agrícolas, não documentados, que 
vendiam sua força de trabalho nas propriedades. Na atualidade, segundo estimativas do 
CELADE (2006), o número de estrangeiros no país seria da ordem de 171.000 pessoas, 
representando 3,1% da população total.  

Ao lado deste processo de abertura e mesmo de incentivo à imigração, desenvolve-se, 
em sentido contrário, uma saída de paraguaios em busca de condições econômicas mais 
favoráveis em terras estrangeiras. A gênese deste processo está no modo como o estado 
paraguaio atua privilegiando, em alguns casos, a grande propriedade e em outros favorecendo 
o acesso às terras aos imigrantes europeus. Em resumo, o estado atuou sempre contra o 
desenvolvimento da pequena propriedade e dos interesses do pequeno agricultor paraguaio. 
(SOUCHAUD, 2007). 

Se os fatos acima descritos puderam atuar como fator de expulsão, o crescimento 
econômico dos países limítrofes, como Brasil e Argentina, tiveram a função de fator de 
atração para os paraguaios, que buscavam melhores condições de vida (HERNANDO e 
MARTINEZ, 2006). Segundo estimativas do CELADE (2006), o número de emigrantes 
paraguaios seria da ordem de 368.000 pessoas, que representaria 6,7% da população total do 
país. Conforme o Quadro 3, aproximadamente, 93% destes imigrantes estaria vivendo em 
países da América Latina e do Caribe. 
 Quadro - 3 Número de emigrantes paraguaios segundo região de destino (2000) 

Emigrantes Regiões 
Valor absoluto por mil % 

Oceania e Oriente 1,54 0,4 
Europa 5,49 1,5 

América do Norte 18,20 5,0 
América Latina e Caribe 342,77 93,1 
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Total 368 100 
Fonte: CELADE - 2006 

III) Metodologia  
Para esta pesquisa foram utilizados dados secundários, oriundos da última “rodada” de 

censos nos países da América Latina, realizada em torno do ano 2000. Os países da região 
buscaram acatar as sugestões da Divisão de Estatística de População das Nações Unidas, 
contaram com apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do 
Centro Latino Americano de Demografia (CELADE) para a implementação de propostas de 
compatibilização dos questionários do censo e democratização dos resultados (CELADE-
2003) 

Para os países em questão, o Brasil realizou o censo em 2000, a Argentina em 2001 e o 
Paraguai em 2002. Em relação às variáveis selecionadas para este trabalho, optou-se, no caso 
da definição do imigrante, por utilizar a informação de “data fixa”,  perguntando-se aos 
entrevistados onde residiam 5 anos antes da realização do censo. Buscando manter a 
comparabilidade entre os três países, as análises utilizaram somente as informações sobre o 
país de residência anterior, instrução e ocupação. Apesar de o censo brasileiro permitir 
incorporar a variável renda, este dado não estava disponível para os outros dois países. Outro 
aspecto a ser considerado é que para muitas variáveis não foi possível criar indicadores 
compatíveis para os três países, sendo necessário fazer algumas adaptações que poderão 
reduzir a abrangência das análises.  

Para o levantamento das informações sobre o Brasil utilizou-se os micro dados do 
Censo Demográfico do IBGE, disponibilizados no Laboratório de Geo-demografia do 
Programa de Pós-graduação de Geografia da PUCMinas. No caso da Argentina, as 
informações foram levantadas na base de dados do “Integrated Public Use Microdata Series” 
- IPUMS – International Minnesota Population Center, que disponibiliza uma amostra de 
10% do Censo Demográfico da Argentina de 2001. Em relação ao Paraguai, as informações 
do Censo Nacional de Población y Vivenda-2002 foram levantadas na página web da 
Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo da Secretaria Técnica de Planejamento 
da Presidência da República que permite acessar os dados censitários na base Redatam-SP. 
IV) Resultados  

IV.1) A migração de retorno 
No quadro 4, são apresentados para os três países em estudo os imigrantes de retorno. 

A informação utilizada foi a resposta, das pessoas com 20 anos ou mais na data do censo, à 
questão sobre o país de moradia 5 anos antes da realização do censo. Desta forma, para cada 
país o período de referência é diverso. Para a Argentina trata-se daqueles naturais e 
estrangeiros (nascidos no exterior) que moravam no país em 2001 e residiam no estrangeiro 
em 1996. Para o Brasil se aplica a mesma lógica, mas o grupo é dividido em brasileiros natos 
de um lado e estrangeiros e naturalizados de outro. A data de referência é o ano de 1995. No 
caso do Paraguai, a divisão é entre aqueles que nasceram no país e os que nasceram no 
exterior. A data de referência é o ano de 1997.  

Ainda no Quadro 4, pode-se observar que, em relação aos argentinos retornados, a 
regiões de origem mais relevantes foram Europa (24,70%) e América Latina (24,97%).  

Os retornados brasileiros tiveram com origem mais importante o Paraguai (25,75%); 
seguido pela Europa (22,45%); Estados Unidos e Canadá (18,68%) e Japão (16,91%).  

Dentre os paraguaios que viviam no estrangeiro cinco anos antes da data do censo, 
92% deles estavam na Argentina (84,97%) e no Brasil (6,78%).   
Quadro 4- Imigrantes data fixa por país/ região de última residência, segundo situação de 
naturalidade – Argentina (2001); Brasil (2000) e Paraguai (2002) 

Argentina Brasil Paraguai 
Natos Não natos Natos Não Natos Natos Não natos 

País / 
região 

V.Abs % V. Abs % V.Abs % V.Abs % V.Abs % V.Abs % 
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Argentina - - - - 2.050 3,11 3.646 9,14 22.277 84,97 7.203 40,0 
Brasil 1.940 7,05 4.000 3,70 - - - - 1.777 6,78 6.332 35,0 
Paraguai 3.990 14,5 24.180 22,10 16.967 25,75 2.806 7,03 - - - - 
Outro 
país AL 

6.870 24,97 60.460 55,24 
6.630 10,06 11.344 28,43 

621 2,30 1.655 9,2 

USA e 
Canadá 

4.090 14,86 2.800 2,60 
12.306 18,68 10.295 25,80 

723 2,86 687 3,8 

Japão 330 1,20 480 0,01 11.144 16,91 3.081 7,72 193 0,70 273 1,5 
Europa 6.890 24,70 6.440 5,90 14.789 22,45 1.792 4,49 472 1,80 884 5,0 
Outros 
países 

760 3,12 6.970 6,40 
2.000 3,04 6.941 17,39 

77 0,30 910 5,1 

Ignorado  
ñ. infor. 

2.650 9,63 4.410 4,05 
- - -  

76 0,29 67 0,4 

Total 27.520 100,00 109.740 100,00 65.886 100,00 39.905 100,00 26.216 100,00 18.011 100,00 
Fonte: Minnesota Population Center (2001); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000) e Censo 
Nacional de Población y Viviendas. Processado por Redatam + SP. CEPAL/CELADE 2003-2007. 

IV.2) Instrução 
As informações disponíveis nas três bases consultadas sobre a instrução permitem 

construir categorias comuns à Argentina, Brasil e Paraguai. Para tal, foi criada uma variável, 
nível de instrução, construída a partir de informações sobre os anos de estudo1. Desta forma, 
evitam-se as adaptações que seriam necessárias uma vez que o sistema de ensino nos três 
países apresenta características diversas.  

No caso da Argentina, o Quadro 5 demonstra que os imigrantes de retorno tinham, 
grosso modo, em sua maioria o nível de instrução 2º grau completo/ 3º grau incompleto 
independente do país de residência anterior, salvo no caso desta residência ter sido no 
Paraguai, onde há uma maior proporção de imigrantes de retorno com o nível de instrução 
fundamental incompleto. Em relação ao diferencial por sexo, nota-se que para aquelas pessoas 
como2º grau completo/ 3º grau incompleto, há uma maior proporção de mulheres do que 
homens neste nível educacional, salvo para o caso do Japão, onde a proporção dos homens é 
maior.  

No Quadro 6 são apresentados os dados para o Brasil tratando do nível de instrução 
dos imigrantes de retorno. O primeiro ponto a assinalar é a diferença de nível de instrução 
entre os imigrantes que declararam como residência 5 anos antes o Paraguai e aqueles que 
declararam os outros países e regiões analisadas, praticamente 90% dos retornados do 
Paraguai tinham o nível de instrução fundamental incompleto. É também neste nível de 
instrução que se enquadra a maior proporção de brasileiros que vieram da Argentina. Por 
outro lado, os que residiam na Europa cinco anos antes da data do Censo apresentaram o nível 
educacional mais elevado, 52,07% dos homens e 40,92% das mulheres declararam ter 3º grau 
completo ou mais.  Para os retornados dos Estados Unidos e Canadá os dois níveis 
educacionais mais importantes foram: 2º grau completo/ 3º grau incompleto (39,48% para os 
homens e 40,11% para as mulheres) e 3º grau completo e mais (41,55% para os homens e 
39,62% para as mulheres).  Vale notar que, considerando estes últimos países e a Europa, 
tanto para os homens como para as mulheres, aproximadamente, 80% dos imigrantes de 
retorno tinham no mínimo o 2º grau completo. No caso daqueles que residiam no Japão, 
observa-se que é o nível de instrução 2º grau completo/ 3º grau incompleto o que tem maior 
importância tanto para os homens (42,35%) como para as mulheres (48,39%). 

                                                 
1  Nível fundamental incompleto – zero a 7 anos de estudo (corresponde ao ensino elementar - 4 anos e mais 4 
anos de ensino); nível fundamental completo e 2º grau incompleto – 8 a 10 anos de estudo (corresponde ao final 
do ensino fundamental e 2 anos de escola secundária); nível 2º grau completo e 3º grau incompleto – 11 a 14 
anos de estudo (corresponde ao último ano do secundário e 3 anos do 3º grau; nível 3º grau completo – 15 anos 
de estudo e mais. 
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Em relação ao Paraguai, no Quadro 7, pode-se destacar que o nível de instrução dos 
migrantes de retorno varia conforme o país de residência cinco anos antes do censo. Dentre 
aqueles que viviam na Argentina, tanto homens como mulheres, a maioria tinha o nível 
fundamental incompleto (63,51% dos homens e 63,82% das mulheres). O mesmo pode ser 
observado para os que viviam no Brasil, mas com valores menores (41,90% dos homens e 
48,53% das mulheres). Quanto aos que residiram na Europa, Estados Unidos e Canadá, 
observa-se que, aproximadamente, mais de 70% deles tinham, no mínimo, o segundo grau 
completo e no caso da Europa, 58,88% dos homens informaram ter, no mínimo, o curso 
superior completo. 
Quadro 5 - Imigrantes de retorno por país/região de origem, segundo nível de instrução e 
sexo – Argentina – 2001 

País/ 
Região 

VL Fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo/2º grau 

incompleto 

2º grau completo/ 3º 
grau incompleto 

3º grau completo ou 
mais 

Total 

  Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
Abs 230 120 120 20 560 440 270 180 1.180 760 Brasil 
% 19,49 15,79 10,17 2,63 47,46 57,89 22,88 23,68 100 100 

Abs 760 880 360 240 690 790 150 120 1.960 2.030 Paraguai 
% 38,78 43,35 18,37 11,82 35,20 38,92 7,65 5,91 100 100 

Abs 600 710 400 240 1.510 2.090 710 610 3.220 3.650 Outros p. 
A. Latina % 18,63 19,45 12,42 6,58 46,89 57,26 22,05 16,71 100 100 

Abs 290 490 240 200 1.520 1.670 1320 1160 3.370 3.520 Europa 
% 8,61 13,92 7,12 5,68 45,10 47,44 39,17 32,95 100 100 

Abs 140 220 110 90 860 1.080 930 660 2.040 2.050 USA e 
Canadá % 6,86 10,73 5,39 4,39 42,16 52,68 45,59 32,20 100 100 

Abs 10 10 10 40 90 120 20 30 130 200 Japão 
% 7,69 5 7,69 20 69,23 60 15,38 15 100 100 

Abs 20 10 10 10 260 230 110 110 400 360 Outros 
países % 5,00 2,78 2,50 2,78 65,00 63,89 27,50 30,56 100 100 

Fonte: Minnesota Population Center. 
Quadro 6 - Imigrantes de retorno por país/região de origem, segundo nível de instrução e 
sexo – Brasil – 2000 

País/ 
Região 

VL Fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo/2º grau 

incompleto 

2º grau completo/ 3º 
grau incompleto 

3º grau completo ou 
mais 

Total 

  Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
Abs 400 397 194 161 191 312 163 231 948 1.101 Argentina 
% 42,19 36,06 20,46 14,62 20,15 28,34 17,19 20,98 100 100 

Abs 7.904 7.001 790 509 291 307 91 74 9.076 7.891 Paraguai 
% 87,09 88,72 8,70 6,45 3,21 3,89 1,00 0,94 100 100 

Abs 1.147 843 457 580 983 1.102 895 621 3.482 3.146 Outros p. 
A. Latina % 32,94 26,80 13,12 18,44 28,23 35,03 25,70 19,74 100 100 

Abs 311 606 431 679 1.828 2.817 2.792 2.841 5.362 6.943 Europa 
% 5,80 8,73 8,04 9,78 34,09 40,57 52,07 40,92 100 100 

Abs 455 474 684 568 2.371 2.061 2.495 2.036 6.005 5.139 USA e 
Canadá % 7,58 9,22 11,39 11,05 39,48 40,11 41,55 39,62 100 100 

Abs 1.657 1.363 1.728 1.321 3.204 3.496 976 1.044 7.565 7.224 Japão 
% 21,90 18,87 22,84 18,29 42,35 48,39 12,90 14,45 100 100 

Abs 91 111 136 110 361 434 429 328 1.017 983 Outros 
países % 8,95 11,29 13,37 11,19 35,50 44,15 42,18 33,37 100 100 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico – 2000 (micro dados) 
Quadro 7 - Imigrantes de retorno por país/região de origem, segundo nível de instrução e 
sexo – Paraguai - 2002 

País/ 
Região 

VL Fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo/2º grau 

incompleto 

2º grau completo/ 3º 
grau incompleto 

3º grau completo ou 
mais 

Total 

  Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 
Abs 6.892 7.292 2.149 2.064 1.434 1.641 377 428 10.852 11.425 Argentina 
% 63,51 63,82 19,80 18,07 13,21 14,36 3,47 3,75 100 100 

Brasil Abs 388 413 140 131 183 179 215 128 926 851 
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 % 41,90 48,53 15,12 15,39 19,76 21,03 23,22 15,04 100 100 
Abs 46 49 26 39 91 79 162 129 325 296 Outros p. 

A. Latina % 14,15 16,55 8,00 13,18 28,00 26,69 49,85 43,58 100 100 
Abs 23 41 17 27 48 81 126 109 214 258 Europa 
% 10,75 15,89 7,94 10,47 22,43 31,40 58,88 42,25 100 100 

Abs 70 70 24 42 119 116 162 120 375 348 USA e 
Canadá % 18,67 20,11 6,40 12,07 31,73 33,33 43,20 34,48 100 100 

Abs 22 11 19 27 34 42 23 15 98 95 Japão 
% 22,45 11,58 19,39 28,42 34,69 44,21 23,47 15,79 100 100 

Abs 3 3 3 4 6 13 26 18 38 38 Outros 
países % 7,89 7,89 7,89 10,53 15,79 34,21 68,42 47,37 100 100 

Fonte: Censo Nacional de Población y Viviendas. Paraguay 2002 Procesado con Redatam+SP. 
CEPAL/CELADE 2003-2007 

IV.3) Ocupação 
As informações sobre emprego são, provavelmente, as que mais apresentam diferenças 

nas três bases pesquisadas. Para manter a comparabilidade das três fontes, definiu-se como 
ponto de partida as informações que estavam disponíveis para o Paraguai, pois eram a que 
menos detalhes aportavam. 

Em relação à ocupação, três foram os aspectos analisados para os três países 
estudados: condição de trabalho na data do censo; posição na ocupação exercida; e setor de 
atividade da ocupação.  
Argentina - Os imigrantes internacionais de retorno na Argentina do sexo masculino têm, 
independente do país de origem, uma maior proporção de pessoas trabalhando que aqueles do 
sexo feminino. Em geral os mais de 60% dos homens estavam empregados contra a proporção 
máxima das mulheres de 47,18% (Quadro 8).   
Quadro 8 - Imigrantes de retorno por país/região de origem, segundo condição de trabalho e 
sexo – Argentina – 2001.  

País/ 
Região 

Valor Homens Mulheres 

  Situação no trabalho Situação no trabalho 
  Trabalhou Ñ trabalhou Total Trabalhou Ñ trabalhou Total 

V.abs. 810 370 1.180 310 450 760 Brasil 
% 68,64 31,36 100 40,79 59,21 100 
V.abs. 1220 740 1.960 710 1.320 2.030 Paraguai 
% 62,24 37,76 100 34,98 65,02 100 
V.abs. 2.170 1.050 3.220 1700 1.950 3.650 Outros p. 

A. Latina % 67,39 32,61 100 46,58 53,42 100 
V.abs. 2.310 1.060 3.370 1.660 1.860 3.520 Europa 
% 68,55 31,45 100 47,16 52,84 100 
V.abs. 1.320 720 2.040 810 1.240 2.050 USA e 

Canadá % 64,71 35,29 100 39,51 60,49 100 
V.abs. 100 30 130 60 140 200 Japão 
% 76,92 23,08 100 30,00 70,00 100 
V.abs. 290 110 400 140 220 360 Outros 

países % 72,5 27,5 100 38,89 61,11 100 
Fonte: Minnesota Population Center. 

Em comparação aos não-migrantes (Quadro9), que residiam nas regiões rural e urbana, 
observa-se que para os homens retornados a proporção de ocupados é sempre maior do que 
aquela levantada para os homens moradores da região rural e região urbana. Em relação às 
mulheres ocorre o mesmo com exceção do Japão (30,00%) e Paraguai (34,98%) . 
Quadro 9- Não- migrantes internacionais por situação de domicílio, segundo condição de 
trabalho e sexo– Argentina – 2001. 

País/ 
Região 

Valor Homens Mulheres 

  Situação no trabalho Situação no trabalho 
  Trabalhou Ñ trabalhou Total Trabalhou Ñ trabalhou Total 

V.abs. 5.731.260 3.884.110 9.615.370 3.698.560 7.219.830 10.918.390 Urbano 
% 59,61 40,39 100,00 33,87 66,13 100,00 
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V.abs. 774.610 391.420 1.166.030 235.320 754.110 989.430 Rural 
% 66,43 33,57 100,00 23,78 76,22 100,00 

Fonte: Minnesota Population Center. 
Segundo o país de origem, são os homens que retornaram do Japão que estavam 

empregados em maior proporção (76,92%), seguidos pelos imigrantes de retorno do Brasil 
(68,64%) e Europa (68,55%). Se diferenciando das mulheres, empregadas em maior 
proporção na Europa (47,16%) e em países latino-americanos (46,58%). Ocupam, em sua 
maioria, postos de trabalho como empregados, sempre acima de 50%, destacando-se a posição 
de trabalhador por conta própria para aqueles que residiam no Japão (37,50%) e no Brasil 
(35,71%)-(Quadro 10). Comparando com os não-imigrantes, proporção dos imigrantes de 
retorno que ocupavam a posição de empregador é mais elevada que entre os não-migrantes, 
urbanos e rurais, quando o país de origem era Europa (8,56%) e Estados Unidos e Canadá 
(8,92%) e a maioria da população era empregada (70,61%)-(Quadro 11). 
Quadro 10 - Imigrante de retorno por região de origem segundo posição na ocupação – 
Argentina – 2001 

Posição 

Região Valor Trabalhador 
por conta 
própria 

Trabalhador 
não 

remunerado 
Empregador 

Empregado 
doméstico 

Empregado Total 

Abs 400 20 70 0 630 1.120 Brasil 
% 35,71 1,79 6,25 0,00 56,25 100 
Abs 390 40 120 30 1350 1.930 Paraguai 
% 20,21 2,07 6,22 1,55 69,95 100 
Abs 870 120 230 40 2610 3.870 Outr.país da 

AL % 22,48 3,10 5,94 1,03 67,44 100 
Abs 1.120 90 340 30 2.390 3.970 Europa 
% 28,21 2,27 8,56 0,76 60,20 100 
Abs 540 10 190 10 1380 2.130 USA e 

Canadá % 25,35 0,47 8,92 0,47 64,79 100 
Abs 60 10 0 10 80 160 Japão 
% 37,50 6,25 0,00 6,25 50,00 100 
Abs 80 0 30 20 300 430 Outros 

países % 18,60 0,00 6,98 4,65 69,77 100 
Fonte: Minnesota Population Center. 
Quadro11- Não-migrantes internacionais naturais, por situação do domicílio segundo posição 
na ocupação – Argentina - 2001 

Posição Situação 
do 

domicílio 
Valor Trabalhador por 

conta própria 
Trabalhador 

não remunerado 
Empregador 

Empregado 
doméstico 

Empregado Total 

Abs 1.780.040 125.720 566.890 78.370 6.436.340 8.987.360 Urbano 
% 19,81 1,40 6,31 0,87 71,62 100 
Abs 226.270 73.120 64.490 12020 596..610 972.510 Rural 
% 23,27 7,52 6,63 1,24 61,35 100 
Abs 2.006.310 198.840 631.380 90.390 7.032.950 9.959.870 Total 
% 20,14 2,00 6,34 0,91 70,61 100 

Fonte: Minnesota Population Center. 
O Quadro 12 mostra os setores de atividades levantados, sendo o de maior 

concentração as relacionadas aos serviços, em proporções que variam de 26,67%, para os que 
residiam em 1996 no Japão, a 38,90% para aqueles que declararam morar nos Estados Unidos 
e Canadá. Para os que retornaram da Europa, o segundo grupo de atividade em importância é 
o setor financeiro e comércio de imóveis (22,55%). Neste setor, salvo para o caso dos 
retornados do Paraguai, a proporção da participação é sempre superior a 10%, bem acima da 
média apurada para os não-migrantes residentes no setor urbano. No entanto, estes resultados 
devem ser tomados com cautela, pois o número de observações não consideradas (não 
resposta e exclusão da amostra) muito elevado. (Quadro 13). 
Quadro 12 - Imigrantes de retorno por região ou país de origem segundo setor de atividade – 
2001 Argentina 
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Setor de atividade 
País/ 

Região 
VL Agrícola 

extrativo 
mineral 

Indústria e 
produção de 
energia, água 

Construção 
Comércio e 

hotelaria 

Transporte 
comunica 

ção 

Finanças e 
comércio 

de imóveis 

Adm 
pública 

Outros 
serviços 

Total 

Abs 100 210 30 170 100 130 20 300 1.060 Brasil 
% 9,43 19,81 2,83 16,04 9,43 12,26 1,89 28,30 100,00 
Abs 90 210 200 440 140 160 50 560 1.850 Paraguai 
% 4,86 11,35 10,81 23,78 7,57 8,65 2,70 30,27 100,00 
Abs 190 410 240 930 130 390 240 1.240 3.770 Outros 

países 
AL 

% 
5,04 10,88 6,37 24,67 3,45 10,34 6,37 32,89 100,00 

Abs 120 320 100 700 210 570 320 1.490 3.830 USA e 
Canadá % 3,13 8,36 2,61 18,28 5,48 14,88 8,36 38,90 100,00 

Abs 40 200 50 370 140 460 100 680 2.040 Europa 
% 1,96 9,80 2,45 18,14 6,86 22,55 4,90 33,33 100,00 
Abs 0 10 10 40 0 30 20 40 150 Japão 
% 0,00 6,67 6,67 26,67 0,00 20,00 13,33 26,67 100,00 
Abs 20 40 10 100 0 120 10 120 420 Outros 

Países % 4,76 9,52 2,38 23,81 0,00 28,57 2,38 28,57 100,00 
Fonte: Minnesota Population Center. 
Quadro 13 - Não-migrante internacional por situação de domicílio, segundo setor de 
atividade – 2001 Argentina 

Setor de atividade 

País/ 
Região 

VL 
Agrícola 

e 
extrativo 
mineral 

Indústria e 
produção 

de energia, 
água 

Construção 
Comércio 
e hotelaria 

Transporte e 
comunicação 

Finanças e 
comércio 

de imóveis 

Adm. 
pública 

Outros 
serviços 

Total 

Abs 347.490 1.205.010 585.660 2.008.200 679.460 839.710 855.700 2549.340 9070.570 Urbano 
% 3,83 13,28 6,46 22,14 7,49 9,26 9,43 28,11 100,00 
Abs 518.900 78070 41.680 85750 24.840 22.570 62.530 138920 973.260 Rural 
% 53,32 8,02 4,28 8,81 2,55 2,32 6,42 14,27 100,00 
Abs 866.390 1.283.080 627.340 2.093.950 704.300 862.280 918.230 2.688.260 1004.3830 Total 
% 8,63 12,77 6,25 20,85 7,01 8,59 9,14 26,77 100,00 

Fonte: Minnesota Population Center. 
Brasil – Analisando a situação no trabalho, os homens retornados apresentam uma maior 
proporção de ocupados do que as mulheres, sendo que, 82,91% destes vieram do grupo de 
Outros Países. Já as mulheres, apresentaram maior percentual de ocupadas (52,52%) na 
Europa (Quadro 14).  
Quadro 14 - Imigrantes de retorno por país/região de origem, segundo condição de trabalho e 
sexo – Brasil – 2000. 

País/ 
Região Valor Homens Mulheres 

  Situação no trabalho Situação no trabalho 
  Trabalhou Ñ trabalhou Total Trabalhou Ñ trabalhou Total 

V.abs. 737 211 948 423 678 1.101 Argentina 
% 77,74 22,26 100 38,42 61,58 100 
V.abs. 6.589 2.488 9.077 2.319 5.572 7.891 Paraguai 
% 72,59 27,41 100 29,39 70,61 100 
V.abs. 2.397 1.086 3.483 1.254 1.892 3.146 Outros p. 

A. Latina % 68,82 31,18 100 39,86 60,14 100 
V.abs. 4.066 1.296 5.362 3.647 3.297 6.944 Europa 
% 75,83 24,17 100 52,52 47,48 100 
V.abs. 4.656 1.349 6.005 2.386 2.754 5.140 USA e 

Canadá % 77,54 22,46 100 46,42 53,58 100 
V.abs. 4.775 2.791 7.566 2.382 4.842 7.224 Japão 
% 63,11 36,89 100 32,97 67,03 100 
V.abs. 844 174 1.018 395 587 982 Outros 

países % 82,91 17,09 100 40,22 59,78 100 
Fonte: IBGE Censo demográfico - 2000 

Comparando com os dados levantados para os não-migrantes internacionais, observa-
se que, no caso dos homens estes estão com uma proporção maior de empregados do que os 
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não-migrantes do setor urbano (69,9%) e rural (59,7%), salvo no caso dos imigrantes de 
retorno do Japão (63,11%) e do grupo de outros países da América Latina (68,82%). Em 
relação às mulheres, as não-migrantes internacionais na área urbana, estavam, 
proporcionalmente, mais ocupadas (40,5%) do que as imigrantes de retorno da Argentina 
(38,42%), Paraguai (29,39%); Outros países da América Latina (39,86%) e Japão (32,97%), 
conforme demonstra o Quadro 15. 
Quadro 15- Não-migrantes internacionais por situação de domicílio, segundo condição de 
trabalho e sexo– Brasil – 2000 

País/ 
Região Valor Homens Mulheres 

  Situação no trabalho Situação no trabalho 
  Trabalhou Ñ trabalhou Total Trabalhou Ñ trabalhou Total 

V.abs. 27.692.184 11.951.160 39.643.344 17.897.695 26.320.041 44.217.736 Urbano 
% 69,90 30,1 100 40,5 59,6 100 
V.abs. 5.408.449 3.645.065 9.053.514 1.552.384 6.501.836 8.054.220 Rural 
% 59,7 40,3 100 19,3 80,7 100 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - 2000 
Na posição da ocupação (Quadro 16), estão os empregados, seguidos pelos 

trabalhadores por conta própria, independente do país de origem, sendo que os imigrantes do 
Japão têm a maior participação percentual (37,22%). Vale ressaltar, a importância da posição 
de empregado doméstico para os retornados do Paraguai (11,52%). 
Quadro 16 - Imigrante de retorno por região de origem segundo posição na ocupação – Brasil 
– 2000 

Posição 
Região Valor Trabalhador por 

conta própria 
Trabalhador 

não remunerado 
Empregador 

Empregado 
doméstico 

Empregado Total 

Abs 317 50 92 87 717 1.263 Argentina 
% 25,10 3,96 7,28 6,89 56,77 100 
Abs 2.805 725 90 1186 5.491 10.297 Paraguai 
% 27,24 7,04 0,87 11,52 53,33 100 
Abs 975 126 204 104 2.538 3.947 Outr.país da 

AL % 24,70 3,19 5,17 2,63 64,30 100 
Abs 2.090 225 613 123 5.397 8.448 USA e 

Canadá % 24,74 2,66 7,26 1,46 63,88 100 
Abs 1.996 151 799 25 4.591 7.562 Europa 
% 26,40 2,00 10,57 0,33 60,71 100 
Abs 2.951 361 1.207 46 3.364 7.929 Japão 
% 37,22 4,55 15,22 0,58 42,43 100 
Abs 357 27 129 28 758 1.299 Outros países 
% 27,48 2,08 9,93 2,16 58,35 100 

Fonte: IBGE Censo Demográfico – 2000. 
Quanto aos não-imigrantes (Quadro 17), observa-se que a maior parte dos empregados 

encontra-se no setor urbano (63,31%), sendo inferior apenas aos retornados de Outros países 
da América Latina (64,3%) e USA e Canadá (63,88%) e trabalhadores por conta própria estão 
concentrados no setor rural (47,59%), superando todas as participações dos retornados.  
Quadro 17- Não-migrantes internacionais naturais, por situação do domicílio segundo 
posição na ocupação – Brasil - 2000 

Posição Situação 
do 

domicílio 
Valor Trabalhador por 

conta própria 
Trabalhador 

não remunerado 
Empregador 

Empregado 
doméstico 

Empregado Total 

Abs 11.499.461 608.120 1.724.791 3.830.608 30.482.268 48.145.248 Urbano 
% 23,88 1,26 3,58 7,96 63,31 100 
Abs 4.800.275 1.051.476 107.864 429.356 3.698.099 100.87.070 Rural 
% 47,59 10,42 1,07 4,26 36,66 100 
Abs 16.299.736 1.659.596 1.832.655 4.259.964 34.180.367 58.232.318 Total 
% 27,99 2,85 3,15 7,32 58,70 100 

Fonte: IBGE Censo Demográfico - 2000 
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Quanto ao setor de atividade (Quadro 18), a maior proporção encontrava-se nos Outros 
Serviços, exceto para os que retornaram do Paraguai, em que as atividades estavam, 
principalmente, ligadas ao setor agricultura e extrativo mineral (37,06%) e para os retornados 
do Japão, com maior concentração no setor de Comércio e Hotelaria (38,35%). 
Quadro 18 - Imigrantes de retorno por região ou país de origem, segundo setor de atividade – 
2000 Brasil 

Setor de atividade 

País/ 
Região 

VL Agrícola 
extrativo 
mineral 

Indústria e 
produção 

de energia, 
água 

Construção 
Comércio e 

hotelaria 

Transporte 
comunica 

ção 

Finanças e 
comércio 

de imóveis 

Adm. 
pública 

Outros 
serviços 

Total 

Abs 61 143 168 314 48 85 48 363 1.230 Argentina 
% 4,96 11,63 13,66 25,53 3,90 6,91 3,90 29,51 100 
Abs 3.763 1.507 1.098 1.681 322 133 140 1.511 10.155 Paraguai 
% 37,06 14,84 10,81 16,55 3,17 1,31 1,38 14,88 100 
Abs 453 621 173 805 160 294 356 1.048 3.910 Outros 

países AL % 11,59 15,88 4,42 20,59 4,09 7,52 9,10 26,80 100 
Abs 166 836 255 1389 300 1180 435 3.721 8.282 USA e 

Canadá % 2,00 10,09 3,08 16,77 3,62 14,25 5,25 44,93 100 
Abs 210 748 153 1.392 545 1.178 419 2.770 7.415 Europa 
% 2,83 10,09 2,06 18,77 7,35 15,89 5,65 37,36 100 
Abs 893 1.117 220 3.000 415 912 163 1.102 7.822 Japão 
% 11,42 14,28 2,81 38,35 5,31 11,66 2,08 14,09 100 
Abs 28 124 74 294 106 143 91 423 1.283 Outros 

Países % 2,18 9,66 5,77 22,92 8,26 11,15 7,09 32,97 100 
Fonte: IBGE Censo Demográfico - 2000 

Os não-migrantes (Quadro 19) apresentam uma população urbana com maior 
ocupação no setor de Comércio e Hotelaria (24,3%), inferior aos retornados da Argentina 
(25,53%) e Japão (38,35%), seguido pelo setor de Outros Serviços (23,56%). Vale ressaltar a 
grande concentração de população rural no setor Agrícola e Extrativo Mineral (70,74%), 
muito superior aos percentuais de participação dos retornados.  
Quadro 19- Não-migrantes por situação de domicílio, segundo setor de atividade – 2000 
Brasil 

Setor de atividade 

País/ 
Região 

VL 
Agrícola 

e 
extrativo 
mineral 

Indústria e 
produção 

de energia, 
água 

Construç
ão 

Comércio 
hotelaria 

Transporte 
e 

comunicaçã
o 

Finanças e 
comércio de 

imóveis 

Adm. 
pública 

Outros 
serviços 

Total 

Abs 3.208.733 7.462.619 3892.390 11.538.394 2.945.104 4.107.024 3.135.968 11186140 47476372 Urbano 
% 6,76 15,72 8,20 24,30 6,20 8,65 6,61 23,56 100 
Abs 7.079.922 627.564 325.892 598.357 169.071 111.693 196.725 898.752 10007976 Rural 
% 70,74 6,27 3,26 5,98 1,69 1,12 1,97 8,98 100 
Abs 10288.655 8.090.183 4218.282 12.136.751 3.114.175 4.218.717 3.332.693 12084892 57484348 Total 
% 17,90 14,07 7,34 21,11 5,42 7,34 5,80 21,02 100 

Fonte: IBGE Censo Demográfico – 2000. 
Paraguai - Dos imigrantes de retorno que viviam no Brasil, 78,59% dos homens estava 
empregado e 54,06% das mulheres, retornaram de algum país da América Latina (Quadro 20). 
Quadro 20 - Imigrantes de retorno por país/região de origem, segundo condição de trabalho e 
sexo – Paraguai – 2002. 

País/ 
Região 

Valor Homens Mulheres 

  Situação no trabalho Situação no trabalho 
  Trabalhou Ñ trabalhou Total Trabalhou Ñ trabalhou Total 

V.abs. 7.507 3.335 10.842 4.098 7.325 11.423 Argentina 
% 69,24 30,76 100 35,87 64,13 100 
V.abs. 727 198 925 390 459 849 Brasil 
% 78,59 21,41 100 45,94 54,06 100 
V.abs. 231 93 324 153 130 283 Outros p. 

A. Latina % 71,30 28,70 100 54,06 45,94 100 
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V.abs. 164 50 214 128 130 258 Europa 
% 76,64 23,36 100 49,61 50,39 100 
V.abs. 291 84 375 151 197 348 USA e 

Canadá % 77,60 22,40 100 43,39 56,61 100 
V.abs. 75 23 98 39 56 95 Japão 
% 76,53 23,47 100 41,05 58,95 100 
V.abs. 29 9 38 16 22 38 Outros 

países % 76,32 23,68 100,00 42,11 57,89 100 

Fonte: Censo Nacional de Población y Viviendas. Paraguay 2002. CEPAL/CELADE 2003-2007 
Quanto aos não- migrantes, a população masculina rural é dominante (83,12%), contra 

75,08% urbana, inferior aos percentuais dos retornados, independente do país de origem 
(Quadro 21). 
Quadro 21- Não- migrantes por condição de trabalho e sexo, segundo situação de domicílio – 
Paraguai – 2002. 

País/ 
Região Valor Homens Mulheres 

  Situação no trabalho Situação no trabalho 
  Trabalhou Ñ trabalhou Total Trabalhou Ñ trabalhou Total 

V.abs. 532.340 176.693 709.033 353.161 434.986 788.147 Urbano 
% 75,08 24,92 100 44,81 55,19 100 
V.abs. 440.318 89.421 529.739 94.902 366.220 461.122 Rural 
% 83,12 16,88 100 20,58 79,42 100 

Fonte: Censo Nacional de Población y Viviendas. Paraguay 2002 Procesado con Redatam+SP. CEPAL/CELADE 
2003-2007 

Dentre os paraguaios que viviam fora do país de nascimento em 1997, destacam-se 
aqueles que residiam na Argentina. Neste grupo 48,08% exerciam, em 2002, uma atividade 
econômica por conta própria, proporção semelhante à encontrada para aqueles que emigraram 
do Japão (Quadro 22). 
Quadro 22 - Imigrantes de retorno por região de origem, segundo posição na ocupação – 
Paraguai – 2002. 

Posição 
Região Valor Trabalhador por 

conta própria 
Trabalhador 

não remunerado 
Empregador 

Empregado 
doméstico 

Empregado Total 

Abs 6.775 256 436 1.979 4.645 14.091 Argentina 
% 48,08 1,82 3,09 14,04 32,96 100,00 
Abs 439 9 58 123 624 1.253 Brasil 
% 35,04 0,72 4,63 9,82 49,80 100,00 
Abs 95 3 20 16 317 451 Outr.país da 

AL % 21,06 0,67 4,43 3,55 70,29 100,00 
Abs 158 7 87 14 233 499 USA e 

Canadá % 31,66 1,40 17,43 2,81 46,69 100,00 
Abs 84 1 25 9 219 338 Europa 
% 24,85 0,30 7,40 2,66 64,79 100,00 
Abs 63 2 15 1 50 131 Japão 
% 48,09 1,53 11,45 0,76 38,17 100,00 
Abs 19 1 4 0 28 52 Outros países 
% 36,54 1,92 7,69 0,00 53,85 100,00 

Fonte: Censo Nacional de Población y Viviendas. Paraguay 2002. CEPAL/CELADE 2003-2007 
 Ao se comparar os dados dos imigrantes de retorno com os dos não-migrantes 
internacionais, observa-se que para a posição de trabalhadores por conta própria os retornados 
da Argentina e Japão ficam acima da média nacional (45,06%) – (Quadro 23). 
Quadro 23- Não-migrantes internacionais naturais por situação do domicílio, segundo 
posição na ocupação – Argentina - 2001 

Posição Situação do 
domicílio 

Valor Trabalhador por 
conta própria 

Trabalhador 
não remunerado 

Empregador 
Empregado 
doméstico 

Empregado Total 

Abs 1.780.040 125.720 566.890 78.370 6.436.340 8.987.360 Urbano 
% 19,81 1,40 6,31 0,87 71,62 100 

Rural Abs 226.270 73.120 64.490 12.020 596610 972.510 
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 % 23,27 7,52 6,63 1,24 61,35 100 
Abs 2.006.310 198.840 631.380 90.390 7.032.950 9.959.870 Total 
% 20,14 2,00 6,34 0,91 70,61 100 

Fonte: Minnesota Population Center. 
Dentre os setores de atividades, destaca-se o de Outros Serviços, sendo predominante 

aos retornados da Europa (47,62%), USA e Canadá (28,25%) e Brasil (27,46%). Para os que 
declararam residir na Argentina em 1997, em sua maioria desenvolvia, à época do censo, 
atividades ligadas ao transporte e comunicação (25,42%) – (Quadro 24). 
Quadro 24 - Imigrantes de retorno por região ou país de origem, segundo setor de atividade – 
2002 Paraguai 

Setor de atividade 

País/ 
Região 

VL Agrícola 
extrativo 
mineral 

Indústria e 
produção 

de energia, 
água 

Construção 
Comércio 
hotelaria 

Transporte 
comunica 

ção 

Finanças e 
comércio 

de imóveis 

Adm. 
pública 

Outros 
serviços 

Total 

Abs 1.870 1.712 2.740 627 3.558 259 188 3.044 13.998 Argentina 
% 13,36 12,23 19,57 4,48 25,42 1,85 1,34 21,75 100,00 
Abs 189 164 89 65 283 64 47 341 1.242 Brasil 
% 15,22 13,20 7,17 5,23 22,79 5,15 3,78 27,46 100,00 
Abs 18 36 5 18 106 40 47 171 441 Outros 

países AL % 4,08 8,16 1,13 4,08 24,04 9,07 10,66 38,78 100,00 
Abs 41 58 16 24 116 60 38 139 492 USA e 

Canadá % 8,33 11,79 3,25 4,88 23,58 12,20 7,72 28,25 100,00 
Abs 12 29 5 12 50 32 36 160 336 Europa 
% 3,57 8,63 1,49 3,57 14,88 9,52 10,71 47,62 100,00 
Abs 15 13 3 6 48 11 5 28 129 Japão 
% 11,63 10,08 2,33 4,65 37,21 8,53 3,88 21,71 100,00 
Abs 16 18 7 12 62 17 6 42 180 Outros 

Países % 8,89 10,00 3,89 6,67 34,44 9,44 3,33 23,33 100,00 

Fonte: Censo Nacional de Población y Viviendas. Paraguay 2002 CEPAL/CELADE 2003-2007 
Em relação aos não-migrantes, os trabalhadores, quando urbanos, se concentravam em 

atividades ligadas à transporte e comunicação (28,45%) e outros serviços (24,14%). Quando 
moradores nas áreas rurais, 63,98% deles trabalhavam no setor agrícola e extrativo mineral 
(Quadro 25). 
Quadro 25 - Não-migrantes por situação de domicílio, segundo setor de atividade – 2002 
Paraguai 

Setor de atividade 
País/ 

Região 
VL Agrícola e 

extrativo 
mineral 

Indústria e 
produção de 
energia, água 

Construção 
Comércio 
hotelaria 

Transporte 
comunicação 

Finanças 
comércio 
imóveis 

Adm. 
pública 

Outros 
serviços 

Total 

Abs 49.105 149.567 97.572 64.774 297.393 60.093 74.361 252.278 104.5143 Urbano 
% 4,70 14,31 9,34 6,20 28,45 5,75 7,11 24,14 100,00 
Abs 384.412 47.221 30.570 14.429 58.114 2.857 8.103 55.148 60.0854 Rural 
% 63,98 7,86 5,09 2,40 9,67 0,48 1,35 9,18 100 
Abs 433.522 196.802 128.151 79.209 355.535 62.956 82.471 307.450 164.6097 Total 
% 26,34 11,96 7,79 4,81 21,60 3,82 5,01 18,68 100 

Fonte: Censo Nacional de Población y Viviendas. Paraguay 2002 Procesado con Redatam+SP. CEPAL/CELADE 2003-2007 
Por fim, de forma geral, pode-se afirmar que a maioria dos retornados da Argentina, 

vieram de outros países da América Latina e da Europa e possuíam, no mínimo, 2 º grau 
completo. Os retornados do Brasil vieram, em maior parte do Paraguai e possuíam ensino 
fundamental incompleto. E quanto ao Paraguai, a maior parte dos retornados vieram da 
Argentina e possuíam ensino fundamental incompleto, semelhante à instrução dos vindos do 
Brasil. 

Quanto às condições de trabalho, considerando o principal país de origem dos 
retornados dos três países, há preponderância dos homens retornados quanto ao status de 
ocupados, independente do país de origem, diferentemente das mulheres que, estão na 
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maioria, desocupadas, com exceção das retornadas do Brasil, vindas da Europa e das 
retornadas do Paraguai, vindas de países da América Latina. 

Sobre a posição no trabalho, considerando o principal país de origem dos retornados 
dos três países, na Argentina e no Brasil, a maioria estava empregada e no Paraguai, a maioria 
estava trabalhando por conta própria, o que reflete o panorama dos não- migrantes 
masculinos, em que 83,12% dos encontrava-se ocupado na região rural nesta posição. 

Em relação ao setor de atividade, ainda considerando apenas o principal país de 
origem dos retornados dos três países analisados, há diferenças entre eles. Na Argentina, se 
sobressai os Serviços, semelhante ao setor dos não-migrantes urbanos. No Brasil, o setor de 
maior concentração seria o setor Agrícola e Extrativo Mineral, se diferenciando dos não-
migrantes urbanos, concentrados no setor de Comércio e Hotelaria. E para o Paraguai, o setor 
de maior concentração seria o de Transporte e Comunicação, coincidindo com o setor de 
maior relevância entre os não-migrantes urbanos. 

V) Comentários finais  
 Os resultados encontrados neste trabalho mostram que o retorno é aspecto de 
fundamental importância para a compreensão do processo migratório. Trabalhos realizados 
por Carvalho (2004), Fernandes (2000) e Marques e Máximo (2006) indicam que dependendo 
do país de origem do imigrante retornado, a sua reinserção no mercado de trabalho será de 
forma diversa. A importância da migração intra-regional fica patente frente aos dados 
levantados. Dos retornados argentinos, 21,5% tinham como origem o Brasil ou o Paraguai, no 
caso dos brasileiros, 28,8% dos retornados declarou como residência em 1995 o Paraguai ou a 
Argentina e por fim, 91,7% dos paraguaios que retornaram ao país declararam ao censo que 
residiam na Argentina ou no Brasil em 1997.  
 Em relação à participação no mercado de trabalho, mesmo considerando as 
dificuldades para a compatibilização dos dados, observa-se que a migração internacional pode 
contribuir para uma melhoria da situação de empregabilidade dos migrantes. Grosso modo, 
observa-se que há uma distinção entre os retornados dependendo da sua origem. Aqueles que 
retornam de países vizinhos, estão trabalhando por conta própria e em atividades em geral, de 
um perfil de menor remuneração. Aqueles que retornam da América do Norte e Europa estão 
em atividades, em geral, melhor remuneradas e têm uma posição na atividade de empregado, 
atuando no setor de serviços. 
 Apesar das inegáveis diferenças, é possível afirmar que o fato de imigrar por si só não 
produz uma vantagem que pode ser apropriada pelo imigrante e com isso, incorporada como 
uma melhoria que será valorizada pelo mercado. Este processo está condicionado não só pelo 
país de destino e as oportunidades que o imigrante irá encontrar, mas também pela sua 
qualificação pessoal que irá permitir apropriar-se do conhecimento que estará a sua 
disposição. 
 Considerando que a migração é um processo dinâmico e complexo, cujos 
determinantes em uma sociedade globalizada vão além de fatores ligados à situação 
econômica, política e social dos países de origem e destino, estudos que buscam entender o 
processo de retorno são de fundamental importância para a definição de políticas públicas, 
que visam atender ao cidadão quando em terras estrangeiras e a contribuir para que os frutos 
das atividades exercidas fora do seu país possam ser aproveitados para a melhoria da sua 
condição de vida quando do retorno. 
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