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Resumo 

Ao entrarmos no século 21, o cenário para o entendimento das migrações 
internas se amplia; além do contexto nacional é preciso incorporar as 
transformações advindas da nova ordem internacional na divisão social do 
trabalho no mundo. Tornam-se, por vezes, limitadas as explicações das 
migrações internas no país apenas pelos movimentos estruturais ou conjunturais 
da dinâmica da economia brasileira. A inserção periférica de espaços nacionais 
no âmbito da atual globalização passa a incluir dinâmicas locais ao sistema-
mundo; a penetração e expansão do capitalismo expressa novos arranjos das 
migrações internas que respondem a uma lógica externa redesenhada pelos 
vinculos e mecanismos de desencaixe entre o local e o global. É nesse contexto, 
que este estudo procura incorporar às explicações dos processos migratórios nos 
anos 2000 um olhar para fora das fronteiras nacionais; a defasagem entre as 
dinâmicas econômica e migratória que se redesenhou a partir dos anos 1990 
reflete os processos de reestruturação econômica em uma nova sociedade global. 
A dinâmica econômica do local/nacional se estabelece como o pano-de-fundo 
das migrações, mas não como a única determinante – diferentemente de quando 
estávamos em busca do tipo/etapa; emergem indícios de formas sociais globais 
nos processos migratórios, onde a rotatividade migratória permite captar a 
fluidez da força de trabalho. As migrações e os deslocamentos se redefinem nas 
novas lógicas migratórias, onde do ponto de vista dos sujeitos migrantes seus 
projetos migratórios (re)constroem espaços de vida de expressivos contingentes 
populacionais no Brasil. No olhar das análises desse estudo, as configurações 
atuais das migrações internas no Brasil explicita o enfraquecimento das forças 
centrípetas como absorvedoras de contingentes migrantes que acomodaram a 
redistribuição das migrações no país por quase um século. Os processos 
transnacionais da economia habitam de modo simultâneo os espaços nacionais e 
a vida das pessoas, trazendo desafios para a interpretação dos movimentos 
migratórios em diferentes escalas, para suas metodologias de análise e para a 
compreensão da rotatividade migratória no país. 

 

Introdução 

Ao se considerar os grandes tipos migratórios rurais-urbanos (de 1930-1970) e 

urbanos-urbanos (anos 1980 e 1990) vinculados aos processos de industrialização 

nacional, o que ocorrerá com as migrações internas no contexto da reestruturação 

produtiva transnacional, com as alterações nos setores da produção brasileira?  
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Os anos 2000 denunciam que a mobilidade espacial da população no território 

nacional insere-se num contexto mais amplo de transformações da sociedade global em 

seu conjunto. Os distintos contextos históricos, econômicos, sociais, demográficos e 

políticos serão as heranças para as diferentes manifestações, explicações e 

interpretações das migrações internas no Brasil no século 21.  

Desse modo, o entendimento dos processos migratórios nacionais 

contemporâneos tem suas raízes históricas assentadas na passagem para uma sociedade 

urbano-industrial, a partir da qual é possível compreender tipos migratórios em etapas 

específicas da dinâmica econômica do país (Baeninger, 2012). A preocupação com a 

reconstrução histórica permite observar tipos e características dos movimentos 

migratórios relacionados a etapas da economia; é possível apreender a contribuição da 

migração como “população necessária” em determinados momentos e como “população 

excedente” em outros. Embora não se possa estabelecer uma relação linear entre tipos 

de movimentos migratórios e etapas da economia, até os anos 1970 há simultaneidade 

nesses processos; a partir de então, há uma defasagem entre os processos, indicando 

uma maior complexidade do fenômeno migratório, em particular a relação 

migração/industrialização. A separação analítica entre essas ordens de fenômenos, no 

entanto, permite vislumbrar reciprocidades da dinâmica econômica sobre os processos 

migratórios e, por outro lado, dos movimentos migratórios com relação ao evolver da 

economia. 

Os movimentos migratórios apresentaram características distintas em cada uma 

das etapas econômicas, uma vez que, embora a migração seja sempre definida como 

uma mudança de residência, envolvem sentidos, direções, causas, consequências 

bastante variadas; determinado tipo de movimento migratório teve sua expressão num 

momento e pode ter significado diferente noutra etapa e em outro espaço. Essa 

perspectiva de reconstrução teórico-metodológica do fenômeno migratório possibilita 

apreender suas dimensões teórico-explicativas em cada situação histórica concreta, 

incluindo-se a dimensão espacial. 

A reconstrução histórica das migrações internas no Brasil e seus aportes teóricos 

estiveram até o final do século 20 alicerçado nos processos internos vinculados à 

dinâmica econômica e penetração do capitalismo em âmbito nacional; as migrações 

rurais-urbanas, a industrialização, a desconcentração econômica, a reestruturação 

produtiva, o processo de urbanização. Todos esses fenômenos compuseram e podem 

explicar os processos migratórios até o final dos anos 1990. A inserção do Brasil no 



cenário da economia internacional, com destaque para os anos 2000, aponta 

especificidades nas complementaridades regionais via migração no país; entendo que os 

movimentos migratórios internos refletem também a nova ordem econômica 

internacional. 

Ao entrarmos no século 21, o cenário para o entendimento das migrações 

internas se amplia; além do contexto nacional é preciso incorporar as transformações 

advindas da nova ordem internacional na divisão social do trabalho no mundo (Harvey, 

1992; Sassen 1988). Tornam-se, por vezes, limitadas as explicações das migrações 

internas no país apenas pelos movimentos estruturais ou conjunturais da dinâmica da 

economia brasileira. A inserção periférica de espaços nacionais na âmbito da atual 

globalização passa a incluir dinâmicas locais ao sistema-mundo (Wallestein, 1974); a 

penetração e expansão do capitalismo expressa novos arranjos das migrações internas 

que respondem a uma lógica externa redesenhada pela divisão internacional e territorial 

do trabalho.  

É nesse contexto, que este estudo procura incorporar às explicações dos 

processos migratórios nos anos 2000 um olhar para fora das fronteiras nacionais; a 

defasagem entre as dinâmicas econômica e migratória que se redesenhou a partir dos 

anos 1990 reflete os processos de reestruturação econômica em uma nova sociedade 

global. A dinâmica econômica do local/nacional se estabelece como o pano-de-fundo 

das migrações, mas não como a única determinante – diferentemente de quando 

estávamos em busca do tipo/etapa; emergem indícios de formas sociais globais nos 

processos migratórios, onde a rotatividade migratória (Baeninger, 2008) permite captar 

a fluidez da força de trabalho. No olhar das análises desse estudo, as configurações 

atuais das migrações internas no Brasil explicita o enfraquecimento das forças 

centrípetas como absorvedoras de contingentes migrantes que acomodaram a 

redistribuição das migrações no país por quase um século. Os processos transnacionais 

da economia habitam de modo simultâneo os espaços nacionais (Sassen, 2010), 

trazendo desafios para a interpretação dos movimentos migratórios em diferentes 

escalas (Brandão, 2007; Vainer, 2002) e para suas metodologias de análise. 

 

Migração e hierarquia urbana internacional 

Tendo como pano-de-fundo o intenso processo de urbanização e sua importância 

para a inserção dos espaços nas diferentes escalas locais, regionais, nacionais e globais, 



quais processos migratórios estariam reservados para o Brasil no cenário da 

globalização nos primeiros anos do século 21? 

O olhar para as interrelações sociais e demográficas atuais permitem afirmar que 

as migrações urbanas reconfiguram os processos migratórios no novo século, mesmo 

em diferentes conjunturas econômicas; o patamar da urbanização brasileira, nos anos 

2000, aprofunda a inserção do Brasil nos processos globais de reestruturação produtiva, 

gerando impactos na, consequente, reestruturação urbana. A diversidade de situações 

migratórias locais, regionais, estaduais recodifica a complexidade do fenômeno, não 

sendo possível nos pautarmos apenas no dinamismo econômico das áreas; afinal 

assistimos a permanência do maior fluxo de emigração no Brasil tendo como origem 

seu centro financeiro, São Paulo. 

Para o período 1989-2003, Cano (2011) indica os seguintes fatores que 

contribuíram para a continuidade da desconcentração produtiva regional no país: as 

políticas de incentivo às exportações, notadamente de commodities agropecuárias, 

agroindustriais e minerais; a guerra fiscal, principalmente em termos da indústria de 

transformação; a execução de infra-estrutura descentralizados; e os efeitos da 

desconcentração industrial. No âmbito da questão regional, o autor enfatiza que, já em 

1995, o governo abandou a política de desenvolvimento regional em favor das políticas 

dos grandes eixos (Galvão e Brandão, 2003), “os quais seriam vetores ligando zonas 

produtivas a portos de exportação, e receberiam grandes investimentos para aumentar a 

eficiência e competitividade exportadora. Contudo, eles apenas ligariam pontos de 

origem-destino, e pouco ou nada fariam em prol dos maiores espaços regionais em que 

estivessem inseridos”(Cano, 2011:16). Para o autor o debate acerca do dinamismo 

regional contemplou no final dos anos 1990 e início dos 2000, imersos no contexto da 

reestruturação produtiva internacional, questões relativas à região competitiva, arranjos 

produtivos locais e poder local; acrescente-se as ‘ilhas de prosperidade’ (Pacheco, 

1998).  

Para 2003-2010, Cano (2011) aponta, dentre as determinações para a questão 

regional e urbana no Brasil, o aumento do poder político e econômico de grandes 

grupos privados nacionais e internacionais sobre alguns importantes espaços do 

território nacional,  particularmente Norte, partes do Nordeste e Centro-Oeste, 

acrescentando “é evidente que a desconcentração produtiva continuou em todos os 

grandes setores: é a consolidação da fronteira agropecuária do NO e do CO-DF e do 

aumento da ocupação dos cerrados da BA, PI e MA pelas commodities exportáveis, da 



consolidação da província mineral de Carajás, da grande expansão do petróleo no RJ, 

ES e RN [...] a expansão da periferia estará atrelada,em grande medida, à de São Paulo 

[...] a exceção a esse processo reside na ‘autonomia’ regional ganha por algumas áreas 

do país, com a expansão de produção destinada a exportações (notadamente de 

commodities) e à produção energética, como o álcool de cana, o petróleo e a 

hidroeletricidade” (Cano, 2011 p. 26) 

Nesse cenário, procuro apontar que a análise dos movimentos migratórios nos 

anos 2000, reforça a tendência de configuração de novos espaços da migração, com a 

necessidade de diferentes olhares para as escalas aonde esses fluxos se processam, seus 

sentidos e repercussões em diferentes níveis; entendo que não basta apenas indicar que 

se tratam de “novas” modalidades migratórias ou “novos” rumos da migração interna é 

preciso buscar incluir as dimensões espaciais em que o fenômeno migratório opera em 

suas diferentes escalas territorias (Vainer, 2002; Brandão, 2007). 

Vainer (2002 p.25) afirma “o entendimetno de que os processos econômicos, 

políticos, sociais culturais têm dimensões escalares não podem conduzir à reificação das 

escalas, como se estas antecedessem e contivessem (como um receptáculo) os processo. 

O que temos são processos com suas dimensões escalares, quase sempre transescalares 

(haverá ainda hoje algum processo social relevante cuja compreensão e modificação 

seja possível através de uma análise ou intervenção uniescalar?). Para Brandão (2007 

p.210) “muitas vezes, independentemente de qual é o sítio em que ocorre um evento, 

seus efeitos são sentidos em diferentes níveis escalares”, acrescento ainda a relação da 

construção social desse evento – no nosso caso a migração interna -  e sua articulação 

escalar transnacional.  

Considero ser este um caminho desafiador para o estudo das migrações internas 

no Brasil no século 21: incorporar a perspectiva da produção social de escalas que 

permite “captar a complexidade desse heterogêneo e continental país” (Brandão, 2007 

p.211). Assim como Kornin e Moura (2002 p.15) perguntam em relação ao 

planejamento urbano “há uma escala espacial que abarque o processo de metropolização 

e de configuração de aglomerações urbanas, ou espacialidades estariam afetas a uma 

dimensão transescalar não capturável por mecanismos e instrumentos convencionais de 

planejamento e gestão? (apud Brandão, 2007 p. 211), coloco a hipótese de que a 

redefinição das migrações internas no Brasil, em particular a histórica migração do 

fluxo Nordeste-Sudeste-Nordeste apresenta uma dimensão transescalar e transnacional. 

Em uma concepção abstrata, à medida em que os espaços nacionais se conectam aos 



espaços globais – via mobilidade do capital – as migrações internas redefinem seus 

significados no contexto nacional e nas demais escalas regionais e locais, que 

desembocarão em modalidades e deslocamentos populacionais específicos dessas 

escalas. Nesse entendimento, poder-se-ia explicar as evidências dos anos 1990 do 

descolamento na relação entre migração/emprego, migração/industrialização 

(Baeninger, 1999) e migração/mobilidade social (Brito, 1995); relações construídas para 

a interpretação das migrações em uma dimensão uniescalar: a escala nacional. 

A complexidade e a diversidade do processo de redistribuição da população têm 

apontado a necessidade de se recuperar e incorporar aos estudos de população, 

sobretudo para o entendimento do fenômeno migratório, o debate atual acerca das novas 

configurações e tendências dos impactos territoriais dos processos de reestruturação 

produtiva.  É nesse contexto, portanto, que se torna importante inserir o debate a 

respeito das novas configurações urbanas para o entendimento dos processos de 

redistribuição espacial da população, de urbanização e das migrações no âmbito da 

reestruturação urbana. Essa reestruturação urbana traduz as recentes transformações do 

capitalismo em âmbito internacional (Harvey, 1992), com mudanças no cenário urbano 

mundial (Sassen,1988), em especial nas grandes concentrações metropolitanas (Benko e 

Lipietz, 1994). O processo de reestruturação produtiva em âmbito internacional tem 

contribuído, em nível nacional, regional e local, para a configuração de espaços urbanos 

selecionados (Sassen, 1988).  Tais espaços têm apresentado transformações 

significativas em termos econômicos, políticos e sociais em um esforço de inserção 

nessa dinâmica global.  Modificaram-se as formas e os processos urbanos até então 

vigentes nas cidades; intensificou-se a velocidade das transformações tecnológicas; as 

cidades pequenas e de porte médio passaram a constituir uma importante fatia do 

dinamismo regional; mudaram a direção e o sentido dos fluxos migratórios nacionais e 

internacionais.  

Esse cenário traz novos contornos às cidades, onde a compreensão dos 

fenômenos locais pressupõe o entendimento dos fenômenos regionais, metropolitanos e 

até aqueles em âmbito mundial (Castells, 1999; Sassen,1988; Harvey, 1992) e, portanto, 

diversificados movimentos migratórios e suas interpretações no âmbito local, regional, 

nacional e global.  O surgimento de rearranjos nas funções urbanas das cidades, em 

termos de atividades econômicas e de redistribuição espacial da população, constitui um 

elemento fundamental no fortalecimento de economias regionais que se articulam em 

diferentes níveis escalares (Brandão, 2007). A reestruturação urbana articula-se à 



reorganização econômica mundial, refletindo os impactos territoriais do processo de 

reestruturação produtiva; é nesse sentido, que quero enfatizar nesse ensaio que a 

configuração das migrações, em particular nos anos 2000, constituem também um dos 

elementos e produção desses impactos territoriais, revelando nexos transescalares. Isto 

porque a reestruturação produtiva não se limita à dimensão econômica (Castells,1999); 

ao mesmo tempo transformam-se as dimensões sociais, políticas, culturais e espaciais 

(Harvey, 1992).  Assim, as novas formas do espaço denunciam a dinâmica econômica 

atual e representam redes de lugares (Santos, 1997), espaço de fluxos (Castells, 1999), 

cidades globais (Sassen, 1988) ou rede de distritos (Benko, 1996) no contexto da 

dinâmica econômico-urbana em nível global. 

A contextualização e o entendimento do processo de reestruturação urbana atual 

remete, por sua vez, às transformações recentes da economia em âmbito internacional e 

a nova divisão social do trabalho (Gottdiener, 1993). “Desde os anos 80 observam-se os 

primeiros sinais do advento de um novo período de desenvolvimento do capitalismo, 

fundado numa flexibilidade crescente tanto no nível econômico como no social” 

(Benko, 1996:28). Desse modo, o elemento central da reestruturação econômica está 

calcado sob as novas formas de flexibilização da produção e sob a transformação 

vigorosa nos serviços de coordenação financeira, permitindo flexibilizar a forma 

fordista de acumulação e a dinâmica espacial desse sistema (Harvey, 1992). 

A nova divisão internacional do trabalho oferece o eixo da reestruturação 

econômica, com articulações em nível internacional, nacional e local, o que requer o 

surgimento de novas espacialidades e o redesenho de fenômenos sociais que 

historicamente foram construídos no âmbito nacional (Sassen, 2010). O sistema de 

cidades em nível nacional e suas conexões com a uma hierarquia urbana internacional 

traz reflexos para a escala nacional no que se referente às migrações internacionais 

como aponta Sassen (1988); o que procuro acrescentar é  que - em se considerando os 

diferentes níveis escalares – parte das migrações internas no Brasil se vinculam às 

transformações em âmbito global. 

No atual processo de reestruturação econômica, a dispersão espacial da produção 

tornou-se elemento central (Sassen, 1990); a nova fase da acumulação capitalista 

pressupõe uma intensa mobilidade do capital e da força de trabalho (Sassen 1988), 

onde, dentre outros aspectos, a tecnologia da informação (telecomunicações, 

microeletrônica etc.) confere enorme dinâmica à produção e aos lugares. Castells (1989) 

enfatiza que a economia internacional, as novas tecnologias de informação e de 



comunicação e a constituição de poderosas organizações transnacionais ligadas por 

redes subordinadas e descentralizadas são fatores decisivos no processo que dá sentido 

estrutural a cada território em um contexto mais amplo. 

Assim, a dimensão territorial constitui elemento fundamental do 

desenvolvimento atual3.  Como enfatiza Gottdiener (1990:59) “apesar das diferenças, as 

perspectivas sobre a reestruturação compartilham uma característica comum: a 

afirmação de que as recentes mudanças no capitalismo, provocadas pela crise, 

especialmente a partir de 1970, são responsáveis pela reorganização das estruturas 

espaciais urbanas e das relações entre as cidades no sistema urbano. Apesar das 

divergências teóricas, a vinculação do capital, nas atuais condições de crise, às 

mudanças socioespaciais que reestruturam o ambiente urbano continua sendo o traço 

comum das obras recentes”. 

O processo global de reestruturação das atividades econômicas implica em 

transformações significativas para países centrais e periféricos, representando enormes 

alterações nas estruturas sociais, urbanas, políticas e culturais no âmbito nacional e 

internacional (Sassen, 1988).  É nesse sentido, que procuro inserir as migrações internas 

no Brasil como elemento que reflete e compõe esse movimento de reestruturação nos 

contextos urbanos, com a configuração de espaços marcados como o lugar da produção 

(Sassen, 1980, 1990) e da consequente expansão da produção terceirizada em diferentes 

espaços locais (Sassen, 2010). É importante reter aqui para as análises das migrações 

internas no século 21 no Brasil, que são a partir desses lugares inseridos na lógica da 

produção global que se desencadeia a nova configuração migratória nacional: alta 

rotatividade, oscilação entre as condições da migração (retenção, perda e rotatividade 

migratória) e a utilização dos espaços como recurso para outros deslocamentos 

populacionais. 

Enfatizo que a diversidade crescente de situações migratórias dentro do processo 

de reestruturação urbana tem diferentes interpretações em função das articulações 

escalares. As mudanças advindas do processo de reestruturação produtiva alteraram 

significativamente a relação das cidades na economia internacional (Sassen,1990) e, 

portanto, a necessidade/demanda por força-de-trabalho para essa etapa da dinâmica 

econômica dependerá da ligação dos espaços da produção na economia globalizada. De 

acordo com Harvey (1992:266) “a produção ativa de lugares dotados de qualidades 
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especiais se torna um importante trunfo na competição espacial entre localidades, 

cidades, regiões e nações”. Isto faz diferença para os processos migratórios atuais no 

Brasil e suas direções, significados, permanências.  

Sassen (1990) analisa que a estrutura ocupacional do crescimento industrial da 

reestruturação da produção é caracterizada pela concentração locacional dos principais 

setores da indústria juntamente com a polarização ocupacional, o que contribui para o 

crescimento de um estrato de alta renda e um estrato, bastante grande, de trabalhadores 

de baixa renda. Os efeitos sociais dessa nova forma econômica, voltada para o mercado 

mundial, destaca a autora, refletem-se no aumento da pobreza nessas cidades, no 

subemprego, no crescimento de trabalhos feito em casa e em indústrias domésticas; 

esses efeitos compõem o crescimento do complexo industrial orientado para a 

economia global, onde as necessidades internas da cidade e das condições de vida de 

seus cidadãos estão longe de ser contemplados. Considero que esse novo contexto 

social incide fortemente nos contingentes migrantes da metrópole de São Paulo, com 

intensas idas-e-vindas sem a capacidade de absorção dessa população; no século 21 

essa mobilidade da força-de-trabalho interna – via histórica migração Nordeste-Sudeste 

– corresponde também à mobilidade do capital em nível global. 

 

Espaços da migração e espaços do capital 

Os efeitos sociais da reestruturação produtiva alcançam cada vez mais espaços 

nacionais. À medida em que diferentes espaços e suas produções locais passam a 

responder à uma demanda internacional, indicando seus mecanismos de desencaixe 

(Giddens, 1992), os movimentos migratórios mudarão suas interpretações nos 

diferentes níveis escalares. Por exemplo, a migração de mão-de-obra qualificada 

tenderá ser absorvida pelos centros de excelência em ciência e tecnologia e nos grandes 

centros industriais-financeiros, em especial o “trabalhador do conhecimento” 

(Castells,1999), ao mesmo tempo, em que se processará a continuidade das entradas e 

saídas de fluxos migratórios de menor qualificação que possívelmente terão menor 

permanência em destinos voltados para uma economia global, com a confluência da 

entrada de imigrantes estrangeiros nesses mesmos espaços (Baeninger, 2011). Meu 

argumento aqui é o de que à medida em que as localidades se inserem na lógica global, 

as migrações tenderão a ser mais “fluidas”, correspondendo à mesma velocidade da 

mobilidade do capital na contemporaneidade, com a consequente redefinição no papel 

da migração no desenvolvimento e constituição do mercado de trabalho no país. 



Destaca-se que no processo de reestruturação produtiva as metrópoles, nas 

diferentes abordagens, são contempladas como as ‘regiões ganhadoras´(Benko e 

Lipietz, 1994) dos fluxos de capitais no âmbito da economia global. Contudo, do ponto 

de vista das migrações internas no Brasil tratam-se dos espaços que vem sendo marcado 

como regiões perdedoras de população, em particular São Paulo. De fato, é essa 

concentração territorial hegemônica que se volta para o mundo globalizado, contudo 

permanece o papel redesenhado dessas localidades no contexto nacional. Este é o palco 

dos grandes fluxos migratórios nacionais no Brasil: as regiões metropolitanas, que 

(re)configuram seus processos migratórios justamente pela articulação que passam a 

estabelecer em outra escala, a escala global.  

Faz sentido, portanto, ter entendido que as grandes transformações na rede urbana 

brasileira e na redistribuição da população e das migrações tivessem se iniciado 

justamente pelas concentrações metropolitanas (Baeninger e Brito, 2005 ). “As cidades 

representam lugares específicos, espaços da estrutura social, da dinâmica interna e da 

nova ordem global [...] as estruturas-chaves da economia mundial estão 

necessariamente situadas nas cidades" (Sassen, 1990: 4).  As dinâmicas nacionais e 

globais não são excludentes, afirma Sassen (2010); a autora completa analisando que as 

relações entre o local e o global podem ocorrer de múltiplas formas, sem que haja uma 

hierarquia entre os níveis.  

A experiência brasileira, e particularmente do Estado de São Paulo (Baeninger, 

2006) e do Rio de Janeiro (Oliveira, 2010), indica possíveis arranjos regionais e locais 

no processo de urbanização e suas migrações, refletindo possíveis impactos territoriais 

do processo de reestruturação produtiva.  

Gottdiener (1990) afirma que processos socioeconômicos experimentados em 

décadas anteriores contribuíram para uma nova forma de espaço, mesmo antes da 

reestruturação pós-fordista. O eixo explicativo para a configuração das novas 

espacialidades é a desconcentração.  O autor enfatiza que a reestruturação urbana está 

baseada na problemática da desconcentração, entendida como o aumento absoluto de 

população e o adensamento de atividades sociais em áreas fora das tradicionais regiões 

urbanas e dos maiores centros populacionais. “Nessa visão, o processo de 

desconcentração implica tanto um movimento socioeconômico que sai das cidades 

centrais mais antigas para áreas afastadas – ou descentralização – quanto o surgimento 

de aglomeração tipo cidade e a formação de densidade social em áreas afastadas – ou 

concentração [...] em resumo, escolho o termo desconcentração para descrever os 



padrões atuais de crescimento polinucleado porque ele apreende a dispersão regional 

maciça de pessoas, comércio, indústria e administração pública, juntamente com a 

reestruturação contemporânea de tais regiões em domínios multicentrados – 

esparramados por vários quilômetros e localizados em todo lugar do país, especialmente 

naquelas áreas consideradas antigamente imunes ao desenvolvimento urbano” 

(Gottdiener, 1993:19). 

As análises de Gottdiener suscitam que se mencione a discussão acerca dos 

processos de reestruturação urbana vis-a-vis os processos de urbanização, de 

redistribuição espacial da população e das atividades econômicas. No movimento de 

desconcentração, apontado por Gottdinier, é importante resgatar que o próprio 

fenômeno pode ter contribuído para a formação e surgimento de espaços urbanos 

selecionados, os quais se fortalecem e se recriam diante do atual processo de 

reestruturação econômica.  Nesse sentido, as novas espacialidades resultariam, em 

parte, de processos socioeconômicos-espaciais derivados de uma etapa prévia à 

reestruturação produtiva, preparando e abrindo espaço para os espaços da globalização. 

De fato, a dinâmica interna das cidades e regiões constitui elemento 

fundamental para a configuração das migrações, onde a dimensão territorial do 

processo de reestruturação produtiva é marcado pelas migrações interestaduais de longa 

distância, sendo as migrações intra-regionais, intrametropolitanas e intra-estaduais 

expressões locais dos processos sociais que podem ter elementos do global (Sassen, 

2010).   

 Assim, o tema das migrações internas no Brasil adquire importância crescente 

nos estudos de população no século 21. De um lado, as migrações de longa distância 

redesenham seus trajetos e seus significados; de outro lado, as dinâmicas regionais 

passaram a imprimir especificidades às migrações urbanas-urbanas. Analiso, portanto, 

que o deslanchar dos processos migratórios recentes tem suas raízes de transformações 

desde os anos 1980, quando as clássicas interpretações da migração ancorada somente 

no desempenho econômico das áreas alcançaram seus limites. Os processos migratórios 

nacionais, imersos em um novo contexto socioeconômico e urbano nacionais e globais, 

imprimem espaços da migração marcados por diferentes “condição migratória”: áreas 

de retenção de população, áreas de perdas migratórias e áreas de rotatividade migratória 

(Baeninger, 2012). 

Os anos 2000 indicam a necessidade de revisão da relação migração-

industrialização, migração-desconcentração industrial, migração-emprego no contexto 



atual da economia e da reestruturação produtiva. Na minha interpretação, embora se 

deslocando da clássica relação entre dinâmica econômica e migração, é essa nova 

configuração produtiva em âmbito nacional e internacional que constitui o pano-de-

fundo do dinamismo atual das migrações internas no Brasil. Nesses espaços os fluxos 

mais volumosos e de longo distância são compostos de idas-e-vindas, refluxos, re-

emigração, outras etapas. Nesse sentido, as migrações assumem um caráter mais 

reversível (Domenach  e Picouet, 1990) em comparação com décadas anteriores, nas 

quais as explicações da migração estavam pautadas na capacidade de atração do destino 

migratório, mesmo que em uma leitura histórico-estrutural (Singer, 1973). O fenômeno 

da reversibilidade das migrações internas diz respeito tanto às áreas de origem, com um 

crescente vai-e-vem, como às de destino, com o incremento da migração de retorno. 

É nesse contexto, que a migração interestadual, para o conjunto do país, 

continuou exibindo decréscimos em seus volumes: passou de 5,2 milhões, entre 1995-

2000, para 4,6 milhões, entre 1999-2004, e de 4,4 milhões, de 2001-2006, para 3,2 

milhões entre 2004-2009. Esse decréscimo, contudo, não implica em uma tendência à 

estagnação das migrações; ao contrário, denota outros arranjos da própria migração 

interna, bem como seus atuais desdobramentos, com novas modalidades de 

deslocamentos populacionais em âmbitos locais e regionais. 

As dinâmicas migratórias dos Estados do Nordeste, por exemplo, são 

profundamente marcadas por oscilações em temos de recuperação, absorção e expulsão 

de suas populações que refletem tanto os processos intra-regionais, como a instabilidade 

das tendências dos movimentos migratórios de retorno. De um lado, o Rio Grande do 

Norte e o Ceará vêm conseguindo manter trocas migratórias positivas com as demais 

UFs, do outro lado, o Estado da Bahia é um dos melhores exemplos; com uma 

trajetória de perdas migratórias por mais de cinquenta anos seus volumes de 

emigrantes têm oscilado no decorrer das décadas, permitindo analisar 

esses fluxos com análises a respeito da reversibilidade das migrações, como aponta 

Domenach e Picouet (1990), com intensos deslocamentos populacionais de entradas e 

saídas entre o Nordeste e o Sudeste. Assim, a compreensão das migrações no Nordeste 

passa, necessariamente pela nova realidade da Região Sudeste.  

Nas trocas migratórias, o Estado de São Paulo vem passando por  perdas 

migratórias, as quais podem estar relacionadas, muito mais, às saídas de população da 

Região Metropolitana de São Paulo, com histórico consolidado de migrações 

interestaduais – em especial nordestina-, do que ao cenário do interior paulista, que vem 



expandindo suas áreas de migração com o Nordeste mais recentemente (Baeninger, 

2012). 

O entendimento das migrações internas atuais conduz à substituição de conceitos 

historicamente datados, tais como: a) áreas de evasão por áreas de perdas migratórias; b) 

áreas de atração ou absorção por áreas de retenção migratória; c) áreas de origem e 

destino por áreas/etapas constituintes dos processos de rotatividade migratória. Duas 

dimensões estão particularmente presentes na re-definição desses processos: em 

primeiro lugar, a própria reversibilidade  (Domenach e Picouet, 1990) dos diferentes 

fluxos migratórios, em especial as oscilações nos volumes de emigração e imigração e 

suas novas modalidades; em segundo lugar, a menor permanência das condições da 

migração para a caracterização das áreas. 

O caso de Estado de São Paulo é indicativo de tais alterações. Considerado o 

polo nacional das migrações no Brasil por mais de 50 anos caracteriza-se por distintas 

“condições migratórias”. Nas principais trocas migratórias ocorridas entre 2004-2009, 

dentre os estados brasileiros, São Paulo apresentou-se como área de forte perda 

migratória para os estados da região Sul e Centro-Oeste - com destaque para Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso – e também para o 

Estado do Amazonas. Com os estados do Pará (na Região Norte) e Rio de Janeiro (na 

Região Sudeste) constitui área de retenção da migração. Já com os restantes 20 estados 

brasileiros caracteriza-se como área de rotatividade migratória.   

Como se poderia visualizar essa configuração migratória para São Paulo dez 

anos atrás? Como mantermos a hipótese de que esta tendência atual de rotatividade 

migratória permanecerá?  A passagem de uma “condição migratória” de retenção, perda 

ou rotatividade migratória para as áreas requer o entendimento da complexidade que o 

fenômeno migratório assumiu no século 21, tanto pela generalização do processo de 

urbanização, quanto pelas modalidades migratórias advindas de deslocamentos de curta 

distância. 

Nesse contexto de redefinição de áreas de retenção e perdas migratórias, 

redesenha-se a mobilidade espacial da população no Brasil, com processos migratórios 

que resultam na expansão dos espaços de rotatividade migratória. A tendência de perda 

migratória do Sudeste, evidenciada já entre 1999-2004 (Cunha, 2006; Hakkert e 

Martine, 2006; Brito e Carvalho, 2006), revela a consolidação dos espaços da migração 

no país, onde a complementaridade migratória - historicamente existente entre 

Nordeste-Sudeste – se redefine num cenário de rotatividade migratória. Não se trata 



apenas das “duplas migratórias”, como definie Wendin (2001) para as migrações 

internacionais, herdadas do desenvolvimento do capitalismo no páis. 

Pode-se caracterizar os espaços da migração no Brasil na última década da 

seguinte maneira:  

i) área de retenção migratória nacional e regional, ou seja, o novo pólo das 

migrações, o Estado de Goiás, situado na região Centro-Oeste e área de expansão da 

fronteira agropecuária  

ii)  áreas de retenção migratória regional, estados do Mato Grosso (Região Centro-

Oeste), Pará (Região Norte), Rio Grande do Norte (Região Nordeste), Espírito Santo 

(Região Sudeste) e Santa Catarina (Região Sul); 

iii)  área de rotatividade migratória nacional: São Paulo e Rio de Janeiro, em especial 

suas metrópoles  

 

 É nesse sentido, que se pode observar nas migrações internas do Brasil, na 

primeira década do século 21, uma faixa que se estende do Mato Grosso passando por 

Goiás, Tocantins, Maranhão e Piauí até o Pará (áreas dos commodities exportáveis, 

fronteira mineral e agropecuária), caracterizada pelas as maiores áreas de retenção 

migratória. Já o outro corredor da migração nacional é historicamente conformado pelos 

fluxos Nordeste-Sudeste, e agora pelos seus refluxos Sudeste-Nordeste, onde transitam 

os volumes mais elevados da migração do país, com intensas áreas de rotatividade 

migratória; reconfiguram-se espacialidades migratórias em âmbito sub-regional, como 

são os casos de Minas Gerais, Bahia e São Paulo.  Essas espacialidades sub-regionais 

também são observadas na Região Sul, com o Estado de Santa Catarina. Já no 

Norte/Nordeste do país, as novas áreas de expansão da fronteira agrícola, ganham 

importância na recepção dos fluxos migratórios do Pará e da atual retenção migratória 

de Roraima. 

 Para o entendimento da migração na escala nacional/regional é importante voltar 

as análises à clássica relação migração e emprego, embora não seja suficiente para 

explicar sozinha as migrações em seu conjunto. Considerando o estoque de emprego 

formais em 2000 e 2010 (Tabela 1), poder-se-ia concluir que o menor incremento dos 

empregos no Sudeste na década (em torno de 60%) em relação às demais regiões, em 

especial Norte (120%) e Nordeste (83%) explicam em grande medida, a diminuição nos 

volumes de emigrantes dessas regiões, bem como a migração de retorno; contudo, 

permanece expressiva a emigração para o Sudeste, possivelmente, articulada com os 



empregos não formais. Considero, assim, que a reprodução desses fluxos migratórios 

estão vinculados com processos da reestruturação produtiva internacional, sendo 

necessários estudos que capte a especificidade dos fluxos e os lugares que os compõem. 

 

Tabela 1 
Estoque de Empregos Formais 
Grandes Regiões - Brasil 
2000/2010 

Grandes 
Regiões 2000 2010 

Participação relativa 
(%) 

Variação 2010/2000 

2000 2010 
Absoluta 

Relativa 
(%) 

Norte 1.094.347 2.408.182 4,17 5,46 1.313.835 120,06 

Nordeste 4.374.693 8.010.839 16,68 18,18 3.636.146 83,12 

Sudeste 14.042.219 22.460.999 53,54 50,97 8.418.780 59,95 

Sul 4.624.950 7.557.531 17,63 17,15 2.932.581 63,41 

Centro-Oeste 2.090.693 3.630.804 7,97 8,24 1.540.111 73,67 

Brasil 26.226.902 44.068.355 100 100 17.841.453 68,03 
Fonte: RAIS/MTE – 2000/2010. Queiróz (2011) 
 

 Os dados são contundentes, entre 2000 e 2010 diminui a participação relativa do 

Sudeste e Sul no estoque de empregos formais no Brasil, enquanto as demais regiões 

veem ampliadas suas capacidades de geração de empregos.aumentam, com destaque 

para o Nordeste e Norte. A análise desagregada por UFs selecionadas mostra que todos 

os estados do Nordeste, entre 2000/2010, tiveram aumento relativo no estoque de 

empregos formais – chegando a Bahia a ter um aumento absoluto de mais de um milhão 

(Tabela 2). Em termos relativos, no entanto, nota-se que o estado de São Paulo ficou 

abaixo da média nacional, que foi de 68%. Entre 2000 e 2010,  somente o estado de São 

Paulo diminui a sua participação relativa no estoque de empregos formais de 65% em 

2000 para 61% em 2010. Essa mesma tendência ocorre para as regiões metropolitanas 

do Sudeste. Todas as metrópoles fora do Sudeste alcançaram um estoque de empregos 

acima de um milhão; a RM de Fortaleza foi o grande destaque (com incremento relativo 

de 84,7% no período), seguido de Recife e Curitiba. Por outro lado, as metrópoles do 

Sudeste e Sul tiveram menores incrementos, com destaque para a RM de São Paulo, 

com 55% de aumento nos seus empregos formais e RM do Rio de Janeiro, com 42%; 

essas áreas estão fortemente vinculadas aos processos da economia global e, portanto, 

ainda lideram em números absolutos a geração de empregos formais, ao mesmo tempo 

que devem reproduzir um estrato muito elevado de empregos não formais, 

característicos da reetruturação produtiva atual (Sassen, 2010). 

 

 



Tabela 2 
Estoque de Empregos Formais 
UFs Selecionadas, 2000/2010 

UFs Selecionadas 2000 2010 
Variação 2010/2000 

Absoluta 
Relativa 

(%) 
Maranhão 284.792 636.625 351.833 123,54 
Piauí 205.729 377.463 171.734 83,48 
Ceará 691.090 1.325.792 634.702 91,84 
Rio Grande do Norte 315.488 575.026 259.538 82,27 
Paraíba 339.126 579.504 240.378 70,88 
Pernambuco 882.896 1.536.626 653.730 74,04 
Alagoas 272.183 470.992 198.809 73,04 
Sergipe 206.054 369.579 163.525 79,36 
Bahia 1.177.335 2.139.232 961.897 81,70 
São Paulo 8.049.213 12.873.605 4.824.392 59,94 
Total 12.423.906 20.884.444 8.460.538 68,10 

Fonte: RAIS/MTE – 2000/2010. Queiróz (2011). 

 

 Dedecca (2011:1) analisa a participação da migração nos anos 2000 no conjunto 

da população e no mercado de trabalho com os dados das PNADs; conclui que “os 

resultados apontam uma menor densidade do processo de migração atualmente, sendo 

que sua relação com o mercado de trabalho apresenta características mais positivas. 

Ademais, não sinaliza o recrudescimento da migração frente ao crescimento da 

economia [...] Ao contrário, sugerem que o padrão de crescimento menos concentrado 

espacialmente, as políticas sociais e o crescimento populacional mais lento podem estar 

contribuindo para uma maior retenção da população em suas regiões de origem” (p. 8). 

Embora concorde com o autor, ressalte-se, contudo, que tais informações não captam as 

constantes idas e vindas, outras temporalidades e espaços constituintes das migrações 

internas no Brasil hoje, reforçando cada vez mais o papel de uma força de trabalho 

móvel. 

Concluo, que o cenário migratório do século 21 apresenta dois grandes vetores 

redistributivos nacionais. O primeiro é caracterizado pela “dispersão migratória 

metropolitana”, que em nível nacional é marcado pelos significativos volumes de 

migrantes de retorno interestaduais que partem do Sudeste em direção ao Nordeste. De 

maneira complementar, no âmbito intra-estadual, esta tendência se evidencia com a 

conformação de importantes fluxos migratórios metrópole-interior. Nesse sentido, o 

segundo vetor refere-se a “interiorização migratória”, com trajetórias migratórias de 

mais curtas distâncias, envolvendo aglomerações urbanas e espaços não-metropolitanos, 

expressos na maior retenção de população migrante nos estados e nas regiões 

demográficas. A reversibilidade dos processos migratórios adquire significado distinto 

quando se contempla dinâmicas urbano-regionais especifícas. 



 Esses dois vetores, a meu ver, expressam relações diferenciadas no 

entendimento das migrações internas no Brasil e seus niveis de escalonamento na 

inserção da economia global. No vetor da dispersão migratória – notadamente marcado 

pelos maiores volumes de imigrantes/emigrantes e pela alta rotatividade entre o 

Nordeste-Sudeste – a penetração da economia global é catalisadora da intensa 

mobilidade, constituindo uma força de trabalho móvel; assim, como o é para as 

migrações internacionais (Sassen, 1988; Massey,1998).   

 Já o vetor da interiorização das migrações é a expressão da escala local (mesmo 

com vínculos com o global) e seus nexos com os processos que se operam 

concretamente naquele território, inclusive com um forte componente positivo da 

relação migração/emprego; é o lugar da diversificação das modalidades migratórias e 

dos deslocamentos de população em suas espacialidades. De fato, enquanto as 

migrações urbana-urbana no Brasil, no período 1995-2000, correspondeu a 75% do total 

das migrações interestaduais, no âmbito intra-estadual ela corresponde a 67%, com 

importantes participações dos fluxos rurais-urbanos e rurais-rurais dependo dos estados 

em que se processas. 

 

Rotatividade migratória: tendência do século 21 
O fenômeno migratório atual apresenta especificidades que indicam tanto sua 

complexidade, advinda do processo de reestruturação urbana e econômica, quanto seu 

importante papel na conformação de espaços regionais e locais. O entendimento do 

fenômeno como processo histórico-social, como já indicava Singer (1973), constitui a 

raiz do entendimento também para os processos migratórios urbanos atuais. As 

localidades de partida e chegada, contudo, não se configuram mais como as antigas 

áreas de origem e destino conforme pensadas para a migração rural-urbana desde suas 

formulações clássicas (Lee, 1960, Singer, 1973). O expressivo retorno migratório revela 

configurações da migração e de trajetórias urbanas-urbanas não contempladas nos 

conceitos datados em seu tempo histórico. 

Poder-se-ia, então, recorrer ao conceito de circulação para as análises dos 

processos migratórios atuais? 

Zelinsk (1971) define circulação como uma etapa de transição para movimentos 

migratórios permanentes, diferenciando circulação de migração, uma vez que a primeira 

não implica em mudança de residência e com restrita temporalidade. O autor define 

circulação como “a great variety of movements, usually short-term, repetitive, or cyclic 



in nature, but all having in commom the lack of any declared intention of a permanent 

or long-lasting change in residence” (p.226).Nesta mesma direção, Chapman, Muray e 

Prothero (1985) denominam circulação como um conceito que substitui migração, 

quando não há mudança permanente de residência. Skeldon (1990: 293) destaca  “(…) 

the process of wage labor circulation must refer to many interrelated macro factors – 

land inequality, pauperization, uprooting, rural exodus, conditions maintaining both 

rural and urban poverty, disarticulation of links between village and town, spatial-

economic disorganization, urban polarization of resources, the parasitic character of 

urban areas and possibly many more. Collectively these may be called the working of a 

syndrome of poverty and mobility. Wage labour circulation is just one manifestation of 

this syndrome” . 

Essas interpretações conceituais, portanto, ainda estão baseadas em um 

excedente populacional na origem rural que circula por trabalhos sazonais ou 

temporários no lugar de destino. Ainda na perspectiva das migrações rurais-urbanas, a 

circulação traduziria a complementaridade dos deslocamentos de população; tais 

conceitos partem de uma sociedade em transição para o mundo urbano, onde as 

mudanças na estrutura agrária geram também um contingente de força de trabalho 

móvel (Spaan, 1999).  

A circulação, em sua formulação clássica, traduz a força de trabalho disponível 

em meio às transformações geradas pelo urbano e pela industrialização. Na minha 

proposta de análise, considero, contudo, que este conceito de circularidade, na etapa 

atual da sociedade urbanizada encontra limites para contemplar a complexidade do 

fenômeno migratório, uma vez que se baseia em áreas de origem menos dinâmicas para 

áreas de destino com dinâmicas produtivas e capacidade em emprego, mesmo que 

temporários ou sazonais. Proponho utilizar o conceito de rotatividade migratória para o 

entendimento das migrações urbanas (Baeninger, 2011). 

Como primeiro pressuposto, considero que a rotatividade migratória refere-se a 

um fenômeno migratório eminentemente urbano e que - também no âmbito das 

migrações internas – constitui um fato social total (Sayad, 1990). Ou seja, a imigração e 

a emigração fazem parte de um mesmo processo social, sendo um fenômeno que 

comporta transformações na esfera social, na dimensão econômica e cultural no local de 

partida e de chegada; Sayad (1999) se refere ao conceito de double absence para o 

entendimento das migrações internacionais nessa perspectiva. 



Incluo como segunda premissa do conceito de rotatividade migratória que este se 

vincula à expansão clássica do capitalismo com a circulação de capital, mercadorias e 

pessoas, construindo um excedente populacional. No contexto atual, esse é um 

excedente populacional urbano gerado tanto na área de origem como na área de destino, 

que será rotativo dependendo das necessidades do capital e da inserção dessas 

localidades na divisão social e territorial do trabalho em âmbito nacional e 

internacional. A rotatividade da mão de obra nos processos migratórios – via migrações 

– contribuirá para atender as demandas e custo da força de trabalho nos locais de 

chegada e de partida. Quanto mais as regiões vão se inserindo seus segmentos na 

economia internacional, mais propensas se tornam essas áreas para experimentarem a 

rotatividade de suas populações, com a fluidez da mão-de-obra nos setores dessa 

produção. Oscilará tanto na origem quanto no destino; haverá mão-de-obra excedente 

vinculada a este processo global de reestruturação da produção e de circulação de 

capital. Sassen (2010 p. 100) aponta que “a globalização econômica, desse modo, deve 

ser entendida em suas diversas localizações e não apenas em termos dos processos 

amplos, abrangentes e de nível macro que dominam a noção vigente. Além disso, 

devemos enxergar que certas localizações geralmente não são codificadas como parte da 

economia global. [...] Essas cidades estão assistindo a uma expansão dos empregos mal-

remunerados que não se encaixam nas imagens superiores da globalização, mas fazem 

parte dela”. 

É nessa maneira de entender as causas das migrações que conseguiremos avançar 

na importância que as migrações internas – nos dois vetores redistribuitivos nacionais – 

detém em parte como expressão do global; estudos já têm avançado no caso da 

migração internacional, como já demonstram os estudos de Sassen (1993) e Harvey 

(1992), dentre outros. 

No caso do Nordeste é revelador a inserção de segmentos econômicos na 

competitividade global. De acordo com estudo do CGEE (2011) estes são: energia e 

petróleo/gás (no Rio Grande do Norte e Bahia), saúde/fármacos (Recife-PE), metalurgia 

(São Luis-MA), petroquímica (pólo de Camaçari/BA), software e tecnologiade 

informação (Salvador, Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza), papel e celulose (Ilhéus-

Porto seguro, BA), grãos (BA, MA), equipamentos médico-hospitalares (Caruaru, cariri, 

Fortaleza, Mossoró e Picos), fruticultura (Ilhéus-Porto Segurto, Petrolina, Juazeiro, 

Jaguaribe e Mossoró; em menor escala oeste Bahiano, Uruçuí/Gurguéia, Baixo 

Jaguaribe, Alto Piranhas e sul de Sergipe), eletrônicos (Salvador, Aracaju, Recife e 



Fortaleza). Destaca-se que no segmento de petróleo e gás “a participação da Petrobrás é 

destacadamente importante na região [...] sua demanda por serviços técnicos [...] vem 

impactando a oferta de CT&I e a qualificação de competências profissionais na região” 

(CGEE, 2011:79). É nesse contexto, portanto, que se pode apreender um fluxo 

migratório expressivo de doutores que saem do Sudeste em direção Nordeste em anos 

recentes (Baeninger, 2010 apud CGEE, 2010).  

Acrescente-se ainda os segmentos emergentes e com alto conteúdo tecnológico 

em desenvolvimento no Nordeste, tais como: optoeletrônica, nanotecnologia, 

biotecnologia e equipamentos médico-hospitalares. As cidades estratégicas no Nordeste 

locus de CT&I para o desenvolvimento são: macro pólo consolidado (Salvador, recife, 

Forataleza, João Pessoa e Aracaju), novo macro-polo (São Luis-MA), aglomeraçãio 

sub-regionais (Barreiras, Vitória da Conquista, Imperatriz, Crato e Juazeiro do Norte), 

aglomerações locais (Teresina, Sobral, Mossoró, Campina Grande, Caruaru, Petrolina, 

Arapiraca, Maceió, Feira de Santana, Ilhéus-Porto Seguro). Portanto, circuitos 

vinculados à lógica global da produção. 

No caso dos segmentos do mercado nacional/regional do Nordeste, o estudo do 

CGEE aponta o dinamismo dos seguintes setores: têxtil e confecção (Fortaleza, Natal, 

Caruaru, Seridó e João Pessoa), couros e calçados (Jaguaribe, Carira, Cariri, Campina 

Grande, Vitória da Conquista, Sobral e Fortaleza), biocombustíveis (Balsas, Teresina), 

artefatos de plástico (Campina Grande, Caruaru, Feira de Santana e Salvador), 

mineração (Petrolina/Juazeiro, Feira de Santana, Mossoró, Vitória da Conquista e 

Aracaju), Informática (Ilhéus/porto Seguro), madeira e móveis (Imperatriz/Santa Luzia, 

Ilhéus/Porto seguro), vinicultura (Petrolina/Juazeiro).  

A releitura do conceito de força de trabalho móvel pode ser contemplada como  

uma dimensão das migrações internas urbanas da atualidade no âmbito do conceito de 

rotatividade migratória. No contexto atual da reestruturação da economia em nível 

internacional e seus rebatimentos em âmbitos locais (Harvey, 1992) a força de trabalho 

móvel urbana tende a crescer, em especial em uma economia baseada nos serviços 

(Sassen, 2010) com a fluidez também dos movimentos migratórios no atual processo de 

urbanização no Brasil. Os saldos migratórios para a Região Metropolitana de São Paulo 

para o período 2000-2010 possibilitam visualizar a dificuldade das informações 

apreenderem a dinâmica do fenômeno migratório na atualidade, podendo gerar 

interpretações de uma menor importância desses processos na constituição atual da 

sociedade brasileira. Se mantivermos apenas o olhar para o destino migratório, como 



nos anos 1970, poderíamos dizer que o século 21 traria o esvaziamento da migração na 

maior metrópole brasileira, pois o saldo migratório da RMSP que já era baixa entre 

1991-2000, de 24.399 pessoas, passou a ser negativo no período 2000-2010 (-29.968); 

para o Estado de São Paulo esses saldos foram de 147.443 para 47.265 de uma para 

outra década (FSEADE, 2011) e para a cidade de São Paulo, mantendo suas perdas 

migratórias, de -50 mil para -32 mil (Tabela 3). 

 
Tabela 3 
Saldos Migratórios 
Estado de São Paulo, RMSP e Município de São Paulo 
1991-2000 e 2000-2010 

Áreas População Taxas de 
Crescimento 
População 
(% ao ano) 

Saldos Migratórios 

2000 2010 1991- 
2000 

2000- 
2010 

1991-2000 2000-2010 

Estado de São Paulo 36.974.378 41.213.683 1,82 1,09 147.443 47.265 
RMSP 17.852.637 19.667.558 1,68 0,97 24.399 -29.968 
Município de São Paulo 10.426.384 11.245.983 0,91 0,76 -50.824 -32.132 

Fonte: FSEADE (2011).  

 
O conceito de rotatividade migratória pressupõe ainda a dimensão espacial para o 

entendimento dos processos migratórios (Villa e Rodriguez, 1994) e, mais que isto, seus 

espaços de vida (Courgeau, 1988), com idas-e-vindas, retornos, temporalidades 

limitadas, incluindo-se a dimensão multiescalar entre áreas urbanas (Vainer, 2002; 

Brandão, 2007). É no espaço de vida de Courgeau (1988) e no campo social Bourdieu, 

(1997) onde agentes “ocupam posições relativas em um espaço de relações que, ainda 

que invisível e sempre difícil de expressar empiricamente, é a realidade mais real (...) e 

o princípio real dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos”. 

A partir da definição teórico-conceitual de considerar as migrações internas no 

Brasil no século 21 de maneira transescalar, adotando a proposta de Brandão (2007) 

para a compreensão de território e desenvolvimento, a reversibilidade migratória 

(Domenach e Picouet, 1990) pode ser também reescalonada a depender dos espaços 

urbanos em que se processa: desde espaços migratórios internos que transcende as 

migrações interestaduais – embora essas sejam as expressões nacionais/regionais do que 

faz parte do global - até espaços locais/nacionais, que em outro grau ou indiretamente se 

tornam expressões sociais do global em diferentes escalas. “A escala é central e 

decisiva, material e politicamente, para estruturar processos” (Brandão, 2007 p. 210). 

Ao buscar entender o que são os processos migratórios como configuração da 

migração, considero que a perspectiva de Tarrius (1996) pode nos aportar elementos 



acerca de territórios circulatórios; isto porque tais espaços são usados como recursos no 

percurso migratório seja ele interno ou internacional. Os percursos dos migrantes e os 

novos espaços da migração em sua complexidade demandam a formulação e revisão de 

conceitos (Simon, 2002). Considero, por um lado, que a análise de fluxos e estoques de 

migrantes internos podem desconsiderar a multiplicidade e formas das dinâmicas de 

deslocamentos de população, mas este é o desafio que teremos que enfrentar. Por outro 

lado, a dificuldade em classificar as migrações como temporárias ou permanentes e, 

mais que isto, a dificuldade em definir o lugar de residência de um indivíduo, pois este 

depende de sua percepção subjetiva, do sentimento de pertencimento e de apropriação 

espacial, que nem sempre coincide com o lugar de residência.  Contudo, como analisa 

Cougeau (1988), dada a dificuldade de se estabelecer a fronteira clara entre o que é uma 

mobilidade temporária do que é uma migração de longa permanência é recomendável 

compreendê-las simultaneamente, definindo a porção do espaço onde os indivíduos 

realizam suas atividades. Segundo o autor, o espaço de vida engloba não apenas lugares 

de passagem e de permanência mas igualmente todos os outros lugares com os quais o 

indivíduo se relaciona, mesmo de forma não presencial. Acredito que este seja um 

caminho teórico-conceitual importante para as explicações da migração no âmbito da 

construção social de seus espaços no século 21, tanto como entendimento dos processos 

mais amplos que ocorrem no âmbito global (Sassen, 2010), como para as manifestações 

do local que se definem nesses espaços da migração interna e suas vinculações com 

demais processos internos e internacionais. 

Nesse sentido, tenho avançado para explicações acerca das dinâmicas migratórias 

internas no país que têm se aproximado cada vez mais de aportes teóricos das migrações 

internacionais, quer seja na vertente do tema das redes sociais (Massey et al, 1998), na 

vertente da demanda por trabalhadores, como indicado por Krissman (2005), quer seja 

no contexto das cidades globais (Sassen, 1988, 2010). As noções de campo migratório, 

por exemplo, para as migrações internacionais (Schaeffer, 2009) serve para comportar 

uma análise sobre o espaço transnacional estruturado pelos fluxos de migrantes de uma 

mesma origem, contemplando tanto lugares de partida, como de passagem e de 

instalação dos migrantes. Além disso, a indefinição na temporalidade dos movimentos 

migratórios – revelados pela rotatividade migratória - conduz a nos aproximarmos de 

conceitos antes estabelecidos para as migrações sazonais, articulada a uma circularidade 

que se diferencia da migração em si pela ausência de uma mudança permanente e por 

apresentar limite temporal determinado (Zelinsky, 1971; Skeldon, 1990). As evidências 



empíricas acerca das migrações internas no Brasil conduzem a novos olhares para a 

interpretação dos movimentos migratórios e sua descrição, bem como impõe enorme 

desafios conceituais. 

 

Considerações Finais 

As migrações no século 21 redefinem seus polos, configurando mais áreas de 

retenção da migração do que áreas com uma tendência polarizadora de longa 

permanência, como foi o caso do Sudeste nos últimos cinquenta anos. Essas 

modificações são resultados de inúmeras transformações ocorridas no cenário 

econômico internacional e nacional, que trouxeram efeitos em termos políticos e 

econômicos. Tais mudanças exercem efeitos sobre a decisão de migrar, e num contexto 

mais atual, sobre a decisão de permanecer ou não na Região/Estado para a qual migrou 

em tempos passado. Entretanto, os volumes de imigração e emigração entre Nordeste-

São Paulo não deverão ser muito menores. Em um contexto de enormes transformações 

na dinâmica produtiva, onde o setor terciário tem importante papel – quer seja nas 

metrópoles do Sudeste ou do Nordeste - e o emprego na indústria oscila conforme o 

mercado internacional, a rotatividade migratória tenderá a se consolidar, marcando uma 

nova fase do processo de redistribuição espacial da população brasileira. 

Nesse cenário, torna-se cada vez mais evidente a complexidade do entendimento 

das migrações internas na sociedade brasileira do século 21. Encontrar caminhos 

teórico-metodológicos para a nova leitura das migrações internas no Brasil, requer 

considerar que para a conceitualização de rotatividade migratória torna-se importante 

destacar que estamos diante de uma nova sociedade: reflexiva (Giddens, 1991), de risco 

(Beck, 1992), da tecnologia da informação (Castells, 1999). Assim, no caso da 

compreensão de espaços de “partida e chegada” tão difusos é imprescindível considerar 

a articulação de processos locais ao âmbito regional e global, que promovem 

“mecanismos de desencaixe” como efeito das relações entre o local e o global (Giddens, 

1991), com reflexos nos processos de urbanização e nas migrações nos variados 

contextos regionais.  

Por sua vez, as novas territorialidades e os espaços da migração aceleram seu 

processo de emergência na sociedade de riscos. Nesta, os riscos são compartilhados 

(Ojima, 2003) e, portanto, a rotatividade migratória – marcada por entradas e saídas - 

está imersa em um conjunto de “sistemas peritos” da sociedade (Giddens, 1991): desde 

a facilidade de transportes até a conformação de novos espaços da migração no âmbito 



local e regional. A intensificação de áreas com rotatividade migratória no país indica a 

fluidez da força de trabalho em espaços compartilhados da sociedade de risco.Esse 

parecer ser um caminho promissor para o aprofundamento das interpretações acerca do 

fenômeno migratório na contemporaneidade e os seus processos de configuração de 

espaços regionais. 

Considero, por um lado, que a análise de fluxos e estoques de migrantes internos 

pode desconsiderar a multiplicidade e formas das dinâmicas de deslocamentos de 

população, mas este é o desafio que teremos que enfrentar. Por outro lado, há a 

dificuldade em classificar as migrações como temporárias ou permanentes e, mais que 

isto, a dificuldade em definir o lugar de residência de um indivíduo, pois este depende 

de sua percepção subjetiva, do sentimento de pertencimento e de apropriação espacial, 

que nem sempre coincide com o lugar de residência.  

Contudo, como analisa Cougeau (1988), dada a dificuldade de se estabelecer a 

fronteira clara entre o que é uma mobilidade temporária do que é uma migração de 

longa permanência é recomendável compreendê-las simultaneamente, definindo a 

porção do espaço onde os indivíduos realizam suas atividades. Acredito que este seja 

um caminho teórico-conceitual importante para as explicações da migração no âmbito 

da construção social de seus espaços no século 21, tanto como entendimento dos 

processos mais amplos que ocorrem no âmbito global (Sassen, 2010), como para as 

manifestações do local que se definem nesses espaços da migração interna e suas 

vinculações com demais processos internos e internacionais. 
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