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Resumo: A análise dos movimentos migratórios sempre foi de extrema relevância nos estudos 
referentes à economia e à distribuição espacial da população de uma determinada área, sendo 
estudados assim, os efeitos que a chegada ou a saída de uma população pode exercer sobre a 
economia, sociedade ou meio ambiente de um lugar. Tendo em vista este cenário, objetivou-se 
neste trabalho analisar o fenômeno da migração de retorno ao estado de Pernambuco, Brasil. O 
estado possui a característica de perder população para estados mais favorecidos 
economicamente desde os tempos de capitania. Esse fluxo tomou maior volume quando se 
estabeleceu, principalmente no estado de São Paulo, Brasil, o complexo cafeeiro, direcionando 
todos os fluxos de investimentos e mão-de-obra para o estado. No entanto, na década de 1970 
foi identificada uma redução da intensidade migratória para São Paulo e já nos anos 1980 e 
1990 foram verificados os primeiros fluxos de retorno aos estados de origem. Com o passar dos 
anos esse fluxo se intensificou tendo como cenário a perda da dinâmica econômica dos estados 
do sudeste do país e os novos investimentos aplicados na região nordeste (a que mais perdia 
população). Essas mudanças resultaram em processos migratórios de retorno, caracterizados 
por uma população que outrora optou por partir da sua região em direção aos centros nacionais 
(em especial a cidade de São Paulo) que possuíam melhores ofertas de emprego e que agora 
voltam aos seus lugares de origem encontrando um ambiente economicamente mais dinâmico. 
Objetivou-se identificar as características socioeconômico-ocupacionais da população migrante 
de retorno já estabelecida no estado, e apontar tendências para sua distribuição espacial. A 
metodologia utilizada consistiu da manipulação e análise da fonte de dados, a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dos 
anos 2001 até 2009, utilizando os softwares SPSS 17.0 e Microsoft Excel 2010. Pôde-se 
identificar o incremento nos níveis de escolaridade e renda da população migrante no decorrer 
dos anos analisados. Tal comportamento remeteu a relevância de se analisar a influência do 
fenômeno de seletividade migratória, identificado no fato de que os migrantes retornam aos seus 
estados de origem mais bem qualificados e com uma renda maior do que aqueles indivíduos que 
nunca migraram, aumentando a concorrência entre os mesmos. Os resultados da pesquisa 
também confirmaram as tendências de redução no dinamismo econômico da região sudeste do 
Brasil, em especial o estado de São Paulo, no entanto, não identificou fatores suficientes que 
indicassem a tendência a uma maior dinâmica econômica no estado de Pernambuco, atentando 
mais uma vez, para a eficiência em se avaliar os fenômenos migratórios e suas relações com a 
dinâmica econômica. Entende-se a migração de retorno como uma resposta a mudanças nos 
parâmetros econômicos e de distribuição da população, constituindo-se em tema de crescente 
importância nos estudos geográficos recentes e tem-se assim a relevância de sua análise mais 
aprofundada. 
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Amostra de Domicílios (PNAD).  
 

 

 



INTRODUÇÃO 

A Revolução Industrial foi o cenário que serviu de ponto de partida para a análise dos 

fenômenos migratórios, já conhecidos dos processos humanos (desde as migrações dos 

homens primitivos) e que, agora, tomavam proporções significativas que acarretavam na 

mudança das estruturas das cidades e do meio urbano em que se instauravam.   

Nas sociedades industriais, a procura por melhores condições de vida e consumo 

estimularam populações do mundo inteiro a migrar em direção aos grandes centros “luminosos” 

causando, em um primeiro momento, o esvaziamento do campo em direção à cidade, e em 

seguida, no esvaziamento de cidades menos dinâmicas (opacas) em direção aos pólos de 

economia mais atraente. (SANTOS, 1994).  

A análise dos movimentos migratórios sempre foi muito relevante nos estudos referentes 

à economia e à distribuição espacial da população de uma determinada área, sendo estudados, 

assim, os efeitos que a chegada ou a saída de uma população pode exercer sobre a economia, 

sociedade ou meio ambiente de um lugar. Da mesma forma, são analisados os efeitos que 

mudanças da dinâmica econômica de certos lugares podem acarretar sobre suas populações.  

Tendo em vista este cenário, objetivou-se neste trabalho analisar o fenômeno da 

migração de retorno ao estado de Pernambuco. O estado possui a característica de “perder” 

população para estados mais favorecidos economicamente. Esse fluxo tomou maior volume 

quando se estabeleceu, principalmente no estado de São Paulo, o complexo cafeeiro, 

direcionando todos os fluxos de investimentos e mão-de-obra para o estado. 

No entanto, na década de 1970 foi identificada uma redução da intensidade migratória 

para São Paulo, e já nos anos 80 e 90 foram verificados os primeiros fluxos de retorno aos 

estados de origem. Com o passar dos anos esse fluxo se intensificou, tendo como cenário a 

perda da primazia econômica dos estados do Sudeste e os novos investimentos aplicados na 

região Nordeste (a que mais perdia população). 

Essas mudanças resultaram em processos migratórios de retorno, caracterizados por 

uma população que outrora optou por partir da sua região em direção aos centros nacionais (em 

especial a cidade de São Paulo) que possuíam melhores ofertas de emprego e que agora voltam 

aos seus lugares de origem encontrando um ambiente economicamente mais dinâmico. 

Objetivou-se identificar as características socioeconômico-ocupacionais da população 

migrante de retorno já estabelecida no estado, e apontar tendências para sua distribuição 

espacial. A metodologia utilizada consistiu na manipulação e análise da fonte de dados, as 

Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADs) dos anos 2001 até 2009. 



Entende-se a migração de retorno como uma resposta a mudanças nos parâmetros 

econômicos e de distribuição da população, constituindo-se em tema de crescente importância 

nos estudos demográficos recentes e tem-se assim a relevância de sua análise mais 

aprofundada, tomando-se, no presente trabalho, Pernambuco como estudo de caso. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada esteve dividida em duas etapas. A primeira etapa consistiu no 

levantamento da bibliografia básica acerca dos estudos migratórios até o estágio atual do debate 

sobre migração de retorno elaborando uma fundamentação teórica mais específica. A segunda 

etapa consistiu na manipulação e análise da fonte de dados, a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) dos anos 2001 até 2009. A PNAD é uma pesquisa anual por amostragem 

probabilística de domicílios, realizada em todo o território nacional. É composta pelos domicílios 

e pessoas residentes em domicílios na área de abrangência da pesquisa. 

Para este trabalho foram utilizadas as variáveis que possibilitavam a identificação de um 

perfil socioeconômico-ocupacional dos migrantes de retorno ao estado de Pernambuco. Estas 

variáveis seriam, entre outras: sexo, faixa-etária (obtida através da variável “idade em anos”), 

escolaridade (obtidas pela variável de anos de estudo), renda de salário mínimo, ocupação (a 

análise da ocupação foi realizada apenas para os migrantes de retorno e foram selecionadas as 

maiores frequências, ou seja, as ocupações que estavam em evidência nos anos investigados, 

2001 até 2009) e UF de residência anterior.  

Para possibilitar a identificação do indivíduo como migrante de retorno foi necessária a 

aplicação de alguns filtros dentro do banco de dados utilizando variáveis que caracterizavam o 

indivíduo como migrante de retorno, são elas: UF de nascimento (Pernambuco), “nasceu neste 

município?”, “nasceu nesta UF?”, “morou em outra UF ou país estrangeiro?” (levando apenas em 

consideração outras UFs). Para este trabalho foi considerando como migrante de retorno o 

indivíduo que nasceu no estado de Pernambuco, que fez movimento migratório interestadual, e 

que retorna ao estado de Pernambuco e lá permanecia na data da realização da PNAD. 

Os bancos das PNADs possuem uma carga de informações muito extensa e, por esse 

motivo, o seu manuseio só é viável lançando-se mão de softwares estatísticos que permitem o 

seu funcionamento correto. Para este trabalho foi utilizado o software SPSS 17.0 que permite 

contar frequências, ordenar dados, montar cruzamentos entre variáveis distintas e reorganizar a 

informação. Junto ao SPSS 17.0, foi utilizado o software aplicativo Microsoft Excel. Para ilustrar 

a localização espacial dos estados de origem dos migrantes de retorno ao estado de 

Pernambuco, bem como dos não nascidos no estado (imigrantes), foi utilizado o PHILCARTO, 



que é um software livre que possibilita a criação de ilustrações gráficas em forma de mapas a 

partir dos resultados obtidos com o tratamento dos dados no SPSS 17.0 e no Excel. 

Realizadas as fases de escolha e manipulação das variáveis do banco de dados as 

PNADs e de configuração de tabelas, gráficos das informações obtidas teve início a fase de 

interpretação e assimilação dos dados a partir dos instrumentos anteriormente descritos. A 

análise dessas tabelas, gráficos e mapas resultaram na exposição de um perfil do migrante de 

retorno ao estado de Pernambuco em escala temporal (neste caso num período de 9 anos entre 

as PNADs,2001-2009) em função do seu perfil socioeconômico-ocupacional. 

 

RESULTADOS 

Para se compreender melhor a dinâmica da população migrante de retorno é necessário 

observar, primeiramente, as características da população total que está recebendo aquele fluxo 

de retorno. O perfil do migrante de retorno difere do não-migrante1 e essas diferenciações 

podem trazer para este indivíduo maior ou menor aptidão para se encaixar em certos ramos de 

ocupação e para concorrer com a população que nunca migrou.  

 No gráfico 1 tem-se a população total do estado de Pernambuco dividida entre Naturais 

do Estado e Não-Naturais do Estado2, ou seja, pessoas que nasceram no estado de 

Pernambuco e pessoas que não nasceram, respectivamente.  

Gráfico 1. População total do estado de Pernambuco dividida em naturais do estado e não-
naturais do estado (Porcentagem). 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 

                                                 
1 Para este trabalho entende-se não-migrante ou natural do estado aquele indivíduo que nunca fez movimento 
migratório. 
2 Considera-se este indivíduo como imigrante. 



Observa-se com o passar dos anos entre as PNADs de 2001 até 2009 que o número 

absoluto de imigrantes vem diminuindo apesar das oscilações, o que pode indicar uma mudança 

na opção dos indivíduos na escolha por Pernambuco como lugar de destino. Essa mudança 

pode ser justificada pelo novo cenário econômico que vem se estabelecendo em outros estados 

do Nordeste como Ceará e Bahia que tem mantido uma maior dinâmica no seu setor industrial. 

Ao observar a tabela 1 é possível notar que a maioria dos fluxos de imigrantes que 

entraram no estado de Pernambuco eram oriundos dos próprios estados do Nordeste. Ceará, 

Bahia, Alagoas e Paraíba são os estados do Nordeste que mais perdem população para o 

estado de Pernambuco com atenção principal para os dois últimos que representam os maiores 

fluxos de imigrantes para Pernambuco em todo Brasil.  

Esse comportamento pode ser justificado pela proximidade geográfica entre os estado 

que fazem fronteira com Pernambuco ao Norte e ao Sul, e ainda, possuem uma economia 

menos dinâmica do que a pernambucana em relação ao setor industrial, enquanto que os 

estados do Ceará e Bahia possuem uma economia mais dinâmica, inclusive um extenso setor de 

serviços.  

No entanto, o fluxo que chama mais atenção é o dos imigrantes oriundos do estado de 

São Paulo, estes representavam em 2009 cerca de 18% do total de imigrantes que se dirigiram 

ao estado de Pernambuco, quase duas vezes o número de imigrantes vindos da Bahia e do 

Ceará e, ao contrário do que se observa nos demais estados, maiores fornecedores de 

população, os números relativos dos fluxos de imigrantes do estado de São Paulo vem 

aumentando com o passar dos anos, enquanto que para os demais grupos o número vem 

diminuindo. 

Esse processo pode ser resultante da carência do estado por profissionais mais bem 

especializados que são necessários para administração de grandes empresas que se instalaram 

no estado no período, bem como de profissionais aptos para iniciar o treinamento dessa 

população. Outra hipótese pode estar no fato de que, junto com os migrantes de retorno, pode 

estar vindo todo o núcleo familiar que se formou durante o processo migratório.  

Além dos filhos, os fluxos dos migrantes de retorno podem estar trazendo consigo netos, 

agregados, pensionistas entre outros que serão abordados mais a frente. O aumento no fluxo de 

retorno de determinada área, como, por exemplo, do estado de São Paulo, pode pesar ao se 

observar os fluxos de imigrantes desses locais.  

 

 



Tabela 1. Unidades da Federação a que pertencem os não-naturais no estado de Pernambuco. 
(Porcentagem). 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 
 
 
 O gráfico 2 ilustra a população total do estado de Pernambuco dividida entre residentes 

da Região Metropolitana do Recife (RMR) e demais municípios do estado. A população residente 

Unidade da Federação  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Rondônia  0,07 0,16 0,03 0,04 0,03 0,10 0,24 0,07 0,04 
 
Acre  0,03 0,10 0,03 0,00 0,03 0,03 0,07 0,07 0,27 
 
Amazonas  0,30 0,51 0,23 0,11 0,32 0,17 0,54 0,07 0,34 
 
Roraima  0,00 0,03 0,13 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,14 
 
Pará  0,63 0,35 0,90 0,90 0,91 0,80 0,49 0,75 1,04 
 
Amapá  0,03 0,06 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 
 
Tocantins  0,00 0,00 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 
 
Maranhão  0,75 0,68 1,07 1,00 1,07 0,88 0,75 1,07 1,22 
 
Piauí  3,53 2,90 2,66 2,21 1,31 1,49 1,74 2,57 2,28 
 
Ceará  9,02 8,60 10,17 8,91 10,90 9,90 9,59 9,54 9,97 
 
Rio Grande do Norte  4,74 4,07 4,68 3,97 4,06 3,62 3,79 3,85 3,41 
 
Paraíba  22,79 22,44 22,72 22,27 20,05 22,62 20,89 19,11 20,64 
 
Alagoas  20,72 21,41 20,31 20,46 21,15 22,32 21,59 19,63 20,46 
 
Sergipe  0,97 0,79 0,60 0,70 0,76 0,83 1,07 1,23 0,31 
 
Bahia  9,53 12,38 10,89 12,83 12,92 9,41 12,07 11,97 10,37 
 
Minas Gerais  1,54 1,16 1,52 1,59 1,19 1,31 0,61 1,01 1,38 
 
Espírito Santo  0,15 0,17 0,13 0,16 0,08 0,11 0,36 0,21 0,31 
 
Rio de Janeiro  4,22 3,80 4,70 4,70 4,68 3,72 3,99 4,54 4,98 
 
São Paulo  15,91 16,07 16,13 15,97 16,33 18,29 18,89 20,26 18,38 
 
Paraná  0,95 0,96 0,66 1,27 1,04 0,79 0,64 1,05 1,03 
 
Santa Catarina  0,16 0,13 0,13 0,18 0,06 0,49 0,25 0,10 0,25 
 
Rio Grande do Sul  0,59 0,61 0,34 0,47 0,65 0,56 0,37 0,78 0,42 
 
Mato Grosso do Sul  0,34 0,30 0,39 0,15 0,36 0,08 0,16 0,27 0,52 
 
Mato Grosso  0,36 0,38 0,16 0,04 0,11 0,15 0,35 0,08 0,04 
 
Goiás  0,68 0,46 0,31 0,50 0,47 0,39 0,08 0,37 0,50 
 
Distrito Federal  0,93 0,59 0,37 0,57 0,53 0,85 0,67 0,55 0,43 

 
Total 

                                                                                                       
649.060  

                                               
675.387  

                                            
643.265  

               
589.521  

          
657.144  

          
650.256  

          
622.550  

          
662.913  

          
585.344  



na RMR é menor, mas tende a aumentar como pode se observar no gráfico. No entanto, é 

natural que se observe um leve crescimento da população da RMR acompanhando a dinâmica 

nacional, o que chama atenção de fato é, ainda que lenta, a diminuição da população do resto do 

estado. Este pode ser um indicador da redução nas taxas de natalidade e de mortalidade bem 

como da migração. Neste caso podem estar atuando os fluxos de retorno em direção à RMR e 

não aos demais municípios do estado, ou a saída dessa população em busca de melhores 

condições de vida e trabalho.   

Gráfico2. População total do estado de Pernambuco dividida em residentes da Região 
Metropolitana no Recife e demais municípios. (Porcentagem) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 
 
 Na tabela 2 têm-se a população total do estado de Pernambuco repartida em faixas-

etárias. Primeiramente pode-se observar uma diminuição na população de 0 a 14 anos, um 

indicador na redução do crescimento vegetativo da população, ou seja, uma menor taxa de 

natalidade em conjunto com uma maior expectativa de vida, ilustrada no último estrato essa 

dinâmica pode ser percebida por um crescimento na população de idosos (65 anos ou mais).  

O estrato que vai de 15 a 64 anos aparece como o maior, como já era esperado pelo 

fato de abrigar um maior número de população. Esta faixa etária é considerada economicamente 

ativa e, teoricamente, a que sustenta os outros dois estratos de população. Em um cálculo de 

razão de dependência (que não foi utilizado neste trabalho, mas que consiste na soma dos 

estratos de 0 a 14 anos mais o de 65 anos ou mais dividido pelo estrato de 15 a 64 anos) seria 

possível observar que, com o passar dos anos, e apesar de alta, a razão de dependência 

diminui, e, quanto menor a razão de dependência melhores as condições de vida da população, 

já que representa menores encargos assistenciais para a sociedade.  



Tabela 2. Faixas-etárias da população total de Pernambuco repartidas em três estratos. 
(Porcentagem) 

Faixas-etárias  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
0 a 14 anos 31,14 30,21 29,74 29,51 28,84 28,89 27,41 27,56 26,40 
 
15 a 64 anos 62,93 63,15 64,08 64,11 64,68 64,31 65,56 65,41 65,91 
 
65 anos ou mais 5,94 6,63 6,19 6,38 6,48 6,80 7,02 7,03 7,69 

Total 
 

8.120.007 
 

8.220.752 
 

8.317.455 
 

8.409.937 
 

8.498.871 
 

8.585.700 
 

8.667.260 
 

8.745.133 
 

8.819.891 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 

Depois de observadas algumas características da população total do estado de 

Pernambuco, inicia-se a fase de análise da população migrante de retorno e ainda algumas 

análises dos dois estratos da população em conjunto, a fim de se observar a evolução e 

caracterização de comportamento distintos ao longo dos anos. 

O gráfico 3 expõe a população total do estado de Pernambuco dividida entre não-

migrantes, migrantes de retorno e não-naturais do estado(imigrantes). Vê-se que a maioria da 

população do estado nunca migrou, enquanto que o grupo dos migrantes de retorno se encontra 

em maioria em relação ao grupo dos não-naturais (imigrantes). Em números absolutos, a 

migração de retorno representava em 2009 cerca de 57% do total das migrações para o estado 

de Pernambuco.  

No gráfico vê-se que o número de migrantes de retorno vem diminuindo gradativamente 

assim como o de imigrantes. No caso da migração de retorno a justificativa pode estar no tempo 

do processo que se observa desde os anos 80.  

Gráfico 3. População total do estado de Pernambuco dividia entre não migrantes, migrantes de 
retorno e não naturais do estado de Pernambuco (imigrantes). (Porcentagem) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 

 Na tabela 3 podem-se observar as UFs de origem dos fluxos de migrantes de retorno ao 

estado de Pernambuco.  

 



Tabela 3. Origem dos fluxos de retorno por Unidades da Federação. (Porcentagem) 

Unidades da Federação 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Rondônia  0,11 0,28 0,28 0,16 0,12 0,45 0,18 0,52 0,37 
 
Acre  0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 
 
Amazonas  0,15 0,42 0,19 0,54 0,91 0,35 0,62 0,37 0,57 
 
Roraima  0,03 0,08 0,06 0,05 0,00 0,13 0,13 0,00 0,11 
 
Pará  1,08 0,93 0,89 0,51 1,14 0,97 0,96 1,06 1,66 
 
Amapá  0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 
 
Tocantins  0,07 0,10 0,24 0,19 0,02 0,07 0,36 0,06 0,30 
 
Maranhão  1,24 0,78 1,21 0,88 0,82 2,06 0,75 1,47 1,23 
 
Piauí  1,19 1,11 1,02 0,45 0,79 1,16 0,66 0,69 1,28 
 
Ceará  3,00 2,36 2,43 3,57 2,70 3,00 3,53 3,59 3,32 
 
Rio Grande do Norte  1,90 1,58 1,91 2,87 2,11 1,81 2,25 2,90 1,84 
 
Paraíba  6,84 6,25 6,29 5,90 6,40 7,37 7,79 6,59 5,67 
 
Alagoas  11,58 11,21 12,35 10,88 10,03 10,70 10,45 8,03 10,68 
 
Sergipe  1,76 1,00 0,83 0,85 1,38 1,19 1,68 1,17 1,04 
 
Bahia  9,63 9,38 9,71 10,28 10,81 10,26 9,40 10,01 8,66 
 
Minas Gerais  1,19 0,90 1,26 0,87 1,92 1,27 1,25 2,28 1,42 
 
Espírito Santo  0,09 0,41 0,15 0,05 0,17 0,16 0,03 0,15 0,18 
 
Rio de Janeiro  7,64 9,90 7,95 7,20 7,38 7,87 6,67 7,73 8,11 
 
São Paulo  43,67 46,71 46,15 47,79 45,78 44,11 46,89 46,09 45,63 
 
Paraná  3,00 0,97 1,00 0,92 1,31 1,71 0,85 1,26 0,95 
 
Santa Catarina  0,22 0,24 0,09 0,09 0,18 0,27 0,20 0,14 0,18 
 
Rio Grande do Sul  0,28 0,18 0,54 0,28 0,43 0,40 0,44 0,39 0,37 
 
Mato Grosso do Sul  0,52 0,58 0,34 0,34 0,38 0,31 0,81 0,32 0,55 
 
Mato Grosso  0,31 0,62 0,46 0,44 0,41 0,37 0,61 0,39 1,07 
 
Goiás  0,86 0,84 0,67 1,29 1,36 0,83 0,60 1,40 0,97 
 
Distrito Federal  2,25 1,66 1,53 1,82 1,79 2,27 1,82 2,02 2,24 

 
Total 

                                                                                                         
755.115  

                                               
853.772  

                                            
812.351  

               
790.408  

          
878.712  

          
799.224  

          
750.860  

          
818.745  

          
732.571  

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 
 

Claramente o estado que se encontra em evidência é o de São Paulo contabilizando em 

2009, 45,63% do total da migração de retorno para o estado de Pernambuco. Esta análise 

corrobora estudos anteriores que já apontavam o estado de São Paulo como maior perdedor de 

população para os estado do Nordeste em relação à migração de retorno e em especial para o 



estado de Pernambuco3. A perda do dinamismo econômico e da oferta de empregos e ainda 

motivações de fundo não-econômico, como o desejo de voltar à terra natal, podem justificar esse 

tipo de migração.  

Ao retornar ao estado de Pernambuco o migrante pode optar por voltar ao município em 

que nasceu ou para qualquer outro município (o que não foi possível identificar neste trabalho 

tendo em vista o impasse metodológico em razão de a PNAD não permitir alcançar esse recorte 

espacial) ou ainda para a RMR (Gráfico 4). Alguns estudos apontaram4 que a Região 

Metropolitana, que deveria ser um pólo de atração em função do seu dinamismo econômico e 

melhores condições de vida, vem perdendo importância na escolha dos migrantes de retorno 

que preferem buscar seus municípios de nascimento ou ainda outros municípios do interior do 

estado. 

Gráfico 4. Local de residência dos migrantes de retorno divididos em Região Metropolitana do 
Recife e demais municípios. (Porcentagem). 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE) 
 

Nota-se no gráfico 4 que a maioria dos migrantes de retorno optam por não morar na RMR 

e sim no interior do estado de Pernambuco. Apesar de oscilações, a procura pelos municípios 

fora da RMR vem aumentando ao passo que a procura pela Região Metropolitana vem 

diminuindo. No gráfico 5 ratifica-se a hipótese de que estes migrantes estão retornando aos 

municípios de nascimento.  

 

 

 

                                                 
3 Veja-se BAENINGER 2000. 
4 Veja-se FUSCO & DUARTE 2010. 



Gráfico 5. Migrantes de retorno que voltaram aos municípios de nascimento. (Porcentagem) 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 
 
 O número de migrantes de retorno que escolhe voltar para suas cidades de nascimento 

vem subindo gradativamente, cerca de 10% entre os anos de 2001 a 2009, chegando neste 

último a 64,87% do total da migração de retorno. Este pode ser um forte indicador de que estes 

indivíduos podem não ter realizado bem o seu planejamento de uma vida melhor em um estado 

mais dinâmico e voltam para casa sem condições de arcar com os custos de uma vida na RMR 

ou ainda, que este indivíduo já completou seu objetivo, e volta já mais velho, para sua cidade 

natal por motivos não-econômicos.  

A tabela 4 mostra a condição do migrante de retorno na unidade domiciliar. Tem-se para a 

pessoa de referência a condição de chefe da família, representando o maior grupo entre os 

migrantes de retorno. A análise deste dado é interessante tendo em vista a observação feita 

inicialmente onde leva se em conta a possibilidade de que dentre o grupo dos imigrantes sejam 

representados em parte por familiares que compõe a unidade domiciliar do migrante de retorno e 

que, por terem nascido em outros estados não são considerados nesta categoria de migrante. 

 

Tabela 4. Condição do migrante de retorno na unidade domiciliar. (Porcentagem) 

Anos 
Pessoa de 
referência  Cônjuge  Filho  

Outro 
parente  Agregado  Pensionista  

Empregado 
doméstico  Total 

 
2001 43,55 23,62 24,40 7,61 0,50 0,08 0,24 

             
761.048  

 
2002 45,01 24,10 23,73 6,57 0,44 0,00 0,15 

             
857.175  

 
2003 44,45 22,86 25,02 7,11 0,31 0,08 0,17 

             
820.824  

 
2004 45,13 22,62 24,72 6,61 0,67 0,11 0,12 

             
794.982  

 
2005 46,64 23,94 22,63 6,40 0,35 0,05 0,00 

             
890.516  

 
2006 46,19 24,41 22,22 6,48 0,33 0,03 0,33 

             
801.164  

 
2007 47,06 24,12 21,49 6,84 0,34 0,12 0,03 

             
776.731  

 
2008 47,13 23,65 20,81 7,79 0,54 0,08 0,00 

             
842.143  

 
2009 47,98 24,71 19,10 7,28 0,82 0,03 0,07 

             
765.894  

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 



Vê-se que o percentual de pessoas que se declaram filhos (migrantes de retorno) dentro 

da unidade domiciliar vem diminuindo enquanto que como chefe de família vem aumentando o 

que pode apontar essa tendência como possível uma vez que o migrante de retorno sendo chefe 

da família e que são pessoas jovens que retornam, antes de constituir família, e que podem 

trazer de volta consigo outros parentes aumentando o fluxo de imigração.  

 A tabela 5 traz as faixas-etárias da população migrante de retorno. Nota-se que o estrato 

em que se localizam as faixas-etárias mais jovens (0 a 14 anos) vem diminuindo, essa 

característica é muito comum na população migrante já que as idades mais propensas a migrar 

são as economicamente ativas. Os migrantes dessa faixa podem ser de movimentos migratórios 

curtos, o que faz com que seu número diminua, no entanto, esse comportamento ilustra um 

quadro já vivenciado por toda população nacional que é a transição da estrutura etária da 

população. A redução da fecundidade resulta na redução das taxas de natalidade que por sua 

fez fazem os números da população idosa experimentar um crescimento. 

 Observa-se dessa forma, o aumento na população idosa (65 anos ou mais) e a leve 

diminuição da população economicamente ativa que representava em 2009, 83,13% dos 

migrantes de retorno. O fato de essa população voltar ainda em idade produtiva leva a 

questionamentos sobre a motivação. Mais uma vez podem-se apontar razões de cunho 

econômico e de falta de inserção laboral ou melhora na região de origem, trazendo essa 

população de volta aos seus lugares de origem.  

 

Tabela 5. Faixas-etárias dos migrantes de retorno ao estado de Pernambuco. (Porcentagem).  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
0 a 14 anos 9,06 8,87 8,89 7,92 8,80 8,20 6,68 7,25 6,39 
 
15 a 64 anos 83,62 81,93 82,72 82,96 82,05 82,75 82,97 83,92 83,13 
 
65 anos ou mais 7,32 9,19 8,39 9,12 9,15 9,05 10,35 8,83 10,48 

 
Total 

 
761.048 

 
857.175 

 
820.824 

 
794.982 

 
890.516 

 
801.164 

 
776.731 

 
842.143 

 
765.894 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 
 
 Seguindo a análise tem-se o gráfico 6 que expõe a média de anos de estudo da 

população total do estado de Pernambuco e da população migrante de retorno. Percebe-se 

claramente que os retornados possuem uma maior escolaridade, cerca de 1 ano a mais do que o 

resto da população do estado. É observado um continuo aumento na média de anos de estudos 

com o passar dos anos o que indica uma melhora nas condições de educação no estado e, 

consequentemente, nas condições de trabalho e renda da população. 

 



 
Gráfico 6. Média de anos de estudo da população total do estado de Pernambuco e da 
população migrante de retorno (Porcentagem). 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 
 

Neste caso, de 1 a 4 anos de estudo se teria o ensino fundamental I ( de 1ª a 4ª série), de 

5 a 8 anos o ensino fundamental II (de 5ª a 8ª série) e acima destes o ensino superior. Portanto 

vê-se que a população total encontra-se em maioria entre 5 e 6 anos de estudo, caracterizando a 

entrada no ensino fundamental II, enquanto que a população migrante de retorno encontra-se 

com, em média 7 a 8 anos de estudo, mais bem escolarizados. 

Tem-se dessa forma a preocupação em se analisar em que medida a chegada destes 

fluxos de retorno pode influenciar na estrutura da população uma vez que migrantes de retorno 

mais especializados (adquiridos antes ou depois da viagem) podem obter melhores condições de 

emprego e renda, e representariam uma concorrência em potencial para o resto da população 

menos escolarizada. Neste sentido, vê-se a necessidade de se analisarem propostas de políticas 

públicas que enquadrem toda a população no sentido da melhora por condições na educação e 

na infra-estrutura da economia e da cidade para receber essas populações.  

 O Gráfico 7 ilustra a renda da população divididas em faixas de salário mínimo. As faixas 

são: até 1 SM(Salário Mínimo), mais que 1 até 4 SM,mais que 4 até 7 SM, mais que 7 até 10 SM 

e mais que 10 SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 7. Renda em Salário Mínimo da população total do estado de Pernambuco e da 
população migrante de retorno. (Porcentagem). 

  
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2001-2009/IBGE). 
 
 Deve-se levar em conta que, para cada ano analisado na PNAD existia um salário mínimo 

diferente. Por esse motivo, optou-se por trabalhar apenas os anos de 2001, 2005 e 2009 com o 

intuito de observar a evolução temporal das categorias de renda em função do perfil total da 

população e em função do perfil do migrante de retorno.  

 No ano de 2001 o salário mínimo era de R$180,00 reais (representado nos gráficos na cor 

azul), em 2005 era de R$300,00 reais (em vermelho) e em 2009, de R$465,00 reais (em verde). 

Logo, pode-se perceber que a renda em salário mínimo dos retornados é maior que a renda da 

população total, assim como a escolaridade (esses dois fatores estão sempre dependentes um 

do outro quando se trata de países em desenvolvimento como o Brasil. 

 Na população total, a faixa que compreende as pessoas que recebiam mais que 10 SM, 

assim como a faixa de acima de 7 a 10 SM, por exemplo, diminui com o passar dos anos 

(levando-se em conta o aumento em reais do SM). Já a faixa de até 1 SM vem aumentando com 

o passar dos anos para a população total.  

 Já para os retornados o contrário acontece. Com o passar dos anos as faixas de 

rendimento mais altas vão aumentando, e já são potencialmente maiores do que as da 

população total.  As faixas de renda mais baixas também crescem com o passar dos anos, no 

entanto, o percentual de retornados nessa faixa é menor do que o da população total.  

 Nos casos de renda e escolaridade para os migrantes deve-se perceber que para se sair 

do local de origem em busca de melhores condições de vida é preciso ter o necessário para 

custear a viagem e os gastos que serão feitos até que se estabeleça de forma mais concreta no 



lugar de destino. Isso implica no fato de que, já se espera que esses migrantes tenham uma 

média de rendimento mais alta em relação à população total que não tem o interesse de migrar.  

 Consequentemente tem-se um maior nível de escolaridade levando-se em conta as 

informações que devem ser obtidas antes de se realizar o processo migratório e de que disso 

também depende sua inserção laboral.  

 Viu-se que a maioria dos migrantes de retorno durante os anos de 2001 até 2009 segundo 

as PNADs dão preferência a outros municípios do estado de Pernambuco e não a RMR. Os 

retornados também declaram que em média 65% das vezes optam por voltar para seus 

municípios de nascimento. Como a PNAD não possibilita saber quais são os municípios de 

nascimento desses migrantes surge a necessidade de apontar tendências dessa distribuição 

espacial. 

 Pode-se admitir que houve uma certa estabilidade nos fluxos de migração de retorno ao 

estado de Pernambuco entre os anos de 2001 e 2009 em função dos novos investimentos 

econômicos na região e da reativação da dinâmica econômica do estado que se seguiu, a um 

período de baixo crescimento na economia da região centro-sul na década de 1990.  

 É possível que os “retornados” deem preferência aos polos de crescimento econômico 

mais evidentes do estado como o polo econômico de fruticultura irrigada na Mesorregião do São 

Francisco Pernambucano, o polo de confecções na Mesorregião do Agreste Pernambucano e ao 

Complexo Industrial Portuário de SUAPE na Mesorregião Metropolitana do Recife.  

 Já os migrantes de retorno que saíram originalmente da Região Metropolitana do Recife 

tendem a voltar para seus municípios de origem, já possuindo condições de arcar com os custos 

de vida mais altos exigidos pela capital e pelos municípios em seu entorno. Atestando-se o fato 

de que estes migrantes saem originalmente de cidades menos dinâmicas economicamente, e 

ainda sim preferem voltar para seus locais de origem, podemos assumir que os motivos da 

migração de retorno não sejam especificamente de cunho econômico e sim socioculturais.  

 Como os fluxos migratórios de saída do estado de Pernambuco, principalmente em 

direção ao estado de São Paulo, são muito antigos, admite a hipótese de que existe a tendência 

de que esses migrantes alcançaram uma etapa de vida onde já dão prioridade aos laços 

familiares e ao sentimento de pertencimento ao lugar de nascimento, e decidem voltar para 

concluir esse ciclo migratório, levando em consideração a hipótese de que este grupo seria 

representado por pessoas de idade mais avançada. 

 No entanto, viu-se que a maioria dos migrantes de retorno está em plena idade produtiva 

o que pode corroborar a hipótese de que as expectativas do lugar de destino em relação a 

emprego, renda e melhores condições de vida foram superestimadas. Destinos como os estados 



do Sudeste do país, que sempre foram o foco de fluxos migratórios dos estados perdedores de 

população como Pernambuco, não tem mais condições de ofertar uma boa demanda de postos 

de trabalho.  

 A perda dessa dinâmica faz com que muitas pessoas saiam dessas regiões onde o preço 

da terra sobe em função da baixa demanda e procurem cidades de porte médio no entorno 

dessas grandes metrópoles, como é o caso da Região Metropolitana de São Paulo. Com os 

dados do Censo Demográfico de 2010, será possível observar em que cidades de porte médio 

esses migrantes mantinham residência e quais são suas características socioeconômico-

ocupacionais.  

 

CONCLUSÕES 

Dentro das variáveis demográficas, a migração é aquela que mais encontra impasses 

metodológicos a sua análise, mensuração, interpretação e previsão tendo em vista a carência de 

informações com periodicidade em curtos intervalos de tempo e com questionamentos que 

atentassem para as informações desse processo. (CUNHA, 1994). 

 Para este trabalho foram utilizados os bancos de dados das PNADs mais recentes (de 

2001 até 2009). Por ser uma pesquisa amostral, a PNAD não oferece uma capacidade de dados 

o suficientes para que estes sejam desagregados muito profundamente, correndo o risco de não 

fornecer informações corretas que ilustrem, de fato, a realidade.  

Levando-se em conta estas limitações, o presente trabalho teve como objetivo 

caracterizar a população migrante de retorno ao estado de Pernambuco e, em alguns casos, 

analisá-la juntamente com a população total do estado com o intuito de verificar distinções nas 

dinâmicas das duas populações. Objetivou-se, também, dadas as limitações metodológicas, 

identificar e apontar tendências para distribuição espacial destes migrantes.  

Viu-se que cerca de 65% de todo fluxo migratório que se dirigiu ao estado de 

Pernambuco no intervalo de 2001-2009 era de migrantes de retorno, em sua maioria vindos do 

estado de São Paulo. Estes migrantes voltaram em plena idade produtiva o que se pode justificar 

pelo insucesso na inserção no mercado de trabalho nos locais de destino, em especial o Sudeste 

do país.  

Estes migrantes possuíam melhores condições de renda e escolaridade do que a 

população total do estado o que levanta a questão sobre a existência de uma concorrência por 

postos de trabalho e se o estado tem condições de suprir a demanda provocada por esses fluxos 

de migrantes.  



Quanto à distribuição espacial, viu-se que os retornados dão preferência a residir fora da 

Região Metropolitana do Recife, e que, em sua maioria optam por retornar aos municípios de 

nascimento. Como a PNAD não fornece informações sobre quais seriam estes municípios de 

nascimento surgiram três possibilidades: a primeira é a de que a migração de retorno não deve 

ser a última etapa do processo migratório desses indivíduos, ou seja, voltar para casa é apenas 

uma das etapas de um fluxo que vai-e-vem de locais de economia mais dinâmica, essa hipótese 

já foi analisada em vários trabalhos que tratam de migração de retorno.5  

A segunda tendência também estaria embasada em fatores referentes à economia do 

local de destino, no caso de Pernambuco principalmente o Sudeste. O decréscimo na oferta de 

empregos e o alto custo de vida nas grandes cidades do sudeste estariam trazendo de volta 

migrantes que não teriam mais condições de se sustentar, ou ainda, os novos investimentos 

aplicados no estado de Pernambuco poderiam estar trazendo de volta migrantes, já 

influenciados pela redução da dinâmica econômica das cidades que outrora se dirigiram, e que 

vem buscar no seu estado natal, novas oportunidades de emprego e renda.    

A terceira possibilidade seria a de que, o longo processo do fluxo migratório de 

pernambucanos, especialmente para o Sudeste do país, tende a trazer de volta seus migrantes 

que outrora saíram do seu local de nascimento impulsionados por uma rede social que alimenta 

os fluxos da migração de retorno. A análise das redes sociais na migração se encontra mais 

tipicamente nos casos de migração internacional, tendo em vista a influência que esta pode 

exercer sobre as decisões do migrante em relação ao local que este vai escolher para morar, 

oportunidades de trabalho e apoio na fase inicial do processo migratório.  

No caso da migração interna o processo funciona de forma diferente. Os indivíduos que 

habitam um mesmo país ou região têm a facilidade de falarem a mesma língua e ainda possuem 

uma adaptação mais flexível aos costumes de diferentes regiões, neste caso especificamente 

falando do Brasil. Ainda sim, a necessidade de se sentir pertencente a algum “lugar” específico, 

como sua terra natal, faz com que muitos desses migrantes, sustentados por uma rede social de 

conterrâneos, criem e busquem fazer parte de locais onde sua identidade possa ser, mesmo que 

um curto período de tempo, celebrada.  

No caso da Região Metropolitana de São Paulo6, a existência de municípios com 

grandes concentrações de nordestinos é um fator que poderia indicar a existência de uma rede 

social em função do tempo de residência e de fixação desses migrantes, e esta rede social 

                                                 
5 Veja-se LYRA, 2003 e 2005; OLIVEIRA & JANNUZZI, 2005.  
6 Veja-se MELO & FUSCO, 2010. 



possuiria um caráter de influência na decisão de migrar ou na escolha do posto de trabalho ou 

do local de moradia. 

A formação dessas “territorialidades” impulsionadas pela “desterritorialização” 

(HAESBAERT, 1995) dessas populações, por vezes, criam um sentimento de pertencimento. No 

entanto, muitos destes indivíduos, mesmo tirando proveito da existência desses locais, tendem a 

querer voltar para o lugar de nascimento, insatisfeitos com a ideia de sustentar seus costumes 

dentro de “guetos”. 

 Alguns outros trabalhos analisaram o caráter social das migrações de retorno de 

nordestinos no Brasil7 sempre utilizando questionamentos sobre a motivação da migração e de 

retorno aos locais de origem. Pretendeu-se com esse trabalho produzir uma modesta 

contribuição para os estudos de migração de retorno no estado de Pernambuco nos anos 2000, 

apontando tendências de sua localização espacial em função da sua caracterização.  
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